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Milí čtenáři,
dostává se vám do rukou první ucelená publikace, která se věnuje akcím pro veřejnost. 
Střediska a oddíly je pořádají ze dvou hlavních důvodů. Prvním je vědomí „služby“, které 
nás vede například k uspořádání zábavného odpoledne pro děti z dětských domovů. Dru-
hým záměrem je oslovit veřejnost a ukázat jí skauting tak, aby nám porozuměla, získala 
k nám vztah, podpořila nás a nejlépe se do naší činnosti zapojila. Prostředků pro tento 
druh oslovení je více, s tím, že akce pro veřejnost zůstávají tou nejrozšířenější především 
v oblasti náboru nových členů. To, že ke skautingu patří takřka 90 let, dokládají skautské 
ukázkové tábory, které od počátků skautingu patřily k nejrozšířenějšímu způsobu propa-
gace Junáka mezi veřejností. Ale doba se vyvíjí, táboření přestalo být skautským patentem 
a ukázkový tábor už často není tím největším lákadlem. I proto vznikla tato publikace, do 
které jsme se s vaší pomocí snažili sesbírat ty nejzajímavější nápady a podněty, které se za 
minulé roky objevily na akcích pro veřejnost, ale i které jsme posbírali v muzeích, na výsta-
vách, v televizních soutěžích apod. Prostě všude tam, kde se především s dětmi snaží nějak 
komunikovat. Právě šíře podkladů, ze kterých jsme čerpali, dobře dokumentuje dnešní svět 
nepřeberné nabídky. V době  začátků skautingu bylo aktivit pro děti pomálu. Dnes narůs-
tají geometrickou řadou, opisují jedna od druhé a často jich v jednom termínu je na výběr 
několik. Více a více se s našimi aktivitami ocitáme na jedné „pouti“, kde zaujetí veřejnosti, 
zapamatování a upřednostnění právě nás - skautů se stává obtížnější. Snad vám v tomto 
pomůže první kapitola, snažící se popsat akce pro veřejnost jako komunikační příležitost 
s danými zákonitostmi a pravidly, kterých je dobré se držet. Věnujte jí prosím pozornost, 
než začnete pročítat konkrétní nápady na dalších stránkách. Ty se zaměřují ponejvíce na 
akce náborové, ale mnoho činností je využitelných i na akcích jiného typu. Náměty jsme 
doplnili metodikou na propagaci, financování a dlouhodobějšími projekty, které dle naše-
ho názoru mají velkou budoucnost.
Tato publikace by nevznikla bez vašich námětů, nápadů či programů, ale také bez vašich 
www stránek, které nám často poskytly vodítko, na koho se obrátit. Velmi vám za ně dě-
kujeme a doufáme, že nás svými nápady budete zásobovat i nadále tak, abychom mohli 
v budoucnu připravit další pokračování.

Roman Šantora Barbora Tichavová
zpravodaj Junáka pro komunikaci redaktorka publikace

www.skaut.cz/propagace
propagace@skaut.cz
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1. Azimut 270°

Předobrazem skautů byli průkopníci, objevitelé, zvědové, prostě ti, kteří vzali za svou 
výzvu „jdi na západ“. Ať už vedla pod azimutem 270° či úplně jiným.  Dnes už nebude-
me ti první při objevování kontinentů, ale hodnoty, které těmto průkopníkům patřily, 
nám mohou zůstat trvalým vzorem. A to nejen ve výchově, ale i v propagaci skautingu 
a v jejím prostředku - akce pro veřejnost. A i tady potřebujeme vědět, kde jsme, kam se 
chceme vydat, držet svůj směr a být mezi prvními. Jen to nám umožní, abychom doká-
zali, co jsme si předsevzali.

1.1 Orientační body

Pokud se chceme někam dostat, je nutné vědět, kde jsme, určit, kam chceme dojít, a naplá-
novat nejvhodnější trasu. K tomu, abychom z ní nesešli, nám pomáhají orientační body.
Stejné je to i s akcemi pro veřejnost. Na začátku bychom měli vědět, kde jsme nyní, tedy 
jaké potřeby máme a proč akci děláme, dále určit, co je naším cílem, čeho chceme dosáh-
nout, a vymezit základní body, které pomohou neodchýlit se od našeho záměru.
Při akcích pro veřejnost se nám snadno může stát, že nás zaměstná zajímavý nápad a my 
zapomene na náš cíl či nás příprava akce tak zaměstná, že na dosažení cíle nezbyde čas.  K to-
mu, abychom se neztratili, slouží jednoduché zadání, které by se mělo stát jakousi naší mapou 
či průvodcem. K tomuto jednomu papíru o velikosti A4 bychom se měli neustále vracet a kon-
frontovat, zda-li jsme se neodchýlili od cíle naší cesty a neocitli se tak v jiném lese.
Zadání tvoří odpovědi na série otázek, které by se měly stát našimi orientačními body.

1.  Proč chceme dělat akci?
 Odpověď nám pomáhá nezapomenout, co nás k akci vedlo.  Jaké byly naše hlavní cíle.  

Příklad:
-        chceme atraktivním způsobem představit veřejnosti skautskou činnost a tím získat 

další členy a příznivce 

2. Ke komu mluvíme?
 Na koho se především soustředíme, kdo je ten, kdo nás má poslouchat. Pro koho 

akci děláme.

Příklad:
A.     děti ve věku 6-11 let
B. rodiče
C. ostatní populace (VIP)
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3. Co si mají naši „posluchači“ myslet a jak mají jednat?
 Tento bod nám popisuje, jaký má být výsledek našich aktivit. Čeho chceme kon-

krétně dosáhnout.

Příklad:
A.     cítit, že může něco nového zažít; přijít a stát se členem
B. cítit, že nabízíme zajímavou činnost; přijít a přihlásit své dítě
C. dělají něco užitečného pro děti; mělo by se to podporovat

4. Jakou nejdůležitější myšlenku sdělujeme?
 Teorie komunikace praví, že pokud chceme zaujmout v dnešní záplavě různých 

nabídek, musíme si najít jednu základní myšlenku, kterou budeme v různých 
formách opakovat. 

Příklad:
- přijďte a zažijete něco báječného, co může být  startem pro váš další život 

 
5. Proč akci propagujeme?
 Ač se zdá na první pohled otázka absurdní, není tomu tak. Odpověď nemusí být pou-

ze: „aby tam přišli lidé“, ale například ještě: „abychom zviditelnili sponzory“, pokud 
mají taková přání, že chtějí být uvedeni například na plakátech. Nebo: „upozornit, že 
naše středisko má 80 let“ apod. Všechny tyto možnosti mají dostat  priority a dle nich 
se  musí propagace uzpůsobit tak, aby to nejdůležitější mělo největší prostor. 

Příklad:
-       abychom dostali na akci děti a rodiče
- VIP budeme oslovovat osobním pozváním

Uvedené otázky jsou základní, můžeme ještě popisovat další orientační body. Jak chce-
me působit? Dynamicky, moderně, opravdově...  Jaká máme omezení? Termín, počasí… 
Ale jako základ by nám tyto měly stačit.
Na základě zadání už dáme prostor kreativitě, vymýšlíme nápady, hledáme možnosti 
propagace, snažíme se získat peníze apod. Ale o tom už více v dalších kapitolách.

1.2 Značkový klíč 

Značkový klíč nás v mapě upozorňuje na zajímavá místa, která stojí za vidění či nám 
mohou pomoci v orientaci. Stejně tak i následující body se mohou stát určitými znač-
kami na cestě k dobré akci pro veřejnost.
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…zaujměme na první pohled
Často se stává, že dítě či rodič neví, že se akce koná, ale jde kolem. Jak vizuálně zajíma-
vé budou naše aktivity či upoutávky, tolik přilákáme zájemců. Velká skluzavka, horole-
zecká věž, oblečení k legendám - to vše budí zájem. Dejme jen pozor na příliš uzavřený 
prostor, ke kterému často svádí legendy (např. model lodi pro honbu za bukanýry), aby 
nevznikl dojem, že jde o uzavřenou akci.

…buďme otevření
Při Dnu otevřených kluboven jsem navštívil několik z nich. Jedna byla malá, s málo 
početným oddílem, který čekal na každého návštěvníka s otevřenou náručí a ihned se 
mu věnoval. Druhá byla velká, s mnoha dětmi, které si ale vystačily samy pro sebe. Ná-
vštěvník byl trochu navíc a ti ostýchavější odcházeli už od vrátek. Základem akce pro 
veřejnost je její otevřenost, a to nejen ta viditelná, ale především ta v našich myslích, 
která upřednostňuje veřejnost před námi samotnými. 

…co je důležité, je očím neviditelné
Velkou komunikační obtíží skautingu je nepřímé spojení mezi činností a výsledkem. 
Oč jednodušší to mají fotbalisté, u kterých je jednoznačné spojení mezi tréninkem 
a mezi výsledným zápasem. U nás je cíl umně skryt. Když dítě přijde z naší akce a sdělí 
rodičům, že bylo nejlepší ve vázání uzlů, je pravděpodobné, že rodiči naskočí jednodu-
ché spojení k mistrovi světa v uzlování. Bohužel ten oproti fotbalu nijak rodiče nevábí. 
Většina našich činností je takto nastavená a hlubší význam výchovy k hodnotám není 
na první pohled viditelný. Pokud ovšem chceme přesvědčit rodiče, nejen děti, o našem, 
smyslu, musíme ukazovat i to, co je za „oponou“. 
Proto aktivity na akci jsou pouze jednou částí, která musí zaujmout dnešní děti. To dru-
hé se musí odehrávat mimoděk. V chování k rodičům, v otevřenosti k návštěvníkům, ve 
věnování se dětem, v úklidu. Ze všeho musí vyzařovat lidskost, radost, porozumění, dů-
věryhodnost a láska. Důvěra a láska jsou totiž v dnešní době hodnoty mající cenu zlata. 
A to nejen pro rodiče, ale i pro dítě. To se s nimi totiž setkává mnohem méně, než jeho 
vnitřní svět potřebuje. Učitelé ve škole jsou odtažití, vedoucí kroužků jsou často učitelé, 
trenéři chtějí výkon vynucovaný křikem a rodiče často nemají čas. Ne že by všichni byli 
takoví, ale mnoho z nich. A tady můžeme přijít my s tím, co byla vždy naše silná stránka. 
Být dětem přítelem, mít je rád a dávat jim najevo, že jsme s nimi a pro ně rádi.

…udržme je na akci co nejdéle   
Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že pokud mají rodiče i děti poznat náš přínos, 
je třeba na to více času, než poskytuje přeběhnutí od jedné aktivity ke druhé. Je třeba 
hledat možnosti, jak děti co nejdéle u nás udržet. Od postupových úkolů, přes odmě-
ňování za počet splněných aktivit, po průvodcovství našimi členy. To samé s rodiči, ti 
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potřebují místo na vydechnutí a odpočinek, což nám zase skýtá možnosti promluvit 
s nimi na vážnější téma. 

…na co dnešní děti slyší
- na legendy, fantasy, příběhy, na známé postavy z Harryho Pottera či Pána prstenů
- na dobrodružství - outdoorové aktivity, lezení, překážkové dráhy, nízká lana apod.
- na interaktivitu – možnost vlastního ovlivnění příběhu či další cesty

…a na co moc ne
- na jednoduché věci jako skok v pytlích či házení do Balůa, to, co dělá každý druhý
- na poučování a přílišnou náročnost
- na atributy spojené s Jaroslavem Foglarem, které jsou pro ně většinou neznámé

…co posilujme, co se o nás moc neví a moc se s námi nespojuje
- kamarádství, samostatnost, odvaha
- humor a zábava
- sport, cestování a městské aktivity

Tolik na úvod, mnoho dalších podnětů najdete na následujících stránkách. Snad ještě 
malé připomenutí, že akce pro veřejnost jsou pouze jednou z možností, jak veřejnost 
oslovit a jak ji zaujmout. To, zda-li k se k nám bude chtít přidat, bude ovšem záležet na 
mnoha dalších okolnostech. Stejně jako mozaika se skládá z jednotlivých střípků, tak 
i obraz o nás v očích veřejnosti. To, jak se chováme v klubovně, jak na cestě ve vlaku či 
při jednání s úřady. Vše utváří pohled veřejnosti na skauting. Dnešní doba vyžaduje, 
abychom jen nevysedávali v koutě, ale dávali o sobě vědět.  Jen při tom nesmíme zapo-
menout, že i do našeho koutu je občas vidět.
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2. Inspiromat

Už víme, proč chceme akci dělat, jak bude rámcově vypadat a komu bude určena. Máme 
sestavený tým pro její realizaci, jsou nám známy všechny podmínky a možnosti. Je tedy 
čas pustit se do vymýšlení konkrétních obrysů a podoby, kterou akce bude mít. 
Na následujících stránkách najdete inspiromat sestavený z velké části z příspěvků 
těch, kteří už s pořádáním akcí pro veřejnost mají zkušenost a chtěli se o své nápady 
podělit. V takovém případě je autor uveden. Další nápady jsme hledali např. v novi-
nových článcích o akcích pro veřejnost, na internetových stránkách apod. Kapitola je 
rozdělena do několika částí - v té první najdete jednotlivé, zpravidla drobné aktivity 
či úkoly, ze kterých lze vybírat pro vaši potřebu a různě je kombinovat. Některé jsou 
doprovázeny fotografiemi pro lepší názornost. Druhou kapitolu tvoří legendy, které 
mohou být použity pro zasazení celé akce do určitého kontextu, příběhu apod., třetí 
ucelené programy (např. kompletní pravidla pro hru ve městě) a čtvrtou pak náměty 
na netradiční akce pro veřejnost.
 
2. 1 Jednotlivé aktivity

• Křížovka na fólii. Koho by nebavily křížovky. Zvlášť když skýtají tajenku, kterou jis-
tě využiji ve hře či další aktivitě. Vyrobte si křížovku, kterou bude moci použít více 
dětí a nebudete plýtvat papírem. Na průhlednou fólii, kterou používají učitelé ve 
škole na meotar a kterou lze dnes koupit snad v každém papírnictví, namalujte 
křížovku lihovým fixem. Nejlépe velkou, přidělanou na pevnou desku. K tomu si 
pak pořiďte obyčejné fixy na vodní bázi, kterými děti budou křížovku vyplňovat, 
a hadřík. Po vyplnění stačí křížovku vždy jen smáznout hadříkem a do luštění 
se může pustit další. Jen pozor, aby si děti nekoukaly přes rameno. (Rozárka, 
Jindřichův Hradec)

• Informace na disketě. V rámci hry ve městě mohou děti dostat do ruky disketu 
s tím, že obsahuje kýžené informace (např. kde hledat poklad či indicie k němu 
vedoucí). Pravděpodobně všichni začnou shánět možnost, kde si disketu v počí-
tači přečíst. Ale ouha, nefunguje to. Disketa informace obsahuje, ale je nutné ji 
rozlomit a vyndat z ní papír, kde jsou napsané. Ne vždy funguje všechno tak, jak 
bychom čekali. (Šíša, Dobřany) 

• Stavba domu. Máte-li akci motivovanou tematikou svého města, např. jeho vzni-
kem a výstavbou, může být jedním z úkolů stavba některého, třeba význačného 
domu. Poskytněte dětem stavební materiál v podobě kartonu, čtvrtek, nůžek, 
lepidla, pastelek apod. a ať se pustí do díla. (Šíša, Dobřany)
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• Kvíz. U hry po městě, která vyžaduje přechod ze stanoviště na stanoviště, přidejte  
družstvu kvíz, který je zabaví po cestě.

• Tajné písmo. V Berlíně v Židovském muzeu mají v dětském koutku nástěnnou 
tabuli s hebrejskou abecedou a jejím překladem. K tomu mají vyrobená plastická 
hebrejská písmena, ze kterých si děti podle tabule mohou složit třeba své jméno. 
Proč se nenechat inspirovat? Vymyslet tajnou abecedu není velký problém a vyro-
bit jednotlivá její písmena ve velkém snad také ne (na čtvrtku, překližku, z modu-
ritu či obyčejného slaného těsta). Děti pak mohou mít za úkol např. co nejrychleji 
podle pomocné tabulky poskládat danou větu či své jméno. Ti starší si mohou 
zkusit nejprve se tajnou abecedu naučit a pak teprve zpaměti složit zadaná slova 
z plastických písmen. (Rozárka, Jindřichův Hradec)

• Strom přání. Opět inspirace z Židovského muzea, která byla úspěšně použita na 
prezentační akci „Město dětem“ s tématem „Nebe, peklo, ráj“. Z kmene vidlico-
vého tvaru jsme pomocí pevných krabicových desek, papíru, drátů a krepového 
papíru vyrobili strom (živý, pěkný, malý stromek jsme bohužel v místě naší pre-
zentace nenašli, ale třeba na tom budete líp). K němu jsme vystříhali různobarev-
ná jablíčka z barevného papíru a vyrobili z drátku háčky. V nebi, kterým pak děti 
na naší prezentaci procházely, si každý mohl na jablíčko napsat či namalovat své 
přání a pověsit ho na strom. Kdoví, třeba se vyplní, když si ho táta s mámou pře-
čtou. Strom vypadá moc pěkně jako „dekorace“ prostoru, je zajímavé si pak dětská 
přání přečíst a snad by také bylo zajímavé je za rok na strom pověsit znovu, aby si 
děti, které zase přijdou, mohly zkusit najít to své. (Rozárka, Jindřichův Hradec)

• Hra ano - ne. Do třetice inspirace z muzea, kde měla hra elektronickou podobu. 
Lze ji postavit jako soutěž dvou a více soutěžících či jako hru pro jednotlivce s ur-
čitým limitem pro zdárné absolvování. Potřebovat budete dostatečně velké karty 
s nápisy „ANO“, „NE“ a seznam otázek. Ty můžete vztahovat k legendě, kterou je 
akce opředena (Cesta kolem světa - znalost kontinentů, Z pohádky do pohádky 
- znalost pohádkových postav a jejich příhod apod.) či jakkoliv jinak podle potře-
by, otázky mohou být seriózní či naopak vtipné a odlehčené. Soutěžící na otázky 
odpovídají zvedáním příslušných karet. (Rozárka, Jindřichův Hradec)

• Zpěvácká soutěž pro děti. Stačí schopný kytarista z vašich řad, který je schopen 
zahrát cokoliv a ozvučené podium. Ti nejlepší mohou vystoupit na večerním 
koncertu pro starší, bude-li ta možnost, či alespoň si odnést malé ocenění. Zpěv 
a hudba na místo přitáhne také spoustu kolemjdoucích, kteří by jinak jen prošli 
kolem. (Aleš Říman, Pohled)
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• Jízda na polenu. Pro každého účastníka budete potřebovat asi půlmetrové po-
línko bez vyčnívajících suků a hůl o velikosti a síly násady od koštěte. Úkolem je 
přesunout se na polínku přes vymezené území. Děti se na něm pohybují podob-
ně jako artisti v cirkuse, tedy přešlapováním ho pod nohama otáčejí. Na pomoc 
mají hůl, kterou se mohou opírat o zem, udržovat tak stabilitu a odpichovat se. 
(Střelecký ostrov, Praha 2003)

• Chůdy trochu jinak. Úkol pro děti je podobný jako chůze na chůdách, jen chůdy 
vypadají jinak než obvykle. Představte si je jako dva jednoduché žebříky, které 
není těžké vyrobit. Každou nohou pak stojíte na jednom žebříku na jedné příčce, 
za vyšší příčku se držíte rukama a posunujete tak „chůdy“ kupředu. (Střelecký 
ostrov, Praha 2003)

• Kuželky.  Máte-li na místě akce k dispozici lampu či strom, není problém vyrobit pro 
děti hru v kuželky se zavěšenou koulí. Stačí na lampu pevně příčně navázat tyč, na 
které visí koule (vyrobená např. ze starých hadrů), a pod ní naskládat kuželky, které 
jistě mnozí z vás najdou mezi svými starými hračkami. (Střelecký ostrov, Praha 2003)

• Maxidomino, maximikádo. Obyčejné domino či mikádo by asi příliš dětí neláka-
lo, ale zkuste jim nabídnout tyto hry v nadměrné velikosti a hned to bude výzva. 
Komu se kdy naskytne možnost zahrát si domino, které se vejde jen na náměstí, 
či mikádo, které by zabralo celý obývák? K výrobě domina mohou posloužit velké 
kartonové krabice, pro mikádo stačí zajít do lesa. (Kecka, Liberec)

• Chodící krychle. Chůze na dřevěných krychlích, špalících či větších a pevnějších 
plechovkách přidělaných na provázky může být nelehkým úkolem, natož když se 
jedná třeba o slalom. A výroba těchto pomůcek není nijak obtížná. Stačí šikovně 
připevnit konce pevného provázku na obě strany polínka. Dítě si pak na polínka 
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stoupne (polínka stojí, neleží), do rukou chytí provázky jako opratě a těmi polínka 
pod svýma nohama zvedá a posunuje. (Kecka, Liberec) 

• Velké puzzle. O maxihrách a jejich poutavosti už byla řeč. Nabízí se tedy ještě 
u dětí oblíbené skládání puzzle, opět v nadměrné velikosti. Na obrázku může být 
ústřední motiv legendy, potřebná mapa apod. (Kecka, Liberec)

• Přišívání obrknoflíku.  Poslední z řady aktivit ve velkém. Přišít knoflík, který má 
řekněme 20cm v průměru, už není moc úkol pro jednoho člověka. Je třeba si po-
moci, ať už v družstvu nebo třeba s rodiči. Knoflík lze vyrobit opět z kartonu, z mo-
duritu, dřeva aj. (Kecka, Liberec)

• Hledání pokladu.  Zajímavá forma, jak děti mohou najít místo ukrytého pokladu či 
jinak pro ně důležité. Na prázdnou mapu přiloží průsvitnou fólii nebo sklo s vyzna-
čeným křížkem, který určuje dané místo (Kecka, Liberec). Druhou variantou může být 
více fólií přiložených na sebe, které dají dohromady celistvou mapu. (Čmelda, Brno)

• Kreslení na chodník. Vypadá to obyčejně, ale pro ty nejmenší děti nebo ty, které 
čekají, až na ně přijde řada ve hře či určité aktivitě, to může být příjemné zpestře-
ní. (Čmelda, Brno)

• Útěk ke kašně. Jeden úkol pro odvážlivce, nejlépe do městské hry. Na náměstí 
u kašny nebo na jiném význačném místě má dítě něco získat (např. indicii). 
Nesmí ho ale chytit nikdo z agentů (lidé, kteří mají na sobě skautská trička či jiné 
označení). Když ho chytnou, udělají mu čárku na visačku, kterou má účastník na 
sobě po celou dobu hry, a na další pokus o útok se musí vrátit zpět do boční ulice. 
Jakmile má na své visačce 5 čárek, ztrácí možnost tento úkol splnit. Úkol má sa-
mozřejmě své kouzlo, hrajete-li ho v běžném dění na ulici mezi lidmi. Je třeba ale 
dát pozor na své chování, na vrážení do lidí a také na případná projíždějící auta. 
(Čmelda, Brno)

• Cesta podle fotografií. Pokud pořádáte akci, při které se děti budou samostatně 
pohybovat po městě, můžete využít tento nápad. Určitý úsek cesty mají děti za 
úkol jít podle fotografií detailů domů, které se na cestě nacházejí. (Čmelda, Brno)

• Ariadnina nit. Aktivita známá např. pro etapové hry na táborech, méně už pro po-
dobnou příležitost. Zvláště působivá může být cesta po vlasci či niti poslepu např. 
v podzemních městských chodbách, ve sklepě starého domu či jiných temných 
prostorách. Jiným zpestřením může být cesta po niti přes překážkovou dráhu.



10 11

• Řezání kaprovkou na čas.  Jihlavští skauti pořádali svou akci v hornickém skanze-
nu a nechali se tímto prostředím inspirovat. Děti si tak mohly vyzkoušet tradiční 
dovednosti svých dědečků a v soutěži svou vlastní šikovnost.

• Tipování výšky stromu. Soutěž o ceny, kterou v rámci Dne Země uspořádali na 
akci pro děti i dospělé vsetínští skauti.

• Klackogolf. Aktivita, která si na vsetínském Dni Země získala spoustu dětských 
příznivců. Její příprava není nijak náročná. Stačí vyrobit minigolfovou dráhu 
z dřevěných desek s důlky simulovanými rozřízlými PET-lahvemi, místo míčků dře-
věné špalíky a za hole vhodně zahnuté klacky. 

• Focení s Obelixem. Vyfotit se s opravdovým Obelixem, Harrym Potterem, 
Mikulášem či jinou postavou oblíbenou u dětí či charakteristickou pro danou 
legendu a odnést si hned fotku domů, to je hodně lákavá nabídka. Výborně převle-
čeného a nalíčeného Obelixe takto použili ve Vsetíně. Stačil k tomu digitální foťák 
a tiskárna nainstalovaná na místě. Děti si tak domů odnášely svou fotku s pohád-
kovou postavičkou a na její druhé straně informace o místním středisku a kontakty 
na oddíly. Focení fungovalo jako odměna za splnění úkolů. (Romík, Vsetín)

• Chůze na dřevěných lyžích či chůdách. Chůze na chůdách už pro dnešní děti není 
obvyklou zábavou, spíše naopak a vyrobit několik páru chůd není např. na táboře velký 
problém. A máte-li doma staré lyže či alespoň vázání, zkuste jich využít. (Romík, Vsetín)

• Chůze na prknech v družstvu. Na tábor celkem obvyklá aktivita, nabídněte ji i ve-
řejnosti. Dvě delší prkna, na kterých stojí např. celá rodina za sebou (každou nohou 
na jednom prkně), a pomocí přichycených provázků, které drží v rukou, či zasunu-
tím nohou pod přezku „jako do pantoflí“ se musí přesunout na určené místo. 

• Výroba sladkých kuliček. Z kokosu, kakaového másla, lentilek případně dalších 
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ingrediencí se dají vyrobit výborné nepečené pamlsky. Nechte děti, ať si vyrobí 
jeden pro maminku, kamaráda či pro sebe. Prokáží tak, že doma v  kuchyni jsou 
schopni pomoct a mohou si jednoduchý recept odnést. (Romík, Vsetín)

• Cizí jazyky. Dají se použít pro řadu aktivit, které oživí, a navíc je to pro děti užiteč-
ný trénink. Mohou mít tak za úkol domluvit se s cizincem, přeložit dopis v cizím 
jazyce, aby získaly potřebnou informaci apod.

• Zvířátka vázaná z balónků. Rukodělná aktivita pro zručnější děti. V hračkářství lze 
koupit speciální podlouhlé nafukovací balónky. Z těch se pak různým ohýbáním, 
vázáním a motáním dají vyrobit nejrůznější zvířátka, které si děti z akce mohou 
odnést domů na památku nebo jako cenu. (Iáček, Praha)

• Twister. Jednoduchá hra, která pobaví každého. Je pro ni nutné vyrobit na prostě-
radle, na chodníku či trávě šachovnici asi 10x10 polí. Ta by měla být o velikosti, na 
kterou lze pohodlně položit dlaň či chodidlo a měla by mít několik různých barev 
libovolně rozmístěných. K tomu si ze čtvrtky či kartonu vyrobte jednoduchou ru-
letu, na jejíž jedné polovině budou barvy obsažené na hracím poli, na druhé pak 
možnosti „levá ruka“, „pravá ruka“, „levá noha“, „pravá noha“. A hra může začít. 
Hráč pokládá příslušnou končetinu tak, jak mu určí ruleta, kterou točí rozhodčí. 
Tedy např. levá noha na modré pole, pravá ruka na pole žluté apod. Úkolem hráče 
je vždy splnit úkol, aniž by ovšem spadl na kolena či na zadek, musí tedy udržet 
stabilitu. Těžší variantu představuje hra tehdy, hrají-li proti sobě dva hráči na 
stejném prostoru a v tazích se střídají. Kdo spadne dříve?

• Slizolep. Kbelík plný uvařeného škrobu, ve kterém děti hledají např. pár pochou-
tek pro čarodějnici - umělé brouky a pavouky. Dokáží se přemoci a sáhnout do té 
nevábné hmoty? (Kate, Městec)

• Vertikální překážka „žížala“.  Na přípravu trochu náročnější ale pro děti jistě lákavá 
a netradiční aktivita. Jedná se o navzájem na koncích spojené klády, vertikálně zavěšené 
např. na stromě tak, aby se nedotýkaly země. V kládách jsou zatlučené dřevěné klíny a kra-
mle, které slouží jako stupátka či úchyty. Děti jsou jištěné přes sedák a jejich úkolem je 
vyšplhat po houpající se překážce co nejvýše. Dolů jsou spouštěny na laně. (Evička, Tábor)

• Udrž rovnováhu. K této aktivitě je zapotřebí kůl o průměru zhruba 5 - 10 cm pev-
ně zatlučený do země, který vyčnívá max. 1 m nad ní. Úkolem dětí je stoupnout si 
jednou nohou na kůl a co nejdéle se na něm takto udržet. Nezapomeňte dávat 
dětem záchranu při pádu. 
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• Pásový stroj. Aktivita pro skupinu. Potřebujete k ní pás staré pevnější látky, široký 
přibližně 30cm, který sešijete konci k sobě. Do tohoto pásu si skupina vleze v zá-
stupu tak, že na jedné jeho straně stojí a jeho zbytek drží nad hlavou (viz foto). Po 
tomto pásu pak musí zdolat vymezenou dráhu, aniž by stoupla mimo něj. Musí si 
tedy pás nad hlavou a pod nohama stále posunovat.

• Obří autodráha. Dejte dohromady díly autodráh, které máte doma ze svého dět-
ství, a máte výbornou atrakci pro návštěvníky vaší akce v klubovně či jinde. 

• Hod papírem. Aktivita zcela nenáročná na přípravu a na první pohled velmi 
jednoduchá. Zkuste si to ale sami a zjistíte, že daleký hod chce hodně šikovnosti. 
(Evička, Tábor)

• Bludištěm se zrcátkem.  Z lan, krepového papíru či jiného materiálu vyrobte na 
rovné zemi bludiště. Provazy přichyťte k zemi, aby se při každém zachytnutí nepo-
hybovaly. Dále budete potřebovat obyčejné malé zrcátko. Bludiště je nutné projít 
pozadu, ale nelze se ohlížet. Správnou cestu, tedy kam šlápnout, abych nepřešlápl, 
lze hledat jen pohledem do zrcátka, ve kterém vidím prostor za sebou. Není to 
nic jednoduchého, než tam pustíte děti, sami si to vyzkoušejte, abyste měli před-
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stavu o časové náročnosti tohoto úkolu a nekupily se vám tam pak čekající děti. 
(Bambiriáda, Praha 2003)

• Shazování terčů.  S využitím jednoduchých dveřních pantů lze vyrobit efektní terče 
s libovolnou tematikou. Na kůlek, který zatlučete do země, stačí přidělat na pantíku pří-
slušný terč nejlépe na překližce či jiném pevnějším materiálu. Když se do něj dítě trefí 
pěnovým míčkem či hadrovou koulí, terč se sklopí dozadu. (Bambiriáda, Praha 2003)

• Ukrajování mouky.  Jedná se o soutěž pro dvojici soutěžících. Potřebujete k ní stůl 
či jinou tvrdou a rovnou podložku, nejméně 1kg hladké mouky a drobnou minci. 
Z hladké mouky na podložce uplácejte napodobeninu kopce, na jehož vrchol položíte 
minci. Každý soutěžící dostane do ruky příborový nůž a hra může začít. Hráči se stří-
dají v tazích, kdy vždy z hromady mouky ukrojí libovolný díl (velikost může být ome-
zená). Prohrává ten, při jehož odkrojení spadne mince umístěná nahoře. (Vsetín)

• Slalom s polenem.  Jak název napovídá, potřebujete jedno silnější poleno nepří-
liš dlouhé, vyznačenou slalomovou dráhu a tyč v podobě násady od koštěte. Tou 
účastník aktivity válí poleno po zemi po vyznačené dráze. Zdá se to jako poměrně 
jednoduchý úkol, ale zdání klame. (Vsetín)

• Šplhání po bednách.  Aktivita pro děti jistě velmi zajímavá a netradiční. Nutným 
vybavením je několik umělohmotných pevných beden od limonád či piva a základní 
horolezecké vybavení (sedáky, lano, osmy a karabiny). Úkol spočívá v tom, vylézt na 
bedny postavené na sebe, ovšem tento „komín“ si pod sebou staví sám lezec z beden, 
které mu někdo podává ze země. Je jištěn v sedáku přes pevnou větev stromu. (Vsetín)

• Prolézání pavučinou. Hříčka poměrně běžná pro naše oddíly. Úkolem je prolézt 
bez dotyku pavučinou nataženou z provázku buď vertikálně mezi stromy či hori-
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zontálně půl až jeden metr nad zemí. V prvním případě prolézají děti celým tě-
lem skrz pavučinu, v druhém pak procházejí pavučinou a při zvedání nohou musí 
dávat bedlivý pozor, aby o ni nezavadily. 

• Z ostrovu na ostrov.  Aktivita založená na šikovnosti a mrštnosti dětí. Je nutné 
pro ni sehnat několik starých pneumatik, které představují ostrovy. Dítě se má 
dostat přeskakováním z ostrovu na ostrov (ležící pneumatiky) přes území - moře, 
ve kterém plavou dravé ryby.  Pro dokreslení můžete vyrobit jejich papírové napo-
dobeniny, které položíte do prostoru mezi pneumatiky. (Bambiriáda, Praha 2000)

• Komín na lahvi. Každé malé dítě rádo staví z kostek komín. Připravte pro ně ob-
tížnější variantu - stavbu komínu na hrdle PET-lahve. PET-láhev naplňte vodou, 
aby byla dostatečně stabilní, a pokud nemáte kostky, stačí najít zručného člověka, 
který je nařeže z nepotřebného trámku. (Bambiriáda, Praha 2000)

• Chytání špejlí. Vyzkoušejte postřeh dětí. Jejich úkolem je vyhodit svazek špejlí, 
které drží v jedné ruce (hřbet ruky směřuje vzhůru), kousek do vzduchu a zase je 
všechny chytit do stejné ruky.  Je tedy nutné je vyhodit tak, aby se svazek ve vzdu-
chu co nejméně rozpadl. (Střelecký ostrov, Praha 2003)

• Hod ringem na kůl. Ringo kroužky dnes seženete v každé prodejně sportovních po-
třeb a mnohdy jsou součástí oddílového inventáře. Hodí se ale i na jiné věci. (Vsetín) 

• Stříkání na cíl. Stříkací pistole byly vždycky lákavou hračkou pro holky i pro kluky. 
Využijte jich a připravte pro děti střelbu na cíl. Ten musí být dostatečně lehký, 
pokud ho mají proudem vody shodit (např. prázdné malé PET-lahve), nebo vodě-
vzdorný, má-li být pouze terčem pro strefování. (Práče, Jindřichův Hradec)

• Pohyblivý stůl.  Aktivita trochu náročnější na přípravu. Jak má vypadat,  je poměr-
ně dobře vidět na fotografii. Jedná se o stůl posazený na jedné noze uprostřed. Na 
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jeho desce je nakreslena trasa s případnými brankami, po které musí projít míček. 
Na každé kratší straně desky stojí u madel jeden hráč a společnými silami se snaží 
naklánět stůl tak, aby míček prošel určenou trasu. (převzato od Asociace TOM)

• Provazová síť. Máte-li v oddíle provazovou síť, nebo si ji můžete koupit (k dostání 
např. v provaznictví v Praze, Vítězná ul.), s její pomocí připravíte další zajímavou 
atrakci pro děti. Stačí ji vyvázat mezi čtyři stromy a úkolem dětí je přelézt přes ni 
na druhý konec.

• Provazový žebřík. Ve stejném provaznictví lze koupit také provazový žebřík, jehož 
zdolání samo o sobě představuje netradiční a nelehký úkol. Nezapomeňte ovšem 
děti jistit.

• Houpací lávka. Pokud máte zkušenost s vázanými stavbami a k dispozici několik 
kusů kulatiny, nebude pro vás problém připravit pro děti přechod přes houpací 
most. Jeho podoba je opět zřetelná z fotografie. (Bambiriáda, Praha 2000)

• Lanové aktivity. Nízká i vysoká lana, lanové dráhy a další jsou speciální atrakcí 
a zpravidla velmi oblíbenou u dětských i dospělých návštěvníků. Neuvádíme zde 
jednotlivé konkrétní aktivity, ty můžete najít např. v knize Lanové překážky a la-
nové dráhy (Hanuš R., Hrkal J., HANEX, Olomouc 1999). Buďte však velmi pozorní 
v zajištění jejich bezpečnosti.
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2. 2 Legendy 

Stejně jako každou hru v oddíle, tak i každou akci pro veřejnost je dobře zaobalit něja-
kým příběhem či legendou, aby získala atmosféru, dalo se více pracovat s prostředím, 
kostýmy, jednotlivými aktivitami atd. Na následujících stránkách najdete několik in-
spirací, ze kterých lze vyjít. 

• Rychlé šípy popř. jiné komiksové příběhy. Hry a aktivity můžete motivovat vhod-
nými a nejlépe známými úryvky z komiksů. Lidé,  kteří děti po aktivitách provázejí, 
pak představují jednotlivé postavy z příběhu.

• Útržky z kroniky. Cílem aktivit či hry je sesbírat útržky z kroniky (města, neznámé 
civilizace apod.).  Je možné využít postavu kronikáře města či prostory muzea.

• Nový svět. Celá vaše akce  bude představovat samostatný svět. Může to být na-
podobenina westernového městečka či místo naprosto smyšlené. Děti používají 
speciální platidlo, za které si mohou nakupovat ceny v místním obchůdku aj.

• Město v ohrožení. Účastníci jej zachrání, když splní úkoly. Za každý dostanou kou-
sek fotografie města z leteckého pohledu - tu část města právě zachránili. Co vše 
zachrání v daném časovém limitu? Které části města jsou pro ně důležité a bu-
dou je zachraňovat nejdříve? Vybírají si podle mapy, ve které jsou také zakreslené 
dané úkoly. (Šíša, Dobřany)

• Město při povodních. Legenda po loňských zkušenostech více než zajímavá. Děti 
si mohou vyzkoušet, jaké útrapy potkávají lidi při povodních, např. sjíždění řeky, 
přechod lanové lávky, potápěčský výcvik, evakuace aj. (Milhaus, Litomyšl)

• Záchrana historických budov před pádem meteoritu. Opět motiv zejména pro 
hru po městě. Za úkoly u jednotlivých budov dostávají účastníci číselné kódy. Na 
místě tajné základny najdou počítač, do kterého naťukají získané kódy, a tím bu-
dovy deportují - zachrání. (Nika, Hranice)

 
• Divoký západ. Jednotlivé aktivity jsou inspirovány indiánskými zkouškami, jako je 

např. zkouška moudrosti, postřehu, rychlosti, obratnosti, míření, rovnováhy, sluchu, 
čichu, citu, hbitosti aj. Součástí prezentace je saloon pro návštěvníky. U vchodu do-
stanou děti indiánskou čelenku (na ni mohou dostávat pera za splnění úkolu) a pár 
tahů štětcem na obličej z nich udělá indiány. Za splnění si děti mohou vyrobit něco 
na památku, třeba malovaný kamínek. (Olomouc, akce Skauti dětem)
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• Cestování po Evropě. Na začátku aktivit děti dostanou v celnici svůj pas (na zadní 
straně je uveden kontakt na oddíl). Jejich úkolem je procestovat Evropu a vrátit se 
zpět do ČR. V každé zemi je čeká úkol, za jehož splnění dostávají razítko do pasu 
(příklady úkolů: Nizozemsko - primitivní golf, Švédsko - hokej, střelba na branku, 
Francie - poznávání vůní aj.). (Kate, Městec)

Hledáte-li vhodnou legendu pro akci určenou především dětem, vybírejte z příběhů 
a postav dětem blízkých a atraktivních.

Je velmi dobré, pokud jsou postavy provázející děti po aktivitách v oblecích pasujících 
k legendě. Přizpůsobte zvolené legendě také prostředí, ve kterém se vaše akce odehrá-
vá. Vhodnou volbou dekorace přitáhnete mnohé zvědavce a přidáte tak lepší atmosfé-
ře a vzhledu celé akce.

2. 3 Kompletně zpracované programy

Pro ukázku uvádíme několik programově kompletně zpracovaných akcí, o které se 
jejich autoři chtěli podělit. Vzhledem k tomu, že nejvíce takových nápadů jsme posbí-
rali od realizátorů letošní celostátní akce pro veřejnost „Pouze když jsi připraven“, kde 
nejčastěji byla pořádána velká dobrodružná městská hra pro děti s tímto tématem, 
formě velké hry po městě odpovídají také uvedené programy.

Velká dobrodružná hra Jindřichův Hradec

Tato pravidla dostala každá skupinka dětí ve chvíli, kdy se přihlásila do hry:  
 

Pravidla:
1) Skupina se nesmí během hry rozdělit!
2)  Skupina musí dodržet časový limit a vrátit se zpět k cíli (nám. Míru – stan tee-pee) 

do 2,5 hodin od startu.
3) Skupina hraje podle pravidel, nepodvádí, chová se slušně.
4) Dotazy, i během hry, zodpovíme na startu.
5) Skupina plní úkoly v libovolném pořadí.
6) Skupina může využít kolemjdoucích lidí – platí zde zásada slušnosti!
7)  Skupina dodržuje veškerá pravidla bezpečnosti – týká se především zón, kde se pohy-

bují i motorová vozidla.
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Legenda:
Nyní jste lokátoři – lidé, kteří zakládají města na příhodných místech. Našli jste vhodné 
místo a přivedli sem skupinu lidí, kteří se stanou prvními obyvateli města. Jste přesvěd-
čeni o  výhodách života v budoucím městě a musíte přesvědčit i další lidi o tom, jak je 
dobré začít žít v novém městě. Ale to samotné není dostačující. Důležité je samotné 
město! Začněte budovat!

Váš úkol:
Postavte v tomto příhodném místě 15 základních budov města!
Budovy máte vyznačené na mapě z druhé strany. Záleží na vás, od které začnete. Název 
a číslo budovy (shodné s číslem budovy na mapě) je uveden níže. Vedle každé budovy 
najdete nějakou informaci o úkolu, za jehož splnění ji získáte.  Pokud úkol splníte, bude 
vám budova na mapě vybarvena. Jakmile budete mít vybarveny všechny budovy, vraťte 
se do cíle. Nezapomeňte na časový limit!
Uvedenou nápovědu můžete nebo nemusíte využít.

Čeká vás velké dobrodružství! Hodně štěstí.

číslo budova úkol nápověda
1 Radnice* Najdi na webových stránkách jakýkoliv odkaz 

na veřejnou sbírku „POMOZTE DĚTEM“.
Budovu najdete 
v Langrově domě 
na náměstí Míru.

2 Policie Najdi městského policistu, který se pohybuje 
na náměstí Míru, v Panské ulici nebo na 
náměstí T. G. Masaryka, a požádej ho o zadání 
úkolu. 

Nenajdeš-li ho, 
zeptej se na startu.

3 Kostel Hledejte muže v okolí kostela. Má knihu v ruce.
4 Hostinec Najděte bezdomovce před hostincem. K tomuto úkolu 

můžeš využít lidi 
na ulici. 

5 Obchod Hledejte šifru ve výloze obchodu.
6 Nemocnice H
7 Nádraží Najdi člověka s oranžovou šálou.
8 Pošta* Zeptejte se u přepážky č. 1.
9 Banka* Heslo pro vstup do banky je její název!
10 Hasiči Najděte hasiče.
11 Knihovna* Ptejte se……. Jsi v informačním 

centru.
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12 Zámek Zeptejte se průvodce. Toho neminete!
13 Škola Najdi učitele.
14 Kino V ulici se kdosi výrazně liší……
15 Divadlo Kdo stojí na prknech, co mnohdy znamenají 

svět…..

Budovy, u kterých je * končí ve 12.00. Poté už od nich nedostanete úkol!

Ukázky jednotlivých úkolů na stanovištích:
kino - tou výrazně odlišnou postavou na ulici byl rover v kostýmu tučňáka. Úkolem 
dětí bylo objednat telefonicky „v kině“ pro tučňáka dva lístky na večerní představení. 
Volali z mobilního telefonu, který jim tučňák půjčil (víkendové volání zadarmo) a do-
volali se jinému organizátorovi, který se ve hře vydával za pokladní v kině.
hasiči - střelba na terč ze stříkacích pistolí
banka - úkol se odehrával ve skutečné bance, kde děti měly za úkol založit si dětské kon-
to. Vše bylo samozřejmě domluveno s bankou, kde se dětem věnovaly dvě úřednice.
pošta - opět úkol přímo na poště. Tady děti měly zabalit a poslat balík na určenou 
adresu. Vše samozřejmě nanečisto ovšem se všemi náležitostmi a jednáním s paní za 
přepážkou.
nemocnice - ve spolupráci s Českým červeným křížem bylo pro děti nachystáno simu-
lované zranění ruky (střep v dlani), které bylo od skutečného k nerozeznání. To musely 
děti správně ošetřit.

nádraží - tady děti našly rangers v převleku bezdomovce. Prostřednictvím hry „Jak 
dědeček měnil, až vyměnil“ měly spínací špendlík od bezdomovce vyměnit za něco 
k snědku nebo pití pro něj.
policie - na náměstí se pohyboval skutečný městský policista, kterého děti měly najít, 
oslovit, a pokud mu řekly správně telefonní číslo policie, úkol byl splněn.
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Velká dobrodružná hra Červený Kostelec - Operace K

V Červeném Kostelci dostala celá akce název „OPERACE K“.  V pátek 4. dubna vyrostla 
na náměstí dvě týpíčka. Kluci z oddílu Dakota v nich rovnou strávili noc. Druhý den 
obě stavby sloužili jako originální poutač, který nebylo možné přehlédnout. Jedno 
z týpí bylo také „po indiánsku“ zařízeno kůžemi, indiánskými obleky apod. Kolem obou 
týpí bylo nainstalováno několik výstavních panelů, které přibližovaly život našich oddí-
lů, a také jeden ukázkový stan s podsadou. Někteří si při jeho prohlídce hned vyzkou-
šeli i přichystaný spacák. To hlavní ale čekalo na zájemce u startu. Každý, komu nebylo 
více než 15 let, se mohl přihlásit do soutěže. Obdržel tyto pokyny:

Instrukce pro parašutistické skupiny
Nacházíme se uprostřed 2. světové války, v roce 1942. Nacistické Německo a jeho spojenci 
jsou na vrcholu své moci. Ovládají celou Evropu. Jen jediná země v Evropě se jim zatím ubrá-
nila – Velká Británie. Čechy a Morava jsou už tři roky obsazené německými okupanty. Ale 
přesto se mnoho statečných lidí nevzdalo a proti nacistům bojují. Někteří z nich odešli do 
Británie a vytvořili tu nové československé vojsko. Jiní zůstali a provádějí sabotáže, ukrývají 
pronásledované lidi a vysílačkami podávají do Británie zprávy o situaci v naší zemi. Tyto 
zprávy jsou důležité i pro britská vojska. Jenže zhruba před rokem se německé tajné policii, 
která se nazývá gestapo, bohužel podařilo odhalit mnoho odbojových skupin. Tisíce lidí byly 
zatčeny, některé už popravili. Nefunguje už ani vysílání do Británie. Čeští politici a vojáci, 
kteří jsou v Británii, se rozhodli: Musíme domácímu odboji pomoci. Pošleme jim parašutisty. 
Ihned začíná speciální výcvik dobrovolníků. Jsou to stateční muži. Vědí, že je pravděpodobně 
časem odhalí gestapo a budou bez milosti popraveni. Na cestu dostávají zbraně, falešné do-
klady, někteří i výbušniny a vysílačku. A také seznam adres, kde mohou najít pomoc. Jednou 
z těchto skupin je i SILVER A – Alfréd Bartoš, Josef Valčík a Jiří Potůček. Byla to velmi úspěšná 
skupina. Její vysílačka Libuše dodala do Británie mnoho důležitých zpráv. Ale zradou para-
šutisty z jiné skupiny byl nakonec SILVER A objeven. Zachránil se jen Jiří Potůček s vysílačkou, 
který uprchnul na Červenokostelecko. Ale i tady byl objeven a na útěku zastřelen.

Zjistili jsme, že po této skupině zde zbyly ještě nějaké důležité materiály a pravděpodob-
ně i náhradní vysílačka. Úkolem vaší parašutistické skupiny bude objevit místo, kde jsou 
tyto věci ukryty. Pomohou vám odbojoví pracovníci. Jejich adresy najdete na druhé stra-
ně tohoto textu. Adresy můžete procházet v libovolném pořadí, ale musíte je navštívit 
všechny! Na každé z nich vám dají odbojoví pracovníci úkol. Když ho splníte, dostanete 
tzv. indicii, tedy slovo, které vám napoví, kde se nachází úkryt vysílačky. Na splnění úkolu 
máte maximálně čtyři pokusy. Když se nepovede ani čtvrtý pokus, nemůžete dále po-
kračovat. Při návštěvě každé adresy musí být vaše skupina v plném počtu. Kromě indicie 
získáte na jedné adrese také heslo. Toto heslo použijete, až naleznete úkryt vysílačky. 
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V průvodce máte zapsán startovní čas. V cíli vám bude zapsán také konečný čas. Čas 
všech skupin bude později zveřejněn ve skautských vývěskách a na internetu, abyste 
mohli zjistit, jak jste si vedli ve srovnání s ostatními skupinami.
Pozor! V ulicích města i v okolních lesích se pohybuje několik příslušníků gestapa. 
Poznáte je podle nezvyklého oblečení. Mají na sobě dlouhý kabát nebo plášť, na hlavě 
nosí klobouk nebo tmavou vojenskou helmu. Jejich věk je kolem dvaceti let. Pokud 
někoho z vás dohoní a zatknou (dají mu rukou „babu“), musí se nechat bez odporu 
odvést na jejich úřadovnu. Ostatní na úřadovnu nemusí, ale dokud je zatčený v rukou 
gestapa, nemohou bez něho navštívit žádnou adresu. Pokud se zatčený pokusí o útěk, 
bude potrestána diskvalifikací celá skupina. Zatčený dostane úkol. Když jej splní, bude 
propuštěn, když nesplní, bude propuštěn až po vypršení 5 minut.
Úkryt vysílačky musíte najít do 15.00!!!

Přihlášené skupiny a jednotlivci procházeli těmito stanovišti:
Kostelní věž
Zde je kostelník odvedl nahoru na věž, kde měl úkryt odbojový pracovník. Od něho 
dostali za úkol nakreslit plánek města a zanést do něho určité strategické objekty. 
Většina dětí na věži nikdy nebyla, proto byl o toto stanoviště takový zájem, že se tu 
chvílemi tvořily dlouhé fronty. Některé menší děti se sice trochu bály, ale žádné z nich 
nepřijalo nabídku pořadatelů, že nahoru s ostatními nemusí.

Základní umělecká škola
V naší hře měla úlohu vily pana továrníka. Každé skupiny se zde ujaly dvě služebné 
v dobovém oblečení, které ji uvedly k panu továrníkovi Keyzlarovi. Ten, pokuřuje své 
viržinko, hosty mile přijal a pak jim zahrál na své oblíbené housle několik písní. Když 
seznal, že jsou hosté hudebně znalí, milerád jim sdělil touženou indicii. Role továrníka 
se s vynikajícím výsledkem zhostil Vojta Kábrt.

Loďky na rybníku Brodský
Zde si soutěžící dojeli na loďce pro indicii na druhý břeh.

Překážková dráha v Občině

Azimut
V tzv. mrtvé schránce nedaleko od rybníku Krčmařík zanechala pro parašutisty spojka 
z Anglie anglicky psaný dopis. Parašutisté museli za pomoci buzoly mrtvou schránku 
vypátrat a dopis přeložit do češtiny. Ti zdatnější ho vyluštili „z fleku“, ostatní hledali 
výpomoc u známých. Dopis obsahoval informace o konci skupiny SILVER A a vyhlazení 
osady Ležáky a také další indicii.
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Šifra
Ve skautské klubovně u tenisových kurtů čekala na parašutisty šifrovaná depeše. V ní 
londýnské velitelství varuje parašutisty před zrádci Čurdou a Gerikem. Také se z depe-
še dozvěděli další indicii a heslo, které použili při nalezení úkrytu vysílačky.

Poznávání osobností
V altánku u ordinace MUDr. Ansorgové museli parašutisté identifikovat podle fotogra-
fií několik známých osobností.

Hmatová a chuťová kimovka
Ve skautské klubovně „Motárna“ (sbor ČCE) na parašutisty čekala chuťová a hmatová 
kimovka. V ní poznávali po hmatu nebo ochutnáváním několik předmětů.

Oheň
U rybníka Krčmařík měli parašutisté odpálit nálož. V našem provedení se jednalo 
o pytlík s indicií, zavěšený na provázku. Provázek musely soutěžící přepálit a tím získat 
indicii. Ve větrném a deštivém počasí nebylo jednoduché splnit tento úkol pro zkuše-
né skauty, natož pro ostatní děti.

Internet v JOSI
Na stránkách 4. oddílu byl připraven jednoduchý kvíz, na jehož konci byla opět indicie.

Hru zpestřovalo ještě „gestapo“. Několik pořadatelů bylo převlečeno do kabátů a klobou-
ků. Když se jim dostal do rukou některý soutěžící, musel se vykoupit splněním zadaného 
úkolu. Objevilo se i několik úsměvných příhod. Jeden z gestapáků omylem zatkl nic netuší-
cího cyklistu, který náhodou projížděl kolem. Jedna skupinka zase za gestapáka považovala 
jistého starého pána, který si to v dlouhém kabátě a v klobouku vykračoval po náměstí.

Ze získaných indicií parašutisté zjistili, že úkryt se nalézá ve skautské klubovně na 
Skalce. Nečekala je zde ale vysílačka, nýbrž malá odměna a párek.

Velká dobrodružná hra Bystřice nad Pernštejnem

Začátek: 10:00 – hřiště u lékárny na Sídlišti 2

Legenda: „Právě jste se stali hledači velkého pokladu, který se stal tajemným  a při-
tažlivým pro mnohé generace bystřických občanů před vámi. Stejně jako vy, tak i oni 
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rozplétali záhadné nitky podivného příběhu o majiteli tohoto bohatství, který poklad 
vlastnil jako první. Nikdo nevěděl, kde poklad vzal, ale jisté je, že když zemřel, tak se 
jeho bohatství záhadně ztratilo. A proto ho mnozí zkoušeli hledat. Několikrát se stalo, 
že poklad někdo zázračně objevil. Nad pokladem však byla vyřčena dávná kletba. První 
majitel pokladu byl hrozný chamtivec a nehodlal se o poklad dělit. Když byl jednoho 
roku ve městě hladomor, tak chamtivý zbohatlík nedal ostatním ani groš, aby se moh-
li uživit. Na smrtelném loži  ho jeden občan proklel. Chamtivec také za rok zemřel. 
A takto postihla kletba všechny, kdo poklad našli a chamtivě ho užívali jen a jen pro 
sebe. Vy se nyní vydáte po stopách, které zaprášil čas minulosti. A snad budete mít 
více štěstí než hledači před vámi. Budete muset plnit  různě těžké úkoly, ale pokud 
se k pokladu dostanete a nebude již vyloupen někým jiným, tak se můžete těšit na 
bohatou odměnu.  Jak jste jistě pochopili, tak ve hře jde jak o rychlost, tak i o poctivost 
a pečlivost. Takže nyní vzhůru za dobrodružstvím.“

1. úkol – „Sestavte tým a určete si vedoucího skupinky.“

2. úkol – „Zjistěte, kdy byla Bystřice založena a kým. Kdy vypukl velký požár a kde to 
bylo. Musíte si zajít do muzea a tam si vše zjistěte.“ V muzeu bude v jedné z kronik 
napsán vzkaz: „Bystřický poklad vlastnil jako první Pán z Medlova. Po jeho smrti, kterou 
se potvrdila kletba,  poklad záhadně zmizel. Většina lidí si myslela, že poklad nadobro 
zmizel, ale jednoho dne se opět objevil.  Poklad byl ukryt na faře, lidé se však báli dávné 
kletby, a proto se o pokladu moc nemluvilo. Tragédie nastala roku 1650,  když na faře 
vzplál oheň. Požár celou faru zničil. To již lidé nahlas mluvili, že kletba se opět ozvala. 
Vydejte se tedy na místo onoho požáru a hledejte další zprávu.“ 

3. úkol –  „Poklad se snažilo najít spoustu hledačů. V té době však umělo číst jen málo 
lidí. Nejvzdělanější byli mniši, kteří ovládali latinu, psaní a řečnictví. Jeden takový mnich 
se rozhodl, že celé záhadě ohledně pokladu přijde na kloub. Jmenoval se Tadeáš. Pročetl 
si staré kroniky a zjistil, kde  Medlovský poklad ukryl. O půlnoci poklad vykopal a odnesl 
si ho.  Užíval si svého bohatství a úplně zapomněl na kletbu.  Zpychl a začal se chovat 
špatně. Truhlu s pokladem ukryl na bystřické faře, aby ho nikdo neokradl. Stal se lichvá-
řem a lidem půjčoval za vysoké úroky, aby obohatil svoje jmění. Tak pohár hříchů přetekl 
a moc kletby se projevila. Když si ve sklepení fary přepočítával své peníze, tak se mu 
zamotala hlava a on upadl do bezvědomí. Louč s ohněm zapálila faru a ta celá shořela. 
I tomuto vlastníkovi tedy poklad přinesl zkázu. O pokladu se dlouho mlčelo a pověstí 
bylo jako máku. Místní kronikář se rozhodl vše zaznamenat. Aby však nikdo jeho svě-
dectví nezneužil, tak věty ze své kroniky vystříhal a poschovával je po náměstí. Zjistěte 
jméno tohoto kronikáře-opět v muzeu a najděte části jeho svědectví. Zprávu hledejte 
v okolí Farské, Bočkovy a Zahradní ulice. Pokud by vám chyběla část textu, tak vyhledejte 
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potomka novináře, který bydlí v Zahradní ulici č. 434.  Zprávu rozluštěte a sestavte. Tak 
se dozvíte, co se s pokladem stalo.“

4. úkol – Kartiček bude tolik, kolik družin. Části textu budou v morseovce a šifře. 
Úkolem družiny je co nejrychleji části zprávy najít a rozluštit. Mezitím si musí zjistit 
jméno kronikáře v muzeu.  Text zprávy: „Jmenuji se Ignác Zourek a jsem kronikářem 
Bystřice. Oné nešťastné noci jsem měl sen o pokladu. V tom na mě buší ponocný ať 
vstávám, že hoří fara. Strašně jsem se polekal a vzpomněl jsem si na dávnou kletbu. Když 
jsem přišel k faře, tak již byla v plamenech. Viděl jsem temnou postavu farářova sluhy, 
jak utíká Farskou ulicí.  Ráno jsem se tam šel podívat, abych zjistil, co se vlastně stalo. 
Mezi lidmi se šeptalo, že  v  tom má prsty ten zloduch Tadeáš. Ale poklad nikdo nenašel. 
Té noci se také ztratil farářův sluha. Nikdo tomu nevěnoval pozornost,  ale já jsem hledal 
dál. Podle mne sluha strachem neutekl, jak si každý myslel, ale sebral poklad a  zavčasu 
odešel z Bystřice. Šel jsem mu v patách, ale jeho stopy se mi ztratili na jednom mostku 
přes řeku Bystřičku na Starém Městě.  Nevím, kam se ztratil, ale obávám se, že ho kletba 
postihla též a že se utopil v rozbouřené řece. Dál se bojím pátrat, protože je to nebez-
pečné. Vše si nechám pro sebe a doufám, že už o pokladu nikdy neuslyším.“ Vydejte se 
k osudnému mostku a pokuste se najít další zprávu.

5. úkol – Na mostku bude stát vedoucí a řekne družinám zprávu: „Opravdu se tu farářův 
sluha utopil. Nikdo mu nemohl pomoci. A jak byste postupovali vy, kdybyste viděli něko-
ho, jak se topí?“ Družiny budou muset odpovědět buď hned na místě, nebo si tuto infor-
maci někde zjistí. Vedoucí jim  odkryje roušku tajemství tím, že jim ústně sdělí zprávu, 
kterou budou muset jako kurýři doručit jisté osobě. Text si však nemohou napsat, ale 
zapamatovat. Text: „Poklad se sice ztratil, ale náhodný kolemjdoucí našel klíč od truhly. 
Pokud chcete klíč dostat, tak neváhejte a vyhledejte dům č. 5. Informátora poznáte podle 
toho, že pije kávu a čte si noviny. Heslem je „most“. Odpoví vám „přes řeku.“

6. úkol – Hledaný muž dá družinám popis osoby, která se bude pohybovat v určitý 
čas na náměstí. Sdělí jim i heslo, kterým mohou osobu oslovit „Máte klíč?“ Pokud jim 
řekne „chcete ho“, tak družina musí odpovědět „ANO“. Od muže dostanou kromě klíče 
také zprávu s pokynem, co mají dělat dál. Text: „Za druhé světové války našli poklad  
bystřičtí skauti. Jenže někteří z nich narukovali do armád spojenců, aby mohli zachraňo-
vat svoji vlast, za kterou pak ve válce padli. S nimi se také ztratili informace o pokladu. 
Vaším úkolem je zjistit jména těchto skautů a doručit je do srubu Pod horou. Tam bude 
další zpráva.“

7. úkol –  Ve  srubu bude čekat další vedoucí, který bude přijímat od družin jména pad-
lých skautů. Pokud odpoví družina správně, řekne jim, že německá armáda se dozvě-
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děla, kde poklad je, a mučením jednoho občana poklad získala. Ukryla ho na neznámém 
místě, ale dochoval se vzkaz v němčině. Německá armáda však na konci války prchla bez 
pokladu, takže ten zůstal zakopán na svém místě. Úkolem družin bude německý text 
přeložit. Mohou někoho požádat i o překlad. Text: „Herr Major! Wir haben den böhmis-
chen Schatz verbergt und jetzt erwarten wir Ihre Befehle. Die Armeen der Alliierten rücken 
heran und wir wissen nicht, ob wir den Schatz mitnehmen sollten. Er ist Bystritz flussau-
fwährts bei einer Brücke mit einer Schranke verbergt. Die Brücke befindet sich in der Nähe 
vom Bahnhof. Schreiben Sie, bitte, wie Sie sich entschieden haben. Konrád Stein“ „(Pane 
majore! Ukryli jsme český poklad a nyní čekáme na vaše pokyny. Armády spojenců se blíží 
a nevíme, zda poklad nemáme vzít s sebou. Je ukrytý proti proudu Bystřičky u mostu se 
závorou. To je poblíž železničního nádraží. Napište, jak jste se rozhodl. Konrád Stein)“

8. úkol -  Je před vámi poslední úkol. Musíte naměřit azimut a odkrokovat k pokladu. 
Tam budete muset kopat.
                                                                                 

2.4 Tak trochu netradiční akce pro veřejnost

Náš inspiromat pokračuje. Tentokrát vám představíme několik akcí pro veřejnost, kte-
ré se liší od těch tradičních (prezentační akce v parku apod., spojené aktivity pro děti 
a představení organizace). Třeba vás některý z nápadů zaujme, více bude vyhovovat 
vašim možnostem, podmínkám a cílům.
 
• Skautské posvícení. Aktivity pro děti,  za které sbírají např. korálky či jiné symbo-

lické peníze. Za ty pak nakupují dobroty (posvícenské koláčky, placky apod.), které 
pečou většinou rodiče dětí z oddílů. (Kate, Městec)

• Tříkrálové divadlo pro veřejnost. (Anna Dvořáková, Jičín)

• Závody na dopravních prostředcích poháněných vlastní silou - koloběžky, in-line 
brusle, brusle, skateboard. (Kšanda, Praha)

• Vánoční les. Velmi podobný známému pohádkovému, v tomto ale vystupují ad-
ventní postavy, tedy např. sv. Lucie, sv. Barbora, sv. Mikuláš a čert a další. Pro zvý-
raznění vánoční atmosféry se vše odehrává po setmění a děti si nosí lucerničky 
s Betlémským světlem. (Vsetín)

• K2 a Cross country mohou být příkladem akcí pro dospívající a dospělé. Jedná se 
o  sportovní, náročné akce (přechod hřebene a terénní závod na kolech pro dvou 
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až tříčlenné skupiny). Cílem podobných akcí může být získání příznivců z řad 
neskautů. (Vsetín).

• Devět srdcí. Nápad převzatý od slovenských skautů. Oni podobnou akci uspořáda-
li v rámci oslav svého devadesátého výročí, pro nás může být zajímavou inspirací 
pro akci určenou opět dospívajícím a dospělým. Jedná se o týmovou soutěž, kde 
úkolem je za 24 hodin zdolat devět vrcholů a pořídit z nich devět vrcholových fo-
tografií. Soutěž je hodnocena podle počtu ušlých kilometrů a velikosti zdolaného 
převýšení.

• Mikulášská. Akce pro děti s rodiči. Rodiče mají možnost přinést před začátkem 
balíček pro své dítě, který mu bude v průběhu Mikulášské nadělen. Akci moderuje 
speciální, pro tamní děti již tradiční postavička Pták Niki Chocholák a skaut nebo 
skautka. Součástí jsou u dětí velmi oblíbené playbackové muzikály. (Kate, Městec)

• Čarodějnice. Všechny účastnice včetně dospělých maminek mají vstup povolen pouze 
v čarodějnických převlecích. Součástí je soutěž o nejošklivější čarodějnici a jiné aktivity.

• Významné číslo. Opět inspirace od našich slovenských bratrů. Chcete-li svou 
akcí připomenout nějaké významné výročí (založení města, skautingu ve vašem 
městě apod.), opřeďte ji právě tímto číslem. Akce může být postavena např. jako 
soutěž pro třídní kolektivy. Jedním z úkolů tak může být ztvárnění tohoto čísla 
originálním způsobem, sepsání daného počtu (viz číslo) dobrých skutků, různých 
pohledů na jednu věc či téma, výzev, jak překonat sám sebe apod.

• Netradiční triatlon. Soutěž pro družstva - běh 10 km, jízda na kole 50 km, plavba 
po Labi na duších 3 km. Vše doplněno zábavným programem. (Dvůr Králové)

• Folkový klub. Každý měsíc pořádají havlíčkobrodští skauti folkové koncerty pro širokou 
veřejnost a získávají tak další zajímavý prostor, jak informovat okolí o své činnosti. 
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• Skautská univerzita. Pardubický projekt pro skautskou i neskautskou starší veřej-
nost s dlouholetou tradicí. Pětkrát do roka pořádají místní skauti večer v podobě 
přednášky, besedy či výstavky na určité téma. Vzhledem k tomu, že ta jsou velmi 
pestrá a nejen skautská, mezi návštěvníky se objevují i neskauti a mají možnost 
tak nahlédnout do další roviny skautingu - vzdělávání, sebevzdělávání.

• Závody na maxiautodráze. Blanenští skauti každoročně pořádali závod pro míst-
ní děti na autodráze měřící na 30 metrů o zmrzlinový pohár či dort ve tvaru auta. 
Děti nejdřív získávaly body v hrách jako je pexeso, kvarteto, hlavolamy či logické 
hříčky, za které si pak mohly koupit start na obří autodráze a ještě si vsadit na své 
favority. 

• Dokské pověsti. Večerní putování středověkem připravili skauti v Doksech pro 
rodiny s dětmi. Cestu městem ukazují účastníkům plamínky svíček a na několika 
místech mají možnost shlédnout divadlo s tematikou místních pověstí, které 
hrají děti ze skautských oddílů.

• Hledání pamětních desek. Možným námětem může být hledání pamětních 
desek na domech ve městě a úkoly spjaté s osobnostmi, kterým jsou desky vě-
novány. Podobnou hru by možná uvítali i učitelé pro své žáky v rámci dějepisu či 
občanské nauky. (Rozárka, Jindřichův Hradec)
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3. Organizace a technické zabezpečení akce 
    
Několik nápadů a doporučení, které se vám mohou hodit

• Pořádá-li akci více oddílů dohromady, možná využijete osvědčený systém rozdě-
lení práce vsetínských skautů. Za každý oddíl tak jedná s hlavním organizátorem 
vždy jeden člověk. Tím se celá organizace zefektivní a většina úkolů a zodpověd-
nosti bude delegována na zástupce z jednotlivých oddílů. 

• Pokud pořádáte akci na veřejném prostranství (náměstí, park apod.), nezapomeň-
te požádat o její povolení na Městském úřadě, oznámit její konání na Městské 
policii a v případě, že budete např. rozdělávat oheň, také hasičům. 

• U žádné akce nezapomínejte na zajištění dobře vybavené lékárničky, nikdy nevíte, 
co se může stát.

• Stejně jako na lékárničku nezapomínejte ani na pečlivé zajištění bezpečnosti dětí 
či dospělých účastníků na pořádaných aktivitách. Zejména pokud jde o lanové 
aktivity apod., je nutné toto nepodceňovat a myslet na to, že zde bude třeba více 
lidí na zajištění (i na nízkých lanech by mělo být samozřejmostí, že lezce jistí je-
den člověk zezadu a jeden zepředu).

• Zdánlivě triviální záležitost, která ale může být velmi nepříjemná. Při zajištění 
akce nezapomeňte na to, že organizátoři si  budou potřebovat občas odskočit 
a pokud vše pořádáte např. na náměstí, domluvte se na veřejných WC popř. s ně-
kým z okolí na pomoci v tomto ohledu.

• Pořádáte-li akci na méně známém místě, neváhejte přidat k letákům také mapku 
s popisem cesty. 

• Neváhejte oslovit v dostatečném předstihu před akcí sponzory, kteří vám pomohou 
zajistit akci díky finančnímu daru či věcným sponzorským darem (občerstvení, ma-
teriál, ceny pro děti apod.). Ve městě, kde máte dobrou pověst a kde se o vás ví, jistě 
někoho takového najdete. Oplátkou jim můžete nabídnout reklamu na letáku, přímo 
na místě, na svých internetových stránkách či ve vaší výroční zprávě střediska. 

• Máte-li možnost, využijte moderní techniku, může vám pomoci s ozvučením, 
s počítačem získáte možnost rychlého vyhodnocování soutěží či závodů, na místě 
můžete tisknout diplomy se jménem dítěte apod. Mějte ale na paměti, že mezi 
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vámi musí být někdo, kdo tuto techniku bezpečně ovládá a poradí si i při obtížích. 
V opačném případě by vám mohla způsobit více komplikací než usnadnit práci.

• V případě, že očekáváte na některém stanovišti velký nával a jeho zdolání zabere 
více času, udělejte ho jako zdvojené. Tzn. že aktivita poběží na dvakrát, na stejném 
či jiném místě, záleží na možnostech. 

• Na startu hry pro veřejnost, kdy se děti pohybují samostatně po větším prostoru 
(např. hra po městě, v městském lese apod.) je dobré zapisovat si účastníky, kteří 
vyrážejí na trasu. Při jejich návratu si je pak odškrtáváte a máte přehled o tom, kdo 
se již vrátil a kdo ještě ne. Včas tak můžete zasáhnout, kdyby se např. někdo ztratil.
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4. Propagace akce
     
Nezačínejte s propagací ve vašem městě či obci dříve než cca dva týdny před akcí. 
Zkušenost je taková, že pokud avizujete akci dříve, lidé si o ní přečtou, ale v době, kdy 
se koná, už o ní dávno neví. Navíc plakáty vám za chvíli někdo strhá nebo přelepí, 
a když přece vydrží, veřejnost si jich už zpravidla nevšímá.

Plakáty
Plakáty by měly být dostatečně velké a poutavé. Mělo by z nich být znatelné, kdo akci 
pořádá (tedy alespoň logo či znak Junáka), kdy a kde se akce koná, o co vlastně jde 
a pro koho je určena. Neuškodí zdůraznit největší lákadla. Pokud na plakát cokoliv 
dopisujete, dejte si záležet, aby to bylo čitelné a úhledné.
Plakáty vyvěšujte tam, kam chodí nejvíce lidí, zejména pak rodičů a dětí, a také na mís-
ta, kde vám je hned nestrhají vandalové. Mohou to být např. mateřské a základní školy, 
družiny, čekárny u lékaře, obchody, sportovní hala, kino, nádraží, vývěsky Městského 
úřadu apod. Pokud budete chtít plakáty vyvěsit na plakátovací plochy, nezapomeňte, 
že tuto službu je třeba zaplatit. Je však možné obrátit se na Městský úřad a požádat 
o bezplatné vyvěšení plakátů na těchto plochách.

Pohlednice
Propagační pohlednice Junáka, které si lze objednat (viz informace na obálce), popř. 
vaše vlastní pohlednice lze také velmi dobře využít k propagaci akce, a to zejména jako 
osobní pozvánky. Řekněte si, koho byste na akci chtěli pozvat osobně (starosta města, 
sponzoři, bývalí činovníci, rodiče...), a zašlete mu pohlednici s pozváním. 
Mimo to mohou být pohlednice určené přímo pro nábor nováčků. Je možné je tedy dávat 
dětem či rodičům, kteří projeví o spolupráci s vámi zájem. Na zadní stranu pohlednice 
doplňte kontakt na vůdce oddílu popř. jinou kontaktní osobu, která je schopna podat 
informace o tom, do kterého oddílu může nováček vstoupit, kdy má kam přijít apod.
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Regionální média 
Pokud máte nějaký regionální či městský tisk, televizi, rozhlas či internetové stránky, 
neváhejte těchto možností k propagaci využít. Krátkým článkem, upoutávkou či rozho-
vorem, kde zmíníte, na co se mohou návštěvníci těšit, nic nezkazíte, právě naopak. 
Způsobů, jak lze médiím akci nabídnout, je několik. Pokud máte již nějaké osobní 
kontakty na redaktory z dřívějších dob, určitě akci nabídněte přímo přes ně. Osobní 
kontakt, byť třeba jen telefonický, zabírá zpravidla nejvíce. Řekněte redaktorovi, o co 
jde, nezapomeňte zdůraznit to nejzajímavější z chystaných aktivit a pozvěte ho, ať se 
přijde podívat. Dodatečně mu pak pošlete tiskovou zprávu či jiný písemný materiál se 
základními informacemi o akci.
Další možností, jak dostat svou akci do médií, je poslat tam tiskovou zprávu. Ta má 
určitou standardizovanou podobu - měla by být na hlavičkovém papíře (viz grafický 
manuál Junáka), uvozuje ji výstižný a zajímavý titulek, následuje krátká anotace, která 
říká o akci to nejdůležitější - co, kde, kdy, pro koho. Dále už se o akci mluví blíže a není 
na škodu přidat citaci např. některého z organizátorů či osobností, které vaši akci pod-
porují. V závěru zprávy by neměl chybět kontakt na někoho, kdo je v případě potřeby 
schopen novinářům podat bližší informace. Rozsah tiskové zprávy nepřesáhne jednu 
stranu A4. Ukázku tiskové zprávy uvádíme jako přílohu č. 1 na konci této publikace.
Tiskovou zprávu pošlete médiím zhruba čtyři dny před konáním akce, nejlépe elektro-
nický kontakt najdete např. v tiráži novin či na internetu. Další den můžete do obesla-
ných médií zavolat, optat se, zda zpráva dorazila, zda nepotřebují nějaké upřesňující 
informace, a novináře na akci pozvat. Pamatujte, že zejména novináře přiláká taková 
akce, kde mají co zajímavého nafotit. Nabídněte jim tedy to, co pro ně bude i z tohoto 
hlediska zajímavé. 
V některých médiích je možné také si zaplatit přímo reklamu na vaši akci. I této mož-
nosti lze využít.
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Internetové stránky, bannery
Neváhejte na svou akci pozvat širokou veřejnost také prostřednictvím internetových 
stránek vašeho oddílu, střediska nebo např. města. Pokud máte mezi sebou šikovné-
ho grafika, který zvládne udělat poutavý banner, poproste o jeho zveřejnění např. na 
stránkách velkých regionálních firem, spřátelených dětských organizací apod.

Další:
• Jistě platí, že osobní pozvání se těžko odmítá.

• Chcete-li akci nabídnout i místním školám, pro učitelský sbor by to mělo být zají-
mavé jako náhrada vyučování. Nezapomeňte tedy zdůraznit, co vše si děti na akci 
mohou procvičit, co se naučí, jak jim to prospěje.

• Vyberte si pro svou akci vhodné místo. Pamatujte, že větší úspěch má vždy varian-
ta, kdy vy jdete za lidmi, než když lidé musejí jít za vámi. Pořádáte-li tak svou akci 
v klubovnách, které jsou na kraji města a těžko dostupné, přijdou jen ti největší 
nadšenci. Naopak pokud zvolíte frekventované místo, např. náměstí, park apod., 
jistě k vám zavítají i náhodní kolemjdoucí. Pokud se vám pak podaří skloubit vý-
běr místa se zvolenou legendou akce, je to ideální výsledek.

• V Liberci lákali skauti na svou akci již den před jejím samotným konáním. Na 
náměstí postavili týpko, rozdávali lidem pozvánky na další den a přidali i pár 
drobných ukázek her, na které se děti mohou při akci samotné těšit. 

• Letáčky či pozvánky je možné roznést do schránek v nejbližším okolí konání akce. 
Můžete tak oslovit přímo rodiny s dětmi.

• Další možností propagace je velké, třeba i plastické zvadlo s výběrem největších 
lákadel, které na návštěvníky akce čekají. Může být postavené např. vedle vaší vý-
věsky nebo před klubovnou v době, kdy zde má někdo schůzky a ohlídá ho. Máte-li 
známé v obchodu či jiné instituci v centru města, lze se na jeho umístění domlu-
vit i zde.

• Vsetínští skauti propagují některé své akce prostřednictvím promítání diapozi-
tivů coby pozvánky před projekcí v místním kině. Třeba se vám podaří na něčem 
podobném domluvit i u vás.

• Plánovanou akci lze propagovat také na jiné ze svých předešlých akcí nebo obdob-
ně prostřednictvím spřátelených organizací.
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• K pozvání využijte městského nebo školního rozhlasu.

• Děti je možné na akci pozvat také tak, že jim budete před školou rozdávat letáčky 
s pozvánkou. K tomu můžete přidat třeba ukázku lasování, která pozornost dětí 
k vám přitáhne.

• Pokud máte na letáku informaci, že akce je určena např. pouze dětem starším, 
je dobré přidat tam také zmínku o tom, zda a co je připraveno pro případné ná-
vštěvníky z řad mladších dětí či rodičů.

• Zejména v menších městech, kde nepotřebujete velký počet plakátů k propagaci, 
mohou plakáty vyrobit samy děti v oddílech.
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5. Jak přitáhnout a zabavit rodiče

I když děláte akci zaměřenou primárně na děti, neopomeňte myslet také na dospělé, 
jejich rodiče. Zejména u malých dětí oni rozhodují o tom, jestli jejich ratolest začne 
chodit do oddílu, když přijde nadšená z nějaké naší akce, a proto je třeba věnovat se 
na akcích také jim.

• Osobní pozvání se těžko odmítá. Vyrobte jednoduchou pozvánku na vaši akci, 
kterou mohou vaši členové roznést ve svých domech do schránek rodinám, které 
mají děti ve školním věku. Stejné pozvánky můžete také rozdat rodičům na tříd-
ních schůzkách ve škole.

• Pořádáte-li akci určenou zejména dětem, nezapomeňte připravit prostor, kde 
mohou rodiče na své ratolesti počkat. Může to být jednoduchá čajovna či jiné 
posezení s drobným občerstvením. Při čekání si mohou prohlédnout vaše pre-
zentační vývěsky, kroniky z činnosti vašich oddílů, propagační letáky, můžete jim 
promítnout ilustrační video z tábora či jiných akcí a nebo si s rodiči mohou poví-
dat přímo vedoucí oddílů.

• Na každé pořádané akci by měl být alespoň jeden činovník, který se věnuje dospě-
lým, je schopen podat rodičům základní informace o skautingu, o činnosti vašich 
oddílů a zodpovědět jejich otázky.
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6. Propagace Junáka, vašich středisek a oddílů na akci

Kromě praktických ukázek z činnosti našich oddílů formou aktivit pro návštěvníky 
bychom neměli zapomenout ani na další propagaci skautingu. Několik nápadů a do-
poručení k tomuto tématu najdete v následujících řádcích. 

• Při tvorbě vašich prezentací se držte toho, že je dobré zde mít více obrazového než 
textového materiálu. Texty by pak neměly být příliš dlouhé,  vždy jen několik vět 
a měly by být dostatečně velkým písmem, aby se dobře četly. 

• Alespoň jeden z organizátorů by měl být na akci k dispozici rodičům popř. dalším 
návštěvníkům, aby jim odpověděl na otázky a poskytl potřebné informace.

• Až budete přemýšlet, co ukázat veřejnosti v prezentacích vaší činnosti, jaké vybrat 
fotografie a o čem psát, snažte se najít to, co je zvláštní, neobvyklé, zajímavé, něco, 
co vás odlišuje od jiných organizací pro děti. To jsou věci, které veřejnost a zejmé-
na děti a rodiče zajímá.

• I zde využijte techniku. Můžete tak promítnout dokument o vaší činnosti na 
videu, pustit rodičům nahrávky televizních záznamů o středisku či skautingu, 
počítač můžete využít k prezentaci fotografií, k nahlédnutí na vaše internetové 
stránky apod. 

• Při větších akcích ve velkých městech (např. Bambiriáda či Skauti dětem v Olo-
mouci) je dobré připravit si lístky s kontakty na klubovny či vedoucí z různých 
částí města. Každé dítě pak může dostat na základě svého bydliště lístek s kontak-
tem na tu nejbližší klubovnu či oddíl.
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• Vhodnou formou prezentace, která vydrží i nepřízeň počasí a více akcí, jsou zala-
minované zvětšené fotografie z vaší činnosti.

• Dobře mohou vypadat také prezentace upevněné na svázaných trojnohách či 
pověšené na pavučinách vyvázaných mezi kůly trojnohy.

• Pokud máte ve městě více kluboven, přidejte k vaší prezentaci také mapku s jejich 
umístěním.

• Pořádá-li akci více středisek najednou, je dobré domluvit se na jednotné formě 
vašich prezentací. U každé střediskové prezentace by měl být dán pak také pro-
stor jednotlivým oddílům. 

• A na závěr něco pro inspiraci a pro zajímavost. Skauti v Ústí nad Labem mají 
umístěné informační tabule o Junáku a svých oddílech v místní ZOO, kde se stara-
jí o provoz dětského koutku.

Propagační materiály Junáka - jaké jsou a jak je získat
V posledních letech začal Junák vydávat nejrůznější propagační materiály, které nám 
pomáhají informovat veřejnost a budovat vztah s ní. V následujícím přehledu najde-
te soupis těchto materiálů, které si můžete objednat na adrese: A-ASKA grafik, s.r.o., 
Dukelská 57e, 614 00 Brno; tel./fax: 545 241 222; e-mail: distribuce@aaska.cz  nebo na 
www.skaut.cz/obchod (vyobrazení také na www.skaut.cz/propagace).

Výroční zpráva Junáka 2002
Výroční zpráva shrnující činnost Junáka za rok 2002. Najdete zde potřebné statistické 
údaje, zajímavé projekty a akce, které naše organizace uspořádala, aj. Je určena zejména 
těm, kteří vám při činnosti pomáhají - zástupci města či obce, sponzoři, partneři apod. 
formát A4, cena: pouze poštovné a balné

Profil Junáka
Základní informace o Junáku doprovázené řadou ilustračních fotografií. Je určen ze-
jména partnerům, sponzorům, médiím apod. 
formát A4, cena: 5 Kč/ks

Leták pro rodiče
Materiál odpovídající na základní otázky rodičů - pro koho Junák je, co nabízí, jak to 
v oddíle chodí, kdo se o děti stará apod.
formát A3 skládaný do A5, cena: 2 Kč/ks



38 39

Zápisníček Skauta-Junáka
Malý poznámkový zápisník, s malovaným barevným přebalem a tužkou, určený dětem.
formát A6, cena: 10 Kč/ks

Pohlednice 
Tři druhy pohlednic s motivem skautské činnosti (raft, jeskyně, hrad). Určeny jsou ze-
jména dětem. Na zadní straně najdete příběh k obrázku, telefonní číslo, kde lze zjistit 
kontakt na nejbližší oddíl v bydlišti, a adresu skautských internetových stránek. Mohou 
sloužit např. jako náborové či informační lístky. Do volného prostoru lze doplnit kontak-
ty na vaše oddíly či středisko.
formát A6, cena: 1 Kč/ks

Plakáty
Ve stejném stylu jako pohlednice (dva druhy – raft, jeskyně), s místem na dopsání va-
šeho kontaktu.
formát A4, cena: 5 Kč/ks

Samolepky
Arch se 24 ks samolepek. Motivy - vlček, trojlístek světlušek, značka s nápisem „Pouze 
když jsi připraven, není žádný úkol nesplnitelný“. Určeny dětem.
cena: 10 Kč/arch

Obálka na report 
Pokud podáváte žádosti o dotace, granty apod., jistě vám přijde vhod úvodní strana 
žádosti. Kartónový obal s nápisem Junák a otvorem, který jednoduše prezentuje kon-
krétní název vašeho projektu.
formát A4, cena: 13 Kč/ks

Grafický manuál (včetně CD)
Základní popis grafického stylu Junáka, jeho znaku, loga…
formát A4, 16 stran, cena: 10 Kč/ks

Připravit si vlastní propagační materiály o vašem středisku či oddíle je možné a práce 
s tím spojená se může vyplatit. Pro ukázku uvádíme článek, který vyšel ve Skautingu
č. 8/ročník 41.
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VYROBTE SI PROPAGAČNÍ MATERIÁLY STŘEDISKA

radí činovníci Hradištské dvojky

Většina středisek při promýšlení svých strategických záměrů už určitě narazila na pro-
blém, jak oslovovat potenciální místní dárce a sponzory. Před tímto oříškem stanuli 
také skauti a skautky ze střediska „Hradišťská dvojka“ z Uherského Hradiště. Vymysleli 
projekt „Propagační matriály střediska pro fundraising“, který Skautská nadace 
Jaroslava Foglara podpořila grantem v rámci programu „Prasátko“.

Oslovit sponzory
Že by to chtělo vnést do shánění peněz od sponzorů nějaký řád, na tom jsme se shodli 
všichni vedoucí ve středisku. dali jsme proto dohromady skupinku, která se nad finan-
cováním zamyslela a kromě jiného dospěla také k tomu, že by se nám hodily nějaké 
propagační a prezentační materiály. To proto, abychom mohli oslovit potenciální
sponzory na úrovni a mohli jim při tom dát do rukou přehledné informace o nás 
a naší činnosti, které by si mohli v klidu projít. Dále bychom tyto materiály mohli dát 
našim sympatizantům z podnikatelských a podobných kruhů. Ti nám mohou pomoci 
získat nové sponzory tím, že se o nás zmíní a předají propagační materiály svým ob-
chodním partnerům apod. A jistě bychom je využili i k různým jiným účelům. Kromě 
toho jsme se rozhodli vyrobit také materiály pro naše stávající sponzory, abychom si 
je udrželi. Zatímco jsme pomalu začínali propagační materiály připravovat, dozvěděli 
jsme se o Skautské nadaci Jaroslava Foglara. Napsat projekt bylo otázkou několika 
hodin a grantový příspěvek nám byl přiklepnut, jakmile nadace zvítězila nad úředním 
šimlem a mohla začít plnit své poslání.

Příprava podkladů
K čemu jsme se nakonec dopracovali? Hlavním výsledkem naší snahy se stala složka 
či obálka s informacemi o středisku. Zvenčí jednobarevná s názvem střediska, uvnitř 
s barevnými fotkami, popisem činnosti střediska a jednotlivých oddílů. Dále jsme 
nakoupili Profil Junáka (TDC), brožuru informující obecně o naší organizaci. Naši
„sadu pro sponzory“ doplňují vizitky vedoucích, kteří budou oslovovat nové sponzory, 
a žádosti o příspěvek. Kromě toho jsme přichystali k tisku pohledy, ty budou sloužit 
jako poděkování sponzorům, pozvánky na naše akce či pozdrav z tábora. Vraťme se ale 
na začátek. Začali jsme přípravou podkladů, tj. fotek a textů. Ukázalo se, že
opravdu dobré fotky pro propagační účely jsou celkem vzácné. Následovalo hledání 
v našich albech a fotoarchívech. Zkusili jsme zaměřit jednu výpravu na pořízení kvalit-
ních fotografií: přinutili jsme všechny  zúčastněné, aby měli kroj stále na sobě, připra-
vili jsme dostatečně fotogenický program a potom fotili ostotošest.
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Dobrý nápad ale ztroskotal na špatném počasí... Také vymyslet texty do složky (o stře-
disku, o oddílech) a sestavit žádost o příspěvek nebylo úplně bezbolestné – práce 
reklamních textařů je tvrdá robota. Následovala návštěva odborníka, který naše pod-
klady v počítači upravil (čištění fotek apod.) a sestavil z nich požadované tiskoviny.
Všechno jsme dělali podle Grafického manuálu Junáka, který nám ohromně usnadnil práci 
a dal všemu jednotný vzhled. Žádost o příspěvek jsme ve Wordu sami jednoduše vložili do 
šablony hlavičkového papíru. Měli jsme tedy připravenou složku, pohledy a vizitky. 

Potíže s tiskem
Následovalo zadání do tisku. Bohužel kalkulovaná cena byla dvojnásobná oproti před-
běžně zjištěné, což nám dost zkřížilo plány. U tiskařských prací je také důležité vědět, 
že na zakázce je drahá hlavně příprava a výroba filmů, ze kterých se tiskne. Samotný 
tisk už tak drahý není, v podstatě je jedno, jestli vytisknete 200 nebo 500 kusů. 
Z finančních důvodu jsme odložili tisk pohledů na později a nechali vytisknout jenom 
složku. Tady se ukázala „nevýhoda“ toho, když vám vyjdou vstříc a nabídnou nižší cenu 
– nemůžete je příliš uhánět. Proto se tisk hodně opozdil. Vizitky jsme se rozhodli tisk-
nout sami na běžné domácí tiskárně podle potřeby, protože některé informace (tele-
fon apod.) se mohou měnit a co potom s hotovými vizitkami? 

Kolik nás to stálo
Oproti plánovanému rozpočtu (6 000 Kč grant od Nadace, 1 000 Kč středisko) jsme 
museli zvýšit účast střediska na 4 320 Kč. Měli jsme tyto výdaje: grafický návrh a před-
tisková příprava pohlednic, složky a vizitek stála 2 500 Kč. Tisk „složky“, tedy 500 
kusů desek z tvrdého papíru formátu A4 s celobarevným tiskem přišel na 7 320 Kč. 
Posledním výdajem bylo nakoupení 100 kusů „Profilu Junáka“ za 500 Kč. Celkové výda-
je tedy byly 10 320 Kč.
Celý projekt nám dal dost práce, ale s výsledkem jsme spokojeni. Teď už zbývá jen 
zkompletovat sady pro sponzory a vyrazit do terénu. Nakolik se investované úsilí a pe-
níze vrátí, to ukáže nejbližší půlrok. 

(Pavel Slavík - Siky)
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7. Tipy, triky, pověry pro organizátory

V této kapitole najdete řadu zajímavých postřehů k akcím pro veřejnost, které se do 
předchozích kapitol nevešly.

• Chystáte-li vy sami nebo např. Junák jako celek v budoucnu velkou událost, 
o které chce informovat veřejnost, můžete jí na vaší akci pro veřejnost věnovat 
zvláštní prostor. Podobně to udělali olomoučtí skauti, kteří měli speciální info-
stánek o jamboree.

• Pokud vaši akci zasadíte do nějakého příběhu či legendy, postavy, které děti prová-
zejí, by měly být v tematickém převleku, velmi to napomůže atmosféře. Stejně tak 
je ale dobré, aby někdo měl na sobě skautský kroj. 

• Nezapomeňte pracovat také s prostředím, ve kterém akci děláte. Výrazná, netra-
diční stavba přitáhne děti i dospělé (týpko, věž z jehlanových stanů - dvě podsady 
postavené na sobě, vázaná věž apod.). Přizpůsobte okolí legendě, která váš pro-
jekt doprovází. Neroztahujte aktivity po příliš velkém prostranství, kde zaniknou, 
ale ani je zbytečně netlačte na malé místo, kde o sebe všichni budou zakopávat 
a bude to nepřehledné pro návštěvníky. Pokud se vám podaří vymezený prostor 
ohraničit (např. nataženými provazy), budete mít možnost každého návštěvníka 
při vstupu oslovit, přivítat, předat mu materiály apod. 

• Při pořádání akce určené např. jen starším dětem myslete i na mladší návštěvníky 
a je-li to ve vašich silách, mějte i pro ně připravený alespoň drobné aktivity (např. 
malování na  chodník). Mohou přijít se svým starším sourozencem, a pokud se jim 
u vás bude líbit, kdoví, třeba až povyrostou, objeví se coby nováčci u vás v oddílech. 
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• Stejně tak myslete na rodiče, kteří mohou přijít, i když je akce určená pouze dě-
tem. Připravte pro ně prostor, kde mohou na své ratolesti v pohodlí počkat (pose-
zení s drobným občerstvením, jednoduchá čajovna aj.). A k čekání jim nabídněte 
také vhodnou činnost. Rodiče si tak mohou prohlédnout prezentace vaší činnosti, 
nahlédnout do letáků, které je seznámí s principy skautské výchovy a životem 
v oddíle, popovídat si s některým z dospělých vedoucích, získat kontakty na oddíly, 
které přijímají nováčky, nahlédnout do vaší klubovny a mnohé další.

• Pořádáte-li např. hru pro děti po městě, která je určená pro skupiny a ty se vy-
tvářejí často až na samém startu z dětí, které právě přišly, zkuste na začátek za-
komponovat aktivitu, která napomůže seznámení dětí. I pro ně bude zážitek ze 
hry příjemnější, pokud budou znát svá jména a hned na začátku zboří aspoň ty 
největší bariéry mezi sebou.

• Často mají děti při městských hrách za úkol najít v ulicích člověka s určitým po-
znávacím znamením. Nenechte nic náhodě, a zvláště pokud hra probíhá na vět-
ším prostoru, zajistěte takové postavy dvě. Nikdy nevíte, co se může stát.

• Opět rada pro akci, kde skupina dětí prochází hrou, soutěží apod. Zapojte do ní 
také své děti z oddílů a udělejte z nich průvodce soutěžních skupin. Budou-li to 
vrstevníci účastníků, tím lépe pro obě strany. Skauti mohou pomoci při těžších 
úkolech či poradit, dbát na bezpečnost skupinky a udržovat atmosféru. A při pří-
padném vstupu nováčka do oddílu, který s vámi tehdy hru hrál, bude jeho zařaze-
ní do kolektivu snadnější. 

• Na fotografie z akce, které se účastnil, se každý podívá rád. Pokud máte možnost 
vystavit fotky na internetu, neváhejte tak učinit. A přímo na akci samotné mohou 
návštěvníci spolu s propagačními materiály dostat také internetovou adresu, kde 
fotografie najdou. Čím dříve tam fotky stihnete umístit, tím lépe, nejlépe další 
den po akci. Na vaše střediskové nebo oddílové stránky tak zavítají noví hosté 
a seznámí se s vaší činností. 

• Zajímavou akci pro veřejnost lze uspořádat také ve spolupráci s jinou organizací 
či institucí. Skauti v Jihlavě tak spolupracovali např. s Městskou knihovnou, kde 
v rámci Týdne knihoven připravili společně městskou hru o historii svého města 
pro žáky základních škol (děti se setkávaly v ulicích s historickými postavami, 
u kterých plnily nejrůznější úkoly). Podobnou spoluprací si můžete zajistit větší 
návštěvnost vaší akce. Ačkoliv to není příliš příjemné, pravdou zůstává, že mnozí 
učitelé jistě uslyší spíše na pozvání Městské knihovny než na pozvání od skautů. 
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Možnost oslovit tak potenciální nováčky a představit jim skauting touto spolu-
prací ovšem neztratíte.

• Pořádáte-li v rámci vaší akce i veřejnou sbírku (např. „Pomozte dětem!“), mož-
ná využijete následující nápad - kasičky, do kterých peníze putují skrz potrubí. 
Využitelné pro pevně umístěné kasičky, nikoliv pro ty, se kterými chodíte po ulici. 
Kromě kasičky samotné budete potřebovat dostatečně silnou, nejlépe průhled-
nou plastovou hadici. Jedním koncem ji svedete do kasičky ( jinak pevně uzavřené, 
aby se dala zapečetit) a druhý zavěsíte směrem nahoru tak, aby bylo možné na 
něj dosáhnout. Tudy se peníze vhazují a pokud je hadice efektně spirálovitě nato-
čená, lze sledovat pouť mincí až do kasičky samotné. (Rozárka, Jindřichův Hradec) 

• Vlastní platidlo na akci. Pokud si dáte práci s jeho přípravou, mohou děti za každý 
úkol dostat určitou částku. Za získané finance si pak mohou koupit cenu podle 
svého výběru u speciálního stánku, na burze či v dražbě. Jistě to není špatný tré-
nink pro zacházení s penězi v reálném životě.

• Při pořádání hry po městě je možné ji ukončit ve vaší klubovně. Na děti tam mohou 
čekat rodiče, jejich čekání může být spojené s představením vaší činnosti, prohlíd-
kou klubovny, malým občerstvením či pro všechny pak s pečením špekáčků.

• Máte-li tu možnost, spojte celodenní akci s večerním koncertem nebo divadelním 
představením k tématu akce. 

• Vyhodnocování závodů - hodinový systém. Pokud pořádáte pro veřejnost jakékoliv 
závody a lámete si hlavu s tím, jak vyhlašovat výsledky, nabízíme jednu z možnos-
tí. Systém je založen na souběžném zpracovávání výsledků. Závod či jednotlivé 
disciplíny probíhají na kola. Když se sejde dostatek zájemců, jsou odstartováni 
najednou ve skupině. Tato skupina je poté předána do vyhodnocovacího centra, 
kde jsou zapsáni do tabulky dané hodiny. Patnáct minut před celou jsou výsledky 
uzavřeny a tabulky seřazeny podle pořadí. Vždy v celou je vyhlášení výsledků z této 
hodiny, zároveň ovšem závody pokračují. Tímto se odstraní čekání závodníků na vy-
hodnocení, pokud by proběhlo až na konci, nemuseli by se dočkat. (Kšanda, Praha)

• Odměnou za splněné úkoly může být pro děti možnost vyrobit si něco pěkného 
na památku, např. malovaný kamínek, přívěšek z kůže či korálků apod.

• Tee-pee postavené na akci vám může pomoci hned v několika věcech. Jednak je to 
stavba, kterou jen tak někdo nepřehlédne a přiláká vám tak možná více návštěv-
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níků, ale také představuje suché místo v případě deště a možnost ohřátí u ohně,  
když je třeba. 

• Při akcích většího rozsahu, např. několikadenních (Bambiriáda) nezapomeňte 
myslet také na sebe. Pokuste se střídat na jednotlivých činnostech (informační 
stánek pro rodiče, jednotlivé úkoly pro děti apod.), zajistěte si tolik lidí, aby měli 
čas prostřídat se na oběd nebo si dát delší přestávku a odpočinout si. A zkuste 
najít také čas na společnou relaxaci pro všechny. Olomoučtí skauti, kteří pořádali 
týdenní akci pro veřejnost, si vyhradili jeden a půl dne, které věnovali netradičním 
aktivitám pro sebe. Získali tak nové síly a energii a celá akce pro ně dostala i jiný 
než pracovní nádech.
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8. Zaměřeno na nábor

Nábor nových členů do oddílů je zpravidla hlavním cílem většiny akcí pro veřejnost, 
které pořádáme. Existují samozřejmě i další varianty, jak získat nováčky. Pokusili jsme 
se je zde shrnout a na základě sesbíraných zkušeností také zhodnotit z hlediska jejich 
úspěšnosti.

Náborové letáky
Poměrně nenáročnou formou náboru je rozvěšení náborových letáků či plakátů. 
Pokud se pro tuto variantu rozhodnete, nezapomeňte kromě zajímavé a poutavé 
podoby letáku uvést také všechny potřebné informace - kdy a kam mohou zájemci 
přijít, kde najdou klubovnu, kontakt na vedoucího oddílu, termíny schůzek a na co se 
mohou těšit. Při volbě míst pro vyvěšení se lze držet toho, co je řečeno dříve v kapitole 
o propagaci akcí a plakátech. Zkrátka vyvěšujte je tam, kde se vyskytuje množství lidí 
z vašich cílových skupin (děti, rodiče). Kromě zmíněného můžete využít také velkých 
firem a podniků nebo zábavních center. Po domluvě jistě bude možné i zde letáky 
vyvěsit a informovat tak další rodiče.

Inzerát v novinách
Některé oddíly pro nábor používají také místní tisk. Regionální deníky vám po do-
mluvě rádi zveřejní krátkou informaci o tom, že přijímáte nováčky. A pokud se vám ji 
podaří spojit s článkem o vaší činnosti, snad si ho všimne více rodičů potenciálních 
nováčků.

Nábor přes stávající členy oddílů
Nejpřirozenější cesta pro získání nováčků. Dobře ji lze využít zejména ve chvíli, kdy ani 
stávající členové nejsou v oddíle dlouho a své kamarády ještě neoslovili. Později je už 
zpravidla tato forma náboru úspěšná jen výjimečně, protože spolužáci a další vrstev-
níci členů už jsou takzvaně přebraní.

Nábor přes rodiče stávajících členů a své známé
Liberečtí skauti rozdávají rodičům svých členů jakési oddílové vizitky nebo „kartičky 
s návodem, jak do skautu“, které mohou předat svým kolegům v práci či známým. 
Kartičky jsou velké jako kapesní kalendáře, aby se vešly do peněženky. Tato forma ná-
boru je spíše doplňkovou a dlouhodobou, bezprostřední efekt zpravidla není velký.  
Podobně lze oslovit také přímo vaše známé, spolupracovníky, přátele aj. Ti mohou 
mít sami děti, pro které hledají volnočasové aktivity, nebo vám mohou pomoci 
s šířením informací mezi veřejnost - jejich známé, přátele apod. Kromě osobního 
kontaktu a ústní informace je dobré mít pro tuto příležitost připravený písemný 
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materiál (náborové letáky, kartičky, vizitky apod.), který budou vaši pomocníci moci 
předat zájemcům.

Oddílová vývěska
Vývěska na frekventovaném místě, pravidelně udržovaná, s aktuálními informacemi, 
s fotkami, textem i obrázky, je dobrou příležitostí pro pravidelné informování veřej-
nosti o vaší činnosti případně právě o náborech. Jejím prostřednictvím lze pro děti 
„neskauty“ uspořádat i zajímavou soutěž, která je motivuje ke čtení vývěsky, tedy k se-
známení se s činností oddílu a snad i k zájmu o členství (děti mohou např. odpovídat 
na zveřejněné otázky libovolného zaměření do schránky přidělané u vývěsky a soutě-
žit o ceny).
  
Nábor dětí na tábor
Poměrně netradiční způsob náboru nových členů zvolili v Praze 8, kde nabírali děti na 
tábor. Využili toho, že před prázdninami řada rodičů hledá tábor, na který může jejich 
dítě jet, a také výrazně nízkých cen skautského tábora oproti táborům pořádaným 
komerčně. Samozřejmě, že tato varianta náboru má svá úskalí. Je třeba dát pozor na 
maximální počet dětí, které lze na tábor vzít, a zejména pak na to, aby těchto „táboro-
vých nováčků“ nebylo příliš mnoho vzhledem ke stálým členům oddílu. To by mohlo 
narušit dodržování různých zvyklostí a „skautské atmosféry“. Je zřejmé, že tyto děti 
nepřicházejí kvůli pravidelné činnosti, ale jen kvůli táboru. Přesto zkušenost pražských 
skautů říká, že je to ze všech zmíněných nejúspěšnější forma náboru nováčků a zhru-
ba třetina těchto dětí pak skutečně do oddílu vstoupí.

Náborová výprava pro děti s rodiči
V některých městech se osvědčila tzv. „náborová výprava“, tedy jakási ukázková výpra-
va, na kterou pozvete veřejnost. V Semilech takto uspořádali výpravu pro děti i s rodiči. 

lícová a rubová strana
oddílové vizitky
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Děti prožily den plný dobrodružství a rodiče se mohli názorně seznámit s programem 
ve skautském oddíle, s vedoucími, kteří s dětmi pracují, a zeptat se na všechno, co je 
zajímá. A také si program vyzkoušeli na vlastní kůži - v nosítkách přepravovali zraně-
ného, absolvovali nejrůznější lanové aktivity apod. 

Oslovení předškoláků v mateřských školách
Další z neobvyklých cest může být oslovení předškoláků, resp. jejich rodičů koncem 
školního roku v mateřských školách. Řada školek pořádá pro své nejstarší děti jakési 
rozloučení - např. zábavné odpoledne, výlet nebo třeba večerní opékání buřtů. Možná 
paní vychovatelky uvítají vaši pomoc na podobné akci a vy tak získáte možnost ukázat 
dětem něco z oddílové činnosti a posléze také oslovit jejich rodiče, když si pro děti při-
cházejí. S příchodem do školy možná řada z nich bude hledat pro své ratolesti vhod-
nou náplň volného času a rádi se v září přijdou podívat na schůzku (v létě na tábor) 
nebo sáhnou po vizitce, kterou jim na svůj oddíl necháte.

Koutek pro odkládání dětí
Zvláště ve větších městech lze využít např. veletrhů či výstav a domluvit se s pořada-
teli na zabezpečení dětského koutku. Rodiče tam mohou nechat dítě pod dohledem 
a sami si v klidu projít veletrh. Vy tak dětem můžete představit touto formou zajíma-
vou oddílovou činnost, hry apod. a při odchodu rodičům předat propagační materiál 
s kontaktem na oddíl. 

Webová soutěž
Máte-li internetové stránky oddílu, můžete zkusit využít výborný nápad libereckých 
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skautů - soutěž pro dětské návštěvníky stránek o stotřicetistránkový komiks Hobit. 
Soutěž spočívá v zodpovězení pěti otázek týkajících se oddílu. Nápověda (= odkaz) je 
hned vedle otázky a posune soutěžícího dál na stránkách. Tak si soutěžící prohlédne 
stránky oddílu, obrázky, texty i fotografie a třeba se také nechá zlákat vidinou dob-
rodružství. Kromě odpovědí musí soutěžící vyplnit své jméno, věk a kontakt a též 
anketu ke členství v Junáku. Kdo zaškrtne, že skautem není, ale chtěl by jím být, 
dostane pak zprávu, že toto přání se mu může vyplnit. Slosování soutěžících se koná 
v jeden den ve skautské klubovně, kam se mohou  všichni zájemci přijít podívat. Je 
samozřejmé, že celá tato akce bude vyžadovat dobrou propagaci, která se ale prav-
děpodobně vyplatí.

Nábory ve školách
V dnešní době asi nejrozšířenější a poměrně efektivní forma náborů probíhá ve ško-
lách či školních družinách. Pokud zvažujete tuto variantu i u vás, zde je několik tipů.

• Pokud chcete uspořádat nábor ve školách v průběhu výuky nějakou netradiční for-
mou, měla by vaše nabídka být zajímavá pro učitele, aby vás do výuky pustili. Zkuste 
si tedy např. připravit hru, která zábavnou formou naučí děti něco nového ze země-
pisu, a domluvte se na její realizaci přímo s daným učitelem. Děti tak uvidí, jak může 
vypadat program ve skautském oddíle, a dostanete prostor pro svou prezentaci a zís-
kání nováčků. V Nové Pace se tak skautům podařilo navázat dlouhodobou spolupráci 
s panem učitelem přírodopisu, který pak pro ně pořádal přírodovědné vycházky.

• Pokud navštěvuje školní družiny ve vašem městě dostatek dětí, určitě využijte 
možnosti náboru právě zde. Paní vychovatelky jsou zpravidla velmi vstřícné a po-
skytnou vám dostatek prostoru pro prezentaci. Pro děti si tak můžete připravit 
delší a pestrý program, a když si je vyzvedávají rodiče, hned jim můžete dát do 
ruky základní informace o oddíle popř. odpovědět na jejich otázky.

• Osvědčilo se také do školní družiny docházet dlouhodobě, např. jednou týdně po 
dobu jednoho měsíce a připravit vždy pro děti nějaký program. Děti vás tak po-
znají, seznámí se případně přímo s členy oddílů (pokud chodí do družin s vámi, 
viz níže) a máte možnost více jim přiblížit činnost v oddíle.

• Skauti z Prahy 10 oslovili děti v odpoledních hodinách přímo před školou. Dětem, 
které odcházely ze školy, nabídli možnost vyzkoušet si lasování, lakross (házení na 
terč, ve dvojici - vhodné pro kamarády), střelbu z luku a další netradiční aktivity 
zajímavé jak pro děvčata tak chlapce. Zároveň měly děti možnost prohlédnout si 
kroniky a odnést si propagační materiály a kontakt na oddíl.

• Je dobré, když se náborů ve školách účastní kromě dospělých či starších členů 
také samotné děti z oddílů. Vyprávění vrstevníků o možnostech ve skautském 
oddíle je pro děti v lavicích jistě poutavější a důvěryhodnější.
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• Zejména u náborů mladších dětí, kdy o volbě jejich volnočasových aktivit rozho-
dují především rodiče, zkuste pro nábor využít rodičovských schůzek. Je ale třeba 
počítat s tím, že zde budete mít jen málo času a ne všechny rodiče bude vaše 
povídání zajímat. Určitě je dobré mít připraveny písemné materiály na rozdání. 
V ideálním případě spojte návštěvu dětí ve třídách nebo družinách a rodičov-
ských schůzek. Doma tak budou vědět rodiče i děti, o co jde. 

• Máte-li mezi sebou skauta - učitele, který dokáže oslovit ve škole děti, které by 
mohly mít o skauting zájem, a pozve je na některou oddílovou schůzku či výpra-
vu, máte zajištěnu další možnost náboru. Libereckým skautům se nejvíce osvědči-
la kombinace návštěv ve třídách, na rodičovských schůzkách a tato.

• Nikdy neopomeňte na náborech rozdat dětem připravené materiály pro ně sa-
motné i pro rodiče. Pro děti to může být obrázek či skautská křížovka, pro dospělé 
pak základní propagační materiály a kontakty na vedoucí oddílů, popř. adresa 
klubovny a termíny schůzek, kam je možné nováčka přivést.

• Pokud chystáte na víkend zajímavou akci pro veřejnost nebo i pro sebe, zejména 
pak pro děti, zkuste ji v pátek zorganizovat pro školy. Pro vás to bude jakási gene-
rálka, ale také možnost, jak představit svou činnost více dětem a získat tak možná 
i nové členy do oddílů. Podobně to udělali na moravskoslezském jamboree v roce 
2002, kdy v pátek uspořádali den pro školy.

Z posbíraných zkušeností vyplývá, že nábory prostřednictvím letáků, inzerátů, vývěsky 
apod. nebývají příliš úspěšné. Mohou být spíše doplňkem jiné, intenzivnější formy, kdy 
oslovujeme cílové skupiny přímo (ve školách, na akcích pro veřejnost apod.).

Osmero zásad náborové akce:
(sepsala Romana Pavlicová - Romík, Vsetín)
- včasná a masivní propagace střediska a náborové akce
- dominanty a lákadla zdůrazněné při propagaci
- děti si musí něco odnést, odměny
- vhodně zvolený termín a místo
- dobrá organizace akce, zapojení všech oddílů
- trvalá spolupráce s vedením města a řediteli škol
- vhodný program pro všechny věkové kategorie
- pamatovat na rodiče -  buď zajistit program (posezení při kávě, čaji) nebo využít

prostředí (trhy, nákupy v supermarketu apod.)
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9. Celostátní projekty Junáka pro veřejnost

Od roku 2001 pořádá Junák každý rok celostátní akci určenou pro veřejnost, do níž 
mají možnost zapojit se všechny oddíly či střediska podle svého rozhodnutí. 
Výhody tohoto celostátního rozměru jsou v zásadě tři. Ve všech se jedná o ulehčení 
práce pro vás. Nemusíte se zabývat vymýšlením námětu či základního charakteru 
akce, tu vám již nabízíme zpracovanou včetně pozdější metodiky v podobě konkrét-
ních inspirací na program, propagaci apod. Zúčastněným oddílům a střediskům dále 
nabízíme jednotné propagační materiály zdarma (plakáty na akci, pamětní lístečky 
popř. propagační předměty k akci apod.) a do třetice podporu propagace na celostátní 
úrovni. Je zřejmé, že pokud se akce koná např. ve stovce měst v republice a mají se jí 
zúčastnit tisíce lidí, média o ni projeví větší zájem, než v případě, že se akce týká jen 
jednoho regionu.
V dubnu 2002 se takto konal Den otevřených kluboven, kterého se zúčastnily oddíly 
z 252 středisek, odhadovaný počet návštěvníků byl asi osmnáct tisíc a v nejrůznějších 
médiích vyšlo několik desítek článků o této akci. Rok  poté patřil duben propagační 
akci „Pouze když jsi připraven“, do které se přihlásilo celkem 104 oddílů a středisek, 
navštívilo ji asi deset tisíc dětí a dospělých a mediální ohlas akce byl opět výrazný.

Pro rok 2004 jsme se rozhodli přistoupit ke změně a obvyklou dubnovou prezentační 
akci rozdělit na dvě, konané v zimě a v září. 
První nese název „Hrátky na sněhu i sněhem“, koná se v lednu a únoru a jejím cílem 
je oslovit veřejnost prostřednictvím nejrůznějších zimních aktivit. Organizátorům 
se meze v zapojení jejich fantazie nekladou a možností se nabízí spousta. Počínaje 
soutěží o stavbu největšího či nejoriginálnějšího sněhuláka a konče třeba závodem 
ve sjezdu na čemkoli nebo hokejovým turnajem na místním rybníce. Zimní akce pro 
veřejnost není příliš obvyklá, ale možná právě proto by mohla být úspěšná vzhle-
dem k nízké konkurenci podobných aktivit. Přihlásit se do projektu bylo možné
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do 15. prosince 2003 a více informací najdete na www.skaut.cz/zima.
Druhou celostátní akcí pro veřejnost pro rok 2004 bude zářijový projekt zaměřený 
v první řadě na získání nových členů do našich oddílů. Půjde v podstatě o sérii něko-
lika možností náborů (ve školách, formou akce pro veřejnost apod.), z nichž si zájemci 
budou moci vybrat, které uspořádají. Největší z nich pak bude prezentační akce pro 
veřejnost zaměřená na děti a rodiče podobně jako „Den otevřených kluboven“ či 
„Pouze když jsi připraven“. Bližší informace o tomto zářijovém projektu budou k dispo-
zici v časopisech, balíčcích a dalších informačních kanálech na jaře.

Charitativní projekty Junáka
Zvláštní kapitolou celostátních akcí pro širokou veřejnost jsou charitativní aktivity 
Junáka. Vzhledem k tomu, že většina z nich neznamená jen oslovování lidí na ulici 
a pouhé vybírání peněz, i tyto se stávají v podstatě propagačními akcemi.
V současné době naše organizace celostátně organizuje nebo se podílí na třech chari-
tativních projektech.
Tím prvním je nejznámější veřejná sbírka pořádaná Českou televizí a Nadací rozvoje 
občanské společnosti, „Pomozte dětem!“. V minulých dvou letech byla spojena se 
zmiňovanými dubnovými projekty pro veřejnost a náš příspěvek do ní činil celkem 
426 589,40 Kč (v posledním, pátém ročníku se Junák stal třetím největším spojencem 
sbírky!). V roce 2004 bude možné se do ní zapojit opět na jaře (sbírka samostatně) 
nebo v rámci zářijové náborové akce pro veřejnost. Bližší informace o těchto možnos-
tech i sbírce samotné najdete v časopise Skauting počátkem roku 2004.

Další celostátně podporovanou sbírkou je projekt Kapka, který Junák organizuje ve 
spolupráci s Nadací pro transplantace kostní dřeně již pět let. Jedná se o aktivitu 
určenou zejména pro rovery a rangers. Ti během určeného červnového pátku obsadí 
čerpací stanice, kde oslovují přijíždějící řidiče a nabízejí jim informace o možnostech 
pomoci nemocným leukémií a podobnými chorobami. V případě zájmu řidiče umyjí 
okno automobilu a na oplátku umožní každému za tuto službu přispět na konto 
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Nadace do připravených zapečetěných kasiček. Aktuální informace o sbírce a možnos-
ti zapojení najdete mimo jiné na www.skaut.cz/kapka.
Poslední dobročinnou aktivitou Junáka, nikoliv však sbírkou, je již tradiční rozvoz 
Betlémského světla po celé republice v době předvánoční. Na mnoha místech pořádají 
skauti v rámci rozdávání světýlka např. veřejné zpívání koled v ulicích města, divadelní 
představení s biblickou tematikou, stavbu betlémů apod. I pro tento projekt platí, že 
základní informace najdete ve skautských časopisech, na webových stránkách apod.

V řadě míst se skauti zapojují také do dalších humanitárních a charitativních projek-
tů, jako je např. Květinový den, Tříkrálová sbírka apod. Tyto sbírky však nejsou celostát-
ně koordinované, a proto se zde o nich nezmiňujeme.
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10. Skautská nadace Jaroslava Foglara, aneb jak lze získat finance

Již více než rok pracuje Skautská nadace Jaroslava Foglara. Vznikla v polovině roku 
2002 z iniciativy lidí, kteří věří, že výchova a vzdělání jsou cestou, jak zlepšit tento 
svět. Vesměs jde o lidi úzce spjaté s českým skautingem, jedním ze zakladatelů je také 
Junák – svaz skautů a skautek ČR. 

Proč byla nadace založena?
Podle zákona jsou nadace „sdružení majetku pro dosahování obecně prospěšných 
cílů“. Také Skautská nadace JF je instituce, která na straně jedné finančně podporuje 
projekty, které jsou v souladu s jejím posláním, a na straně druhé se snaží získávat 
finanční prostředky od příznivců skautingu. 
O tom, jaké projekty nadace podpoří, rozhoduje správní rada – jejím úkolem je dobře 
spravovat majetek nadace. Na její rozhodování dohlíží dozorčí rada. Oproti jiným na-
dacím má skautská nadace ještě nadační radu, která je především poradním sborem 
– doporučuje správní radě, co by se mělo zlepšit a podobně. Je také určitým reprezen-
tantem nadace, protože jejími členy jsou významné osobnosti jako doc. Ing. Ivan M. 
Havel, CSc., Ph.D.  a doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., předsedkyně Akademie věd ČR. 

Činnost nadace
Nadace dosud vyhlásila tři grantové programy – „Dobré skutky“ podporující dobročin-
nou činnost oddílů na lokální úrovni, grantový program „Fons“ zaměřený na propa-
gaci skautingu na veřejnosti a podporu vzniku nových skautských oddílů a do třetice 
grantový program „Prasátko“, jenž je zaměřený na hledání nových způsobů vlastního 
oddílového výdělku. Nadační příspěvky jsou přidělovány pouze na základě psaných 
projektů. Takže když má oddílový nebo střediskový vůdce nápad nebo akci, kterou by 
rád uskutečnil, ale nedostává se mu na ni finančních prostředků, může napsat projekt 
a zkusit získat peníze od nadace. Možná psaní projektů vypadá jako byrokracie, ale 
rozdělování peněz musí být průhledné.

Finanční podpora propagačních akcí
Pokud přemýšlíte o uspořádání nějaké propagační akce, asi jste také dospěli k otázce, 
z čeho pokryjete náklady spojené s takovou akcí. Pokud skutečně potřebujete více 
peněz, než máte k dispozici, je jednou z možností požádat o grant Skautskou nadaci 
Jaroslava Foglara. 

Grantový program Fons
Nadace vypsala několik oblastí (grantových programů), které chce finančně podporovat. 
A právě pro propagační akce je jako stvořený grantový program „Fons“, jenž si vytknul za 
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cíl podporovat rozvoj a propagaci skautských myšlenek a ideálů v současné společnosti. 
Skautské oddíly do tohoto programu podávají projekty propagačních akcí, správní rada je 
posoudí a některé finančně podpoří. A jaký projekt například získal nadační příspěvek?

Skauting v rozkvětu
Popis projektu: Tisk barevných letáků doplňující p. r. aktivity střediska (dětský den, 
veřejné promítání, táborový oheň pro veřejnost).
Z cílů projektu: Dlouhodobé vytváření image moderní organizace na lokální úrovni.
Nadační příspěvek: 9 700 Kč 
Realizátor: středisko Junáka Přelouč 

Jak napsat žádost o grant?
Podívejte se na přílohu č. 2 a 3 na konci publikace  – zjistíte, že žádost o grant je vlast-
ně plán toho, co chcete udělat, a navíc rozpočet projektu. Osnovu si jednoduše stáh-
nete na nadačním webu www.snjf.cz. Poté ji e-mailem pošlete nadaci a po termínu 
grantové uzávěrky správní rada rozhodne, které projekty podpoří. 
A pokud si nejste svým projektem úplně jisti, napište e-mail na snjf@snjf.cz a poraďte 
se ještě dřív, než se do sepisování pustíte. 

Další možnosti financování - projekty pro neorganizovanou mládež

Ministerstvo školství vydalo Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro 
nestátní neziskové organizace na roky 2004 - 2006. Projekty pro neorganizovanou 
mládež, na které se vyhlášené programy zejména vztahují, rozumí MŠMT aktivity 
zaměřené na děti a mládež, které nejsou členy dané NNO. Účast členů organizace na 
aktivitách není vyloučena, ale není cílem těchto aktivit. Je proto třeba se zamyslet, 
jaké aktivity jsou buď součástí naší stávající činnosti a realizujeme je, nebo odpovídají 
výchovným cílům naší organizace, nebo by mohly Junáku dát nějaký přínos (např.
v oblastech propagace, náboru nových členů, spolupráce s místní samosprávou), od-
povídají podmínkám MŠMT a mohli bychom na ně žádat zvláštní dotační prostředky. 

Podle našeho odhadu bude podpora podobných projektů výrazná. 
Projekty nemohou být zaměřeny na jednorázové akce, ale jejich smyslem je 
dlouhodobější působení na neorganizovanou mládež. Musí být tedy zaměřeny buď 
na dlouhodobou činnost např. v průběhu několika měsíců, nebo na několik akcí 
spojených dohromady, případně na aktivity pravidelně se opakující. MŠMT mezi svými 
prioritami uvádí neformální vzdělávání a výchovu, participaci dětí a mládeže na 
veřejném dění a práci s talentovanou mládeží.
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Konkrétně si můžeme si pod těmito aktivitami představit dětské dny, pohádkové 
lesy, indiánské víkendy, skautské poutě, večerní „univerzity”, diskuzní odpoledne, 
pravidelná odpoledne s netradičními sporty, otevřené klubovny, nízkoprahové 
kluby, projekty ve spolupráci  s místními školami, obecními úřady, tvořivé kroužky 
(divadelní, hudební, výtvarné, keramické), tábory a další víkendové akce pro 
neorganizované děti a mládež apod.

Uzávěrka těchto dotačních projektů je vždy dvakrát ročně, aktuální termíny najdete 
na www.skaut.cz/ustredi. Projekty je třeba zasílat do kanceláře ústředí Junáka. 

Na závěr uvádíme článek převzatý z časopisu Skauting č. 4/41, o výjimečném projektu 
úzce souvisejícím s tématem naší publikace. Projekt volnočasového centra může být 
v budoucnu efektivní a dlouhodobou alternativou nárazových akcí pro veřejnost, která 
splní cíle propagační i náborové.

Skauti městu aneb budujeme centrum volného času nejen pro sebe 

„Veslák 2002“ je projekt nymburského střediska „Krahujec“. Jmenuje se podle lokality 
při břehu Labe, kde má středisko ve vyřazených vagónech klubovny. Jeho cílem je vy-
budování centra volného času na místě zarostlého rumiště. Tento projekt podpořila 
v rámci programu Dobré skutky Skautská nadace Jaroslava Foglara. 

Story jménem Veslák 
Na počátku byla snaha legalizovat a dát do pořádku vlastnické vztahy kolem skautských 
kluboven, které na Vesláku stojí, a potřeba něco udělat s pozemkem, ze kterého se po-
stupně stávala skládka zarostlá křovím. Činnost s mládeží tu běžela již od 70. let a jak 
bývá v těchto případech obvyklé, chyběly zápisy v katastru nemovitostí (klubovny byly 
v podstatě černé stavby). Jednání s městským úřadem se zdařila. Pozemek jsme získali 
do nájmu za symbolickou 1 Kč na patnáct let. Dalším impulsem byly plány na vybudová-
ní cvičného fotbalového hřiště v sousedství. To rozhodlo. Třetím neméně důležitým mo-
mentem byly příhodné poměry ve středisku a vytvoření „akčního týmu“ (o dvou lidech). 
Chtěli jsme udělat něco pro lidi a líbila se nám dřevěná hřiště a přístřešky, které jsme 
viděli u partnerů na Slovensku, a také cvičné lezecké stěny i centra lanových aktivit v Če-
chách. Naším cílem nebyla žádná přehnaná komerce ani prefabrikované umělé hřiště. 
Využili principů prožitkové pedagogiky a na jejich základě navrhli soustavu lanových 
lávek, cvičnou lezeckou stěnu a ostatní části centra (hřiště na míčové hry a tábořiště 
s krytým dřevěným přístřeškem…) citlivě zasazené do stávajícího prostředí. Nepopírám, 
že další motivací bylo zviditelnění našeho střediska ve městě. 
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Mravenčí práce přinesla ovoce 
Začali jsme na podzim 2001. Vytvořili jsme projektovou dokumentaci, která zároveň 
sloužila jako propagační materiál. Běhali jsme s ní po úřadech, aby nám daly povole-
ní, a po různých organizacích, které jsme žádali o podporu (např. nadace poskytující 
granty včetně Skautské nadace JF). Projekt musel být dostatečně modulární, aby 
výpadek financí z jednoho zdroje nepohřbil celou akci. Při terénních pracích (likvi-
dace křovin, trávy, rumiště) pomáhali naši skauti a skautky i členové jiných dětských 
organizací, dokonce i děti ze slovenského Občianskeho združenia Vydra Čierny Balog 
a z místního Dětského domova a speciální školy. K propagaci projektu jsme využili 
akcí, které pořádáme pro veřejnost (hlavně Námořnický bál). Brzy tato úmorná mra-
venčí práce začala nést ovoce. Od soukromníků jsme získali přes 35 tisíc Kč, Nadace 
Open Society Fund nám přislíbila 95 tisíc Kč, Skautské nadace JF (SNJF) 20 tisíc Kč. 
Městský úřad nám poskytl technickou podporu a přislíbil finance na rok 2003. Ještěr, 
předseda správní rady Skautské nadace Jaroslava Foglara, nás také nasměroval na 
Nadaci VIA, která nám schválila grant ve výši 60 tisíc Kč. První etapu jsme tedy měli 
pokrytou a situace vypadala růžově. 

Co nezabije, to posílí 
Open Society Fund na jaře znenadání otočil a nepřispěl ani korunou, Skautská nadace 
JF v té době ještě stále nebyla úředně zaregistrována a v rozpočtu nám tedy chybělo 
115 tisíc Kč. Tehdy se nám vyplatila modularita projektu – vypustili jsme finančně nej-
náročnější lezeckou stěnu. V projektu jsme tak mohli pokračovat a zároveň jsme hle-
dali jiné zdroje financí. Nakonec jsme získali grant ve výši 100 tisíc Kč od nově založe-
ného Krajského úřadu Středočeského kraje, který nám pokryl zbylé výdaje i s lezeckou 
stěnou. V srpnu jsme již měli všechny finanční prostředky na svém účtu. 
Tlak nedostatku prostředků však pro nás byl svým způsobem přínosný, protože nás 
přinutil hledat různé cesty, jak něco udělat sami, či to dostat za reklamu nebo za-
darmo. Výsledek – dostali jsme se na cca třetinovou cenu oproti komerční firmě. 
Samozřejmě jsme také využili potenciálu členské základny, což je obrovský zdroj pra-
covní síly (ne, galeje to nebyly). A to je téměř konec story jménem Veslák 2002. Když dá 
vyšší moc, tak v době, kdy si budete číst tento článek, bude areál oficiálně otevřen. 

Co zlepšit pro příště? 
Určitě propagaci, které není nikdy dost, a to hlavně v médiích. Článek ve Skautingu je 
sice hezký, ale nejsou to deníky Bohemia nebo MF Dnes. V budoucnosti by jistě neško-
dilo rozdělit funkci hospodáře střediska na „fundraisera“ (člověk, který hledá a získává 
zdroje financování) a účetního. Největší problém jsou asi lidské zdroje, a to nejen 
u takovýchto celkem výjimečných projektů, ale i u akcí pro veřejnost atd. Ne každý je 
schopen poté, co přijde z práce, oddílovky a ORJ ještě vymýšlet něco dalšího, shánět 
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materiál apod. Řešením je buď sehnat opravdu hodně peněz a jen zadávat práci, nebo 
zapojit lidi zvenčí, kteří nemají funkce ve středisku, když pominu placeného zaměst-
nance. Dále také civilkáři nebo lidé ve výkonu trestu „obecně prospěšných prací“ – jed-
noho 300hodinového se nám opravdu podařilo v srpnu získat. Na malém městě jich 
ovšem zástupy rozhodně nejsou. 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří na projekt přispěli nebo se ho přímo účastnili. 

(Tomáš Plavec - Čéza, Nymburk)

Závěrem

Neuzavírat se před veřejností, ale naopak představovat dětem i dospělým svou čin-
nost a skauting vůbec, je velmi důležitou cestou k tomu, aby skautská myšlenka moh-
la v dnešní společnosti přežít i do budoucna. A to ať už je jejím ohrožením nedostatek 
dětí v oddílech nebo například málo financí a malá podpora města či obce.
Naší snahou bylo pomoci vám s nejčastější formou této komunikace, tedy s takovými 
akcemi, které jsou svou náplní ukázkou skautské činnosti a určené jsou především dě-
tem a rodičům. Věříme, že se nám to s pomocí všech, kteří do publikace přispěli svými 
náměty a kterým bychom touto cestou rádi poděkovali, podařilo. 

Přečtením této publikace však vaše inspirace nemusí skončit. Pokud máte s podob-
nými akcemi zkušenosti, které jste zde nenašli, máte na některé věci jiný názor, v prů-
běhu času získáte nové náměty a nápady nebo vás třeba napadají po přečtení nějaké 
otázky, můžete využít následujících cest. Na www.skaut.cz/propagace najdete řadu 
článků a zpráv týkajících se komunikace s veřejností a propagačních a náborových ak-
tivit Junáka a dále také diskusní fórum určené pro všechny výše zmíněné. S jakýmkoliv 
dotazem či námětem se můžete obracet také na e-mail propagace@skaut.cz.

Pro úplnost zbývá ještě dodat , že do budoucna zvažujeme vydání podobné publikace, 
tentokrát zaměřené na akce typu výstavy, plesy, prezentační akce pro dospělé nebo 
např. získávání sponzorů. Tedy i v této oblasti uvítáme jakékoliv vaše zkušenosti.

Přejeme vám všem podařené akce pro širokou veřejnost a radost z této práce.

Roman Šantora - Bobo
Barbora Tichavová - Rozárka
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Příloha 1 - Ukázka tiskové zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 31. března 2003

Stovka měst ožije dobrodružstvím a hrou

První dubnová sobota bude stejně jako v loňském roce patřit v mnoha městech 
představení skautingu. Skauti ve stovce českých a moravských měst připravují 
velkou dobrodružnou hru pro děti a mnoho dalších aktivit pro veřejnost. Na více než 
padesáti místech je součástí akce také sbírka „Pomozte dětem!“.

„Připrav se na 5. dubna“. Takový titulek nesou plakáty, které veřejnost ve stovce měst 
v republice zvou na prezentační akci Junáka – svazu skautů a skautek ČR. Celý projekt 
navazuje na loňský úspěšný Den otevřených kluboven, který navštívilo více než 
patnáct tisíc dětí i dospělých.

Zejména na děti čeká den plný dobrodružství a výzev k překonání překážek. V mnoha 
městech pro ně skauti připravují velkou dobrodružnou hru.  „U nás se děti ocitnou 
ve středověku a čeká je Hon na čarodějku z Ignitu,“ říká za organizátory Petr Soukup 
z Příbrami.  „V Jindřichově Hradci budou děti budovat město se všemi nezbytnými 
institucemi,  jako je radnice, nemocnice, škola, divadlo či hostinec. Do hry budou 
zapojeny také mnohé skutečné instituce,  jako Informační centrum, banka, 
Městská policie a další“, informoval nás Aleš Adamec, koordinátor akce v tomto 
jihočeském městě. 

Legenda hry je v různých městech odlišná, ale jedno mají společné. Děti mají možnost 
vyzkoušet, jak si poradí s překážkami, které jim často staví do cesty běžný život. 
Poskytnout první pomoc, domluvit se s cizincem, umět jednat s institucemi jako je 
policie, zacházet s moderní technikou, umět spolupracovat v týmu, hledat společná 
řešení problémů. Tyto a mnohé další dovednosti nabízí skauting.

V některých městech skauti naváží na loňský Den otevřených kluboven a otevřou je 
veřejnosti i tentokrát. Jinde se setkáte s indiánským stanem týpí na náměstí, kde vám 
skauti představí své typické dovednosti, jako je například lasování.
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Na adrese www.skaut.cz  najde veřejnost přehled všech měst, kde se skauti první 
dubnovou sobotu představí. Nechybí ani informace o tom, na jakém místě a v jaký čas 
skauty přesně najdete a zda pořádají velkou dobrodružnou hru či sbírku.

Na více než padesáti místech v rámci této prezentační akce Junáka skauti uspořádají 
také sbírku „Pomozte dětem!“ Těm, kteří do sbírky přispějí, připnou skauti stužku 
s kuřetem se záchranným kruhem, symbolem sbírky. V loňském ročníku přispěli takto 
skauti na konto sbírky částkou 160 432,10 korun a Den otevřených kluboven se stal 
nejrozsáhlejší sbírkovou akcí konanou v jeden den v dosavadní čtyřleté historii sbírky. 

Junák - svaz skautů a skautek ČR (www.skaut.cz) 
je největší výchovné hnutí dětí a mládeže, které přispívá k všestrannému rozvoji 
člověka. Jeho posláním je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí. Se svými 
51 000 členy je největším celorepublikovým sdružením dětí a mládeže. Zároveň je 
členem světových organizací skautek a skautů. Junák vznikl v letech 1911-1912, byl 
třikrát zakázán totalitními režimy a vždy znovu obnoven.

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR kontaktní osoba - jméno
                – Association of Scouts and Guides - CZ telefon
Senovážné nám. 24; 116 47 Praha 1 e-mail
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Příloha 2 - Ukázka projektu podpořeného nadací

Evidenční číslo projektu … 

1) Název projektu a grantový program

Skauting v rozkvětu
grantový program FONS

2) Představení realizátora
Středisko Junáka v Přelouči má 91 členů. Přibližně polovinu tvoří chlapci a polovinu dívky. 
Na realizaci se bude podílet především RS kmen Živel, který má 20 členek a 19 čle-
nů (ne všichni jsou registrováni u kmene). Kmen funguje od roku 1995 a měsíčně 
pořádá zhruba 4-10 akcí od schůzek, brigád, sportování a dalších drobných aktivit 
po kursy, srazy, nábory nebo veřejné akce. Kmen může využít pomoc ze Společenství 
RaR Pardubicka (má přes sto členů).

3) Popis projektu
Chceme v Přelouči zvýšit povědomí o skautské myšlence i konkrétních aktivitách, 
které nabízíme.
Na začátku školního roku chceme realizovat projekt Skautských dnů. Ty by se měly 
skládat z velkého dětského dne, táborového ohně pro veřejnost a z velké diashow 
(z RS expedice „Rossija 2002“ a skautské činnosti). Na těchto akcích chceme rozdá-
vat barevné letáky informující dospělou veřejnost (rodiče) o naší činnosti. Paralelně 
se Skautskými dny chceme provést kampaň v lokálních médiích. 

4) Současný stav a očekávaná změna
V současnosti je v Přelouči dostatek mladých lidí schopných zapojit se do vedení a většina 
z nich má pro tuto činnost i potřebnou skautskou kvalifikaci (např. 13 x vůdcovská zkouš-
ka). Celkem je mezi 15 a 30 lety na středisku asi čtyřicet lidí. Vloni jsme zprovoznili nové 
klubovny v centru města v těsném sousedství základní školy Masarykovo náměstí.
Pořádáme-li atraktivní akci, daří se nám dostat články do novin. V dubnu jsme 
například uspěli při dálkovém pochodu „Skautská devadesátka“, který upozorňoval 
na „Den otevřených kluboven“. Tehdy nám vyšly články v Přeloučském roštu, Pardu-
bických novinách i východočeském vydání MF Dnes.
Na druhou stranu máme méně dětí, než bychom mohli vést, a potřebovali bychom 



60 61

proto nějaké nabrat. Rádi bychom podstatně rozšířili naši činnost. I když se situace 
lepší, stále však narážíme na nepochopení významu skautské činnosti a myslíme 
si, že by plánovanému rozšíření našich aktivit v Přelouči a okolních vesnicích lepší 
informovanost veřejnosti pomohla.

5) Cíle projektu
Cílem projektu, je budovat skautingu v Přelouči a blízkém okolí image moderní 
organizace vycházející z tradičních hodnot. Chceme informovat lidi, že skauting má 
co nabídnout právě dnešní společnosti a možná právě konkrétně jim nebo jejich 
dětem.
Doplňkovým cílem je nabrat nové členy a upozornit na naši činnost i politickou 
reprezentaci ve městě a další organizace.
Dlouhodobě se snažíme, aby Junák byl v našem městě užitečnou veřejně známou 
sebevědomou organizací, s níž se ve městském dění počítá a která dokáže oslovit 
podstatnou část dětí ve městě.

6) Budoucnost projektu
Projekt jako takový je jednorázový. Na změně pohledu na skauting se však pracuje 
různými  aktivitami dlouhodobě. V letáku chceme na tyto často zajímavé aktivity 
upozornit.
Věříme, že výrazný projekt osloví občany v našem městě a ti si pak budou více vší-
mat i naší další činnosti. Informační letáky nerozdané na Skautských dnech bude-
me využívat i v dalším období.

7) Realizační plán a vklad vlastní práce
Projekt proběhne během třetího týdne v září roku 2002. 
do 31.7. zadána výroba letáků, sestaven přípravný tým, 

znám termín konání, zamluven velký sál Ob-
čanské záložny na diaprojekci

do 15.8. sepsán a odevzdán článek pro zářijový Přelouč-
ský rošt, dohodnut dětský den s městem (jako 
majitelem pozemku)

do 31.8 kontaktováni sponzoři, vyhledávají se pomoc-
níci na dětský den a oheň

dva týdny před akcí všichni pomocníci na disciplínách vědí, co bu-
dou dělat

deset dní až týden před akcí oficiálně oznámeno konání akce, začíná pro-
pagace (plakáty, letáky, městský rozhlas, tisk, 
regionální rádia, obcházení ve školách atd...)
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po akci  články o průběhu, shrnutí a vyúčtování
Odhad vložené práce (v hodinách):
Příprava:
řešitel  40
garant dětského dne 20
2 jeho pomocníci 2x10
garanti ohně 20
garant diashow 10
ekonom akce 10
2 fundraiseři 2x10  (získávání sponzorů)
tvůrce letáku 15
garant propagace 20
Pomocníci přímo na jednotlivých akcích: 
Dětský den  30x4 = 120, 
Stavba tábora a atrakcí dětského dne
 10x6 = 60
Příprava ohně a pochodní 5x7 = 35
Celkem bude projekt vyžadovat odhadem asi 380 hodin práce, na přípravě před 
akcí se bude podílet 11 lidí a v den konání dětského dne se do práce zapojí 30 po-
mocníků.

8) Spolupracující subjekty, další žádosti o podporu a jejich výsledek
Projekt po organizační stránce plánujeme realizovat samostatně.
Vedle prostředků z grantu se použijí finance ze střediskové pokladny, ze vstupného 
na diashow a od sponzorů. S některými sponzory můžeme již předem počítat, pro-
tože s nimi máme dlouhodobé smlouvy.
Akce proběhne na pozemku města a vedení města s ní souhlasí (kontakty 
www.mestoprelouc.cz).

9) Rozpočet celého projektu 
Kopírování ČB plakátů zvoucích na akci 500 Kč program FONS
Tisk bar. letáčků - skládaček (2000 ks A4) 9000 Kč program FONS
kancelářské potřeby 200 Kč program FONS
Dětský den (odhadujeme 400 dětí)
doprava osobním automobilem s přívěsem 500 Kč (hradí středisko)
potřeby na hry a soutěže 500 Kč (hradí středisko)
ceny a odměny dětem 6000 Kč (3000 Kč sponzoři  
  + 3000 Kč středisko)
Oheň (odhadujeme 150 lidí) 0 Kč
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Diashow (odhadujeme 200 lidí)
zvýhodněný nájem sálu 1000 Kč (hradí se 
  ze vstupného)

Celkové náklady 17 700 Kč 

10) Výše požadovaného grantu
Žádáme o 9700 Kč tj. cca 54,8 %.
Grant poslouží na propagaci akce a především na tisk barevných informačních 
letáčků. 

11) Propagace
Propagovat Skautské dny a skautskou ideu vůbec chceme (vedle plakátů a městské-
ho rozhlasu) především v Přeloučském roštu, Pardubických novinách, východočeské 
MF Dnes a na Českém rozhlase - Hradec Králové, kde máme již kontakty. Propagace 
podpory od nadace je samozřejmostí.

12) Evaluace, tj. zakončení, zhodnocení akce a ohodnocení účastníků
Zhodnocení akce se předpokládá na zvláštní schůzce týmu při čaji. Výstupy budou 
prezentovány SRJ Přelouč a na ORJ Pardubice. Zajímavé zkušenosti z přípravy pro-
jektu dále plánujeme zveřejnit v okresním skautském časopise Blecha a případně 
i v celostátním skautském tisku.
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Příloha 3 - Ukázka projektu podpořeného nadací

Evidenční číslo projektu … 

1) Název projektu a grantový program

BUĎ PŘIPRAVEN
Grantový program Fons

2) Představení realizátora
Zastřešující organizační jednotkou je Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko 
„Dvojka“ Brno – 622.02. Na realizaci akce se podílí celé středisko. V roce 2003 se 
v něm registrovalo 194 členů. Z toho 140 mladších členů a 54 dospělých. Vlastní 
příprava akce ale spočívá na oddílu 2. smečka vlčat –  zhruba 30 členů. 

3) Popis projektu
Celá akce je pro veřejnost. Zajímavou formou na frekventovaném místě (Moravské 
náměstí) představíme skauting a naše středisko veřejnosti.

4) Současný stav a očekávaná změna
Z krátkodobého hlediska se nedá očekávat nějaká významná změna ve vnímání 
skautingu veřejností. Z dlouhodobého hlediska bude skauting vnímán veřejností 
v lepším světle. 

5) Cíle projektu
Akce bude zaměřena na všechny věkové skupiny.  Pro děti budou připraveny soutěže 
a odměny, pro dospělé informace, propagační panely a video z tábora. Cílem je 
především představit lidem v Brně Junáka jako organizaci, která míří správným 
směrem.  Ukázat, že děti i dospělí se u nás učí smysluplným a zajímavým věcem. 
Vymýtit pověry o hlouposti a neužitečnosti oddílů.

Dalším cílem je nábor nových členů.

Posledním z cílů je získání zkušeností pro naše členy nejen v komunikací s úřady, ale 
i s cizími lidmi a v organizaci propagačních akcí.  
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6)   Budoucnost projektu
        Akce proběhla již loni jako jedna z mnoha „Jen když jsi připraven“. Na Moravském 

náměstí jsme postavili tee-pee a diskutovali s lidmi. Byla připravena dobrodružná 
hra po městě. Také probíhala sbírka Pomozte dětem. A výsledek? Účast okolo 200 
dětí i dospělých a dva články v denním tisku (MF Dnes, Rovnost). Získali jsme spoustu 
zkušeností do dalších let. Rádi bychom se tedy letos i v dalších letech zapojili do 
podobných akcí propagovaných z ústředí.

7)   Realizační plán a vklad vlastní práce
        Akce bude trvat jeden den. Termín záleží na ústředí. Očekáváme první nebo druhou 

sobotu v dubnu. Potřebná je hlavně domluva s UMČ Brno - střed, s Veřejnou zelení 
města Brna a. s., s Městskou policií Brno, s Magistrátem města Brna, s ústředím 
Junáka, příprava panelů, videa, programu, domluva tee-pee či jiného lákadla, nájem 
náklaďáku. Ze zkušeností z loňska odhadujeme okolo 100 hodin.  

8) Spolupracující subjekty, další žádosti o podporu a jejich výsledek.
 Spolupracující subjekty jsou uvedeny v čísle 9.

9) Rozpočet celého projektu 
 Výroba letáků a propagačních materiálů:   700,-
 doprava tee-pee, stanu, lan a panelů:     1700,-
 odměny pro děti: 800,-
 propagace akce: 800,-

 celkem:           4000,-

10) Výše požadovaného nadačního příspěvku
       Žádáme o 2800,- tedy 70 % nákladů akce.

11) Propagace
 Propagací bude vylepení vlastních letáků a letáků z ústředí. Dále využijeme 

frekventovaného místa a další propagace z ústředí.

12) Evaluace, tj. zakončení, zhodnocení akce a ohodnocení účastníků

 Akci zakončíme písemným poděkováním úřadům a ústním všem organizátorům.
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