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Program

Programové oddělení spravuje veškeré výchovné nástroje a projekty

napříč věkovými kategoriemi. Na starosti tedy má např. stezky,

odborky, podporu rádců, celostátní akce z oblasti programu (závody,

Elixír, Poradní skála, Obrok atd.) a mnohé další. 

Na realizaci i řízení jednotlivých věcí úzce spolupracuje s několika odbory  (Odbor vlčat

a světlušek, Skautský, Roverský, Ekologický, Odbor duchovní výchovy, Skauti na

Zemi, Skauting pro všechny) nebo redakcemi dětských časopisů. Naším cílem je

podporovat kvalitní výchovný program v oddílech z celostátní úrovně. Dejte nám vědět,

máte-li námět, co pro vás můžeme udělat.

Kontaktovat nás můžete na adrese  program@skaut.cz .

Barbora Tichavová - Rozárka

zpravodajka pro program

barbora.tichavova@skaut.cz

Je zodpovědná za oblast programu, tj. vytváření a rozvoj programových nástrojů

a jejich podporu na celostátní úrovni. Řídi a koordinuje řadu dílčích projektů, vede

programový tým a spolupracuje s příslušnými odbory. Samostatnou oblastí je ochrana

a bezpečí dětí, kterou realizuje zejména s pomocí dobrovolníků.

Skautuje ve středisku Zlatá Růže Jindřichův Hradec, které dříve vedla. V minulosti se

věnovala oblasti skautského vzdělávání a podpory dospělých, podílela se na kurzech

Gemini, Ejhle a další. Samota, toulky přírodou, řemesla, kolo, knihy, to jsou věci,

u kterých odpočívá a nabírá energii pro práci i svou rodinu. 

Pavla Sýkorová - Gymi

koordinátorka programových projektů

program@skaut.cz

Gymi je hlavní programovou metodičkou, spolupracuje se Skautským odborem

 a Odborem vlčat a světlušek   . Pomáhá s revizemi výchovných nástrojů, snaží se

z ústřední úrovně podpořit družinový systém a další programové projekty.
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Gymi pochází z koedukovaného skautského oddílu v pražských Stodůlkách, který šest

let vedla. Podílela se na vůdcovských a čekatelských kurzech, kde se zabývala vším

okolo dětí v oddílech, metodiky a programu.

Markéta Musilová - Blecha

koordinátorka programových projektů

marketa.musilova@skaut.cz

Blecha podporuje činnost týmů Svojsíkova závodu, Závodu vlčat a světlušek

a tematických odborů (tj. Ekologického odboru, Skautingu pro všechny, Odboru

duchovní výchovy a Skautů na Zemi) a Roverského odboru. Koordinuje revizi

roverského programu. Dbá o komunikaci výstupů programového oddělení a propagaci

a organizaci workshopů Posilme družinový systém!  .

Původem je ze skautského střediska Willi Líbeznice, ke kterému se příležitostně vrací.

Momentálně se podílí na VLK Rovel+. Má ráda maková pole a rytmy swingu.

Tereza Hotová - Kapuc

koordinátorka programových projektů

Kapuc má na starosti koordinaci projektu Metodické materiály ke stezce vlčat

a světlušek, úkoly spojené s aktualizací vlčků a světýlek a nový projekt Podpora SVM

v oddílech.

Pochází z Mostu, kde vede dívčí oddíl Sedmikrásky pod střediskem Oheň. Je členkou

týmu VLK Falconeri a lektorkou workshopů Rozjeďme družinový systém! Ráda si

popovídá o všem možném u hrnku kávy či dobré čokolády.

Eliška Omelková - Ywen

koordinátorka programových projektů

eliska.omelkova@skaut.cz

Ywen má na starosti koordinaci projektu revize Rádcovského zápisníku, podporu

skautských stezek a odborek a taky skautskou Hru Družin   .
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Je z Brna, kde ve středisku A je to! vede dívčí oddíl Červánek. Mimo oddíl se podílí na

skautském vzdělávání vůdců a vůdkyň na kurzech Gemini a Rovel+.

Anežka Bednářová

koordinátorka programových projektů

anezka.bednarova@skaut.cz

Anežka koordinuje workshopy Posilme družinový systém!  a má na starosti webovou

databázi aktivit Chystám program  . Spolupracuje na revizi roverského programu. 

Pochází z Domažlic, kde ve středisku Jiřinky Paroubkové vede oddíl Ještěrky a začínající

společenství mladších roverů. Jako studující produkční se věnuje divadlu a různorodým

formám preformativního umění.

Jana Karaová - Kulda

Spolupráce s týmy celostátních akcí

jana.karaova@skaut.cz

Kulda má na starosti spolupráci s týmy celostátních akcí.

Původem z 5. oddílu vodních skautek v Mladé Boleslavi, zástupkyně hlavního kapitána

vodních skautů a členka týmu Kapitánské lesní školy vodních skautů. Ráda jezdí

na vodu, na kole, na běžkách, chodí po horách, tancuje, běhá a hraje na kytaru a věnuje

se rodinnému skautingu.
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