kalendář
celostátních
a
mezinárodních
skautských akcí
na rok 2019/2020

JOTA/JOTI
18. – 20. 10. 2019
¶¶¶

Jamboree on the Air/on the Internet propojuje skauty pomocí
techniky s celosvětovým skautským hnutím.

Sněmy okresů
nejpozději DO 19. 12. 2019
¶¶¶

Zasedání nejvyšších orgánů skautských okresů, která jsou
oprávněna rozhodovat o všech záležitostech příslušné jednotky.

krizovatka.skaut.cz

jotajoti.info

Setkání výchovných zpravodajů
8.–10. 11. 2019
¶¶¶

Celostátní setkání výchovných zpravodajů a všech, kteří se
otázkami výchovy v jednotkách aktivně zabývají.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
21. 12. 2019
¶¶¶

Betlémské světlo skautky a skauti rozvezou po Česku již po
jednatřicáté.

betlemskesvetlo.cz

skaut.cz/sevyz-2

Podzimní sraz vodních skautů
8.–10. 11. 2019
¶¶¶

Volební sraz vodních skautů (Ústřední sraz kapitánů) je víkend
nabitý vzdělávacími, inspirativními a zážitkovými programy
a také příležitost pro setkání a výměnu zkušeností napříč
republikou.

Celostátní kolo všestranného závodu pro skautky a skauty.
Soupeří zde nejlepší družiny ze všech krajských kol.

zavody.skaut.cz

KORBO
19.–22. 09. 2019
¶¶¶

KORBO je roverská akce založená na svobodě a zodpovědnosti. Nabízí roverům připravené místo, spoustu dalších roverů
a prostor se realizovat. Nic víc, nic míň.

korbo.skauting.cz

Mosty přes jaguru
27.–29. 9. 2019

Terénní hra pro skautské oddíly, která duchovně navazuje na
tradiční akci “Válka o Cintru” na motivy Ságy o Zaklínači.

mostypresjarugu.cz

NAPŘÍČ PRAHOU - PŘES TŘI JEZY
28. 9. 2019
¶¶¶

Skautský vodácký závod otevřený veřejnosti s historií
sahající až do roku 1939

DEN ZAMYŠLENÍ
22. 2. 2018
¶¶¶

INTERCAMP (UK, Margrate)
29. 5. – 1. 6. 2020
¶¶¶

krizovatka.skaut.cz

krizovatka.skaut.cz
Valný sněm
27.–29. 3. 2020
«««

Valný sněm je nejvyšším orgánem naší organizace, který
proběhne v roce 2020 v Jindřichově Hradci.

krizovatka.skaut.cz

MIKULÁŠSKÝ VÍKEND
6.–8. 12. 2019
¶¶¶

Každoroční roverské setkání v Praze podněcující zájem
o svět a umožňující setkání přátel z celé republiky.

miquik.cz

Mezinárodní skautské setkání,
které se koná každý rok v jiné evropské zemi.

intercamp.info

SKARE (NOVÉ MLÝNY)
květen 2020
¶¶¶

Pojďme společně hledat cesty, jak by skauti mohou čelit
důsledkům klimatické změny. Na víkendový seminář ekologic- Skautská regata - skautské mistrovství republiky v jachtingu.
kého odboru pozveme přední odborníky, na jejich přednášky
skare.skauting.cz
navážeme workshopy.

Skautský muzikál
22.–24. 11. 2019

fb.com/skautskymuzikal

skautskezavody.cz

skautskezavody.cz

Tváří tvář klimatické změně
20.–22. 3. 2020
¶¶¶

Celostátní soutěžní přehlídka skautských muzikálů (divadlo se
zpěvem, tancem, hudebními nástroji) určená pro věkovou
kategorii skautek a skautů.

Základní kola všestranného závodu pro vlčata a
světlušky. Nejlepší družiny postupují do krajských kol.

krizovatka.skaut.cz

krizovatka.skaut.cz

Zasedání nejvyšších orgánů skautských středisek, která jsou
oprávněna rozhodovat o všech záležitostech příslušné jednotky.

uls.skauting.cz

Základní kola Závodů vlčat
a světlušek
nejpozději do 10. 5. 2020
¶¶¶

Krajská kola Závodů ZVAS
11. 5. – 21. 6. 2020
¶¶¶

22. února si skautky a skauti každoročně na celém světě
připomínají své vzájemné sesterství a bratrství.

Celostátní setkání vzdělavatelů přináší podněty ke zvýšení
kvality skautského vzdělávání a výměnu zkušeností.

ivancena.cz

Sněmy krajů
nejpozději DO 26. 1. 2020
¶¶¶

Sněmy středisek
nejpozději do 12. 11. 2019
¶¶¶

ÚSTŘEDNÍ LESNÍ ŠKOLA
22.–24. 11. 2019

Každoroční výstup ke kamenné mohyle Ivančena
v Beskydech na počest pěti skautů popravených nacisty.

Zasedání nejvyšších orgánů skautských krajů, která jsou
Krajská kola Závodu vlčat a skautek. Tady se rozhoduje, která
oprávněna rozhodovat o všech záležitostech příslušné jednotky.
družina je nejlepší v celém skautském kraji!

srazyvs.skauting.cz

celostátní KOLo SVOJSÍKOVA
ZÁVODU
19.–22. 9. 2019
¶¶¶

IVANČENA
25. 4. 2020
¶¶¶

SKAUTSKÝ DEN
24. 4. 2020
¶¶¶

Společně proti leukémii!V
červen 2020
¶¶¶

Akce Junáka – českého skauta a Nadace pro transplantace
kostní dřeně na pomoc lidem postiženým nejen leukémií.

skaut.cz/protileukemii

Evropské skautské jamboree
27. 7. – 6. 8. 2020
¶¶¶

Evropské skautské jamboree - pro (nejen) evropské skautské
organizace

ej2020.org

Skautský den slavíme každoročně na svátek skautského
patrona sv. Jiří.

krizovatka.skaut.cz

3jezy.skauting.cz

Poradní skála 2019
11.–13. 10. 2019
¶¶¶

Tradiční setkání vedoucích světlušek, vlčat a benjamínků
plné přednášek k vedení a plánování programu, workshopů
a aktuálních témat.

poradniskala.cz

buď vždy v obraze

facebook.com/skautinfo
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krizovatka.skaut.cz

