
Zveřejněno 16. 5. 2023

Kalendář celostátních skautských akcí 2022/2023

Průběžně aktualizovaný kalendář, který obsahuje očekávaná data

konání akcí. Pro změnu v kalendáři pište na adresu

skautinfo@skaut.cz.

Interaktivní verze, která vám umožní uložit si události do Google
kalendáře.  

Kalendář k tisku, ve formě PDF.  

KORBO (14.-18. 9. 2022)

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

Celostátní kolo Závodů vlčat a světlušek (16.-18. 9. 2022)

Celostátní kolo všestranného závodu pro skautky a skauty. Soupeří zde nejlepší

družiny ze všech krajských kol.

zavody.skaut.cz 

Hra Družin (23.-25. 9.2022)

Vyvrcholení celoroční hry pro skautské družiny v časopise Skaut.

radce.skaut.cz/ hra 

Mosty přes Jarugu (23.-25. 9. 2022)

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. 2022)

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

3jezy.skauting.cz

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=krizovatka%40skaut.cz&ctz=Europe%2FPrague
https://krizovatka.skaut.cz/files/764c520f-9bee-4eae-b442-9a0ce4d12a7e
https://korbo.skauting.cz/
https://zavody.skaut.cz/
https://radce.skaut.cz/hra
http://mostypresjarugu.cz/
https://3jezy.skauting.cz/


Národní oldskautské jamboree (29. 9. – 2. 10. 2022) 

Kmen dospělých: celostátní setkání oldskautů v Hradci Králové.

kmendospelych.skauting.cz

Elixír (30. 9. – 2. 10. 2022)

Elixír je celostátní vzdělávací setkání pro vedoucí oddílů a jejich pomocníky. Vítáme

každého, komu už bylo 15 let. Pokud se nám podaří dobře namíchat program, tak si

u nás odpočineš, potkáš nové lidi, namotivuješ se do další práce v oddíle a nepochybně

si odvezeš i baňku plnou nových vědomostí a dovedností.

elixir.skaut.cz

JOTA/ JOTI (14.-16. 10. 2022)

Celosvětové skautské setkání online a po rádiových vlnách.

jotajoti.info

Podzimní sraz vodních skautů (11.-13. 11. 2022)

Sraz vodních skautů (Ústřední sraz kapitánů) je víkend nabitý vzdělávacími,

inspirativními a zážitkovými (nejen) vodáckými programy a také příležitost pro setkání

a výměnu zkušeností napříč republikou.

srazyvs.skauting.cz

Ústřední lesní škola (25.-27. 11. 2022)

Celostátní setkání skautských vzdělavatelů a všech, kdo se o skautské vzdělávání

zajímají.

uls.skauting.cz

Mikulášský víkend (2.-4. 12. 2022)

Každoroční roverské setkání v Praze podněcující zájem o svět a umožňující setkání

přátel z celé republiky.

miquik.cz

Betlémské světlo (17. 12. 2022)

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

betlemskesvetlo.cz

https://kmendospelych.skauting.cz/
https://elixir.skaut.cz/
https://www.jotajoti.info/
https://srazyvs.skauting.cz/
http://uls.skauting.cz/
http://www.miquik.cz/
http://www.betlemskesvetlo.cz/


Společný seminář k OČK (17.-19. 2. 2023)

Seminář pro zájemce o získání Odborné činovnické kvali�kace.

ock.skaut.cz

Den zamyšlení (22. 2. 2023)

Každoroční celosvětová oslava dne narození zakladatelů chlapeckého a dívčího

skautingu. Bude nabídnut balíček aktivit.

krizovatka.skaut.cz/ oddil/ mezinarodni/ mezinarodni-skauting-doma/ 3283-den-

zamysleni

Celostátní seminář Trignis (3. -5. 3. 2023)

Seminář zaměřený na rozvoj duchovního života a zodpovědné občanství (3. ročník)

trignis.skauting.cz 

Základní kola Svojsíkova závodu (3. 3. - 14. 5. 2023, dle pravidel)

Závod podporuje činnost skautských družin. Nejde jen o ověření praktických

dovedností a znalostí, ale zejména o příležitost podpořit týmového ducha a spolupráci

družiny, motivovat holky a kluky pro skauting.

zavody.skaut.cz

HelpDesk (31. 3. – 2. 4. 2023)

Celostátní vzdělávací akce pro celé střediskové rady, zaměřené na vzájemnou týmovou

spolupráci, personalistiku a další činnnosti střediska.

helpdesk.skaut.cz

Ivančena (22. 4. 2023)

74. výročí založení mohyly. Každoroční výstup ke kamenné mohyle Ivančena

v Beskydech na počest pěti skautů popravených nacisty.

ivancena.cz 

Skautský den (24. 4. 2023)

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

krizovatka.skaut.cz

Jarní sraz vodních skautů (duben 2023)

http://ock.skaut.cz/
https://krizovatka.skaut.cz/oddil/mezinarodni/mezinarodni-skauting-doma/3283-den-zamysleni
https://trignis.skauting.cz/
https://zavody.skaut.cz/
http://helpdesk.skaut.cz/
https://www.ivancena.cz/
https://krizovatka.skaut.cz/mezinarodni-skauting/jak-zazit-mezinarodni-skauting/v-cesku/na-dalku/mezinarodni-oslava-skautingu-den-zamysleni


Sraz vodních skautů (Ústřední sraz kapitánů) je víkend nabitý vzdělávacími,

inspirativními a zážitkovými (nejen) vodáckými programy a také příležitost pro setkání

a výměnu zkušeností napříč republikou.

srazyvs.skauting.cz 

Národní skautské jamboree (3.-8. 5. 2023)

Národní skautské jamboree 2023 je novým formátem setkání pro tisíce účastníků

věkové kategorie skautek a skautů. NSJ 2023 je akce zaměřená na setkání, zážitky

a výměnu zkušeností skautů a skautek z České republiky. Jamboree nabízí možnost

setkání pro několik tisíc skautů a skautek v areálu Parku 360 na letišti v Hradci Králové.

nsj2023.cz

Intercamp (26.-29. 5. 2023)

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

2023 v Německu, na tvrzi Vogelsang IP.

intercamp.info

Krajská kola Svojsíkova závodu (26. 5. - 18. 6. 2023, dle pravidel)

Závod podporuje činnost skautských družin. Nejde jen o ověření praktických

dovedností a znalostí, ale zejména o příležitost podpořit týmového ducha a spolupráci

družiny, motivovat holky a kluky pro skauting.

zavody.skaut.cz

Světové skautské Jamboree 2023 (1.-12. 8. 2023)

Světové skautské Jamboree neboli World Scout Jamboree (#wsj2023) je největší akce

pořádaná Skautskou organizací pro lidi z celého světa, které se koná každé 4 roky v jiné

zemi světa. Hlavní myšlenkou setkání je poznávání kultur a podpora míru

a porozumění.

jamboree.skauting.cz

Setkání stavitelů, správců, hospodářů a dobrovolníků kolem kluboven,
tábořišť a základen v Pardubicích (10.-11. 2. 202)

https://srazyvs.skauting.cz/
https://nsj2023.cz/
https://www.intercamp.info/
https://zavody.skaut.cz/
https://jamboree.skauting.cz/

