
celostátní kolo zvas
16. 9. 2016 - 18. 9. 2016

« « «
Celostátní kolo Závodu vlčat a světlušek v Novém 

Městě nad Metují.
www.skautskezavody.cz

NAPŘÍČ PRAHOU - PŘES TŘI JEZY
28. 9. 2016

« « «
Skautský vodácký závod s historií sahající až do roku 

1939. Otevřený veřejnosti.
www.3jezy.skauting.cz

JOTA/JOTI
14. 10. 2016 - 16. 10. 2016

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

www.jotajoti.info

ELIXÍR
18. 11. 2016 - 20. 11. 2016

« « «
Velká a motivační akce pro vůdce, oddílové rady 
a všechny, kdo pomáhají s vedením oddílů (16+).

www.elixir.skauting.cz

ÚSTŘEDNÍ LESNÍ ŠKOLA
25. 11. 2016 - 27. 11. 2016

« « «
Celostátní setkání vzdělavatelů přináší podněty ke 

zvýšení kvality skautského vzdělávání a výměnu  
zkušeností.

www.uls.skauting.cz

SRAZ KAPITÁNŮ A KAPITÁNEK  
(PODZIM 2016)

25. 11. 2016 - 27. 11. 2016
« « «

Ústřední sraz kapitánů je příležitostí inspirovat se, 
něco nového se naučit a setkat se s novými i starými 

přáteli.
www.vodni.skauting.cz

MIKULÁŠSKÝ VÍKEND
2. 12. 2016 - 4. 12. 2016

« « «
Každoroční roverské setkání v Praze podněcující zá-

jem o svět a umožňující setkání přátel z celé republiky.
www.miquik.cz

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
17. 12. 2016

« « «
Betlémské světlo skautky a skauti rozvezou po Česku 

již poosmadvacáté.
www.betlemskesvetlo.cz

DEN ZAMYŠLENÍ
22. 2. 2017

« « «
22. února si skautky a skauti každoročně na celém 

světě připomínají své vzájemné sesterství a bratrství.
www.krizovatka.skaut.cz

ZÁKLADNÍ KOLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU
1. 3. 2017 - 12. 5. 2017

« « «
Základní kola všestranného závodu pro skautky 

a skauty. Nejlepší družiny postupují do krajských kol.
www.skautskezavody.cz

 
 
 

VALNÝ SNĚM
24. 3. 2017 - 26. 3. 2017 

« « «
Valný sněm je nejvyšším orgánem Junáka - českého 

skauta. Nadcházející sněm proběhne ve Velkém  
Meziříčí.

www.skaut.cz/snem

SRAZ KAPITÁNŮ A KAPITÁNEK  
(JARO 2017)

zatím neznámý - jaro 2017
« « «

Ústřední sraz kapitánů je příležitostí inspirovat se, 
něco nového se naučit a setkat se s novými i starými 

přáteli.
www.vodni.skauting.cz

SKAUTSKÝ DOBRÝ SKUTEK
21. 4. 2017 - 14. 5. 2017

« « «
Výborná příležitostí udělat společně něco prospěšné-
ho druhým. V družině, oddílu, kmenu či na středisku.

www.skaut.cz/dobryskutek

IVANČENA
22. 4. 2017

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

nacisty.
www.ivancena.cz

SKAUTSKÝ DEN SV. JIŘÍ
24. 4. 2017

« « «
Skautský den slavíme každoročně na svátek skautské-

ho patrona sv. Jiří.
www.krizovatka.skaut.cz

SKARE (NOVÉ MLÝNY)
28. 4. 2017 - 1. 5. 2017

« « «
Skautská regata - skautské mistrovství republiky  

v jachtingu.
www.skare.skauting.cz

 
 

KRAJSKÁ KOLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU
26. 5. 2017 - 23. 6. 2017

« « «
Krajská kola závodu skautů a skautek. Tady se rozho-
duje, která družina je nejlepší v celém skautském kraji!

www.skautskezavody.cz

HELPDESK
26. 5. 2017 - 28. 5. 2017

« « «
Celostátní setkání pro celé střediskové rady, zaměřené 

na spolupráci, personalistiku a další činnnosti  
střediska.

www.helpdesk.skauting.cz

SPOLEČNĚ PROTI LEUKÉMII
26. 5. 2017 - 28. 5. 2017

« « «
Akce Junáka – českého skauta a Nadace pro 

transplantace kostní dřeně na pomoc lidem postiže-
ným nejen leukémií.

www.skaut.cz/protileukemii

INTERCAMP (NĚMECKO)
2. 6. 2017 - 5. 6. 2017

« « «
Mezinárodní skautské setkání, které se koná každý rok 

v jiné evropské zemi.
www.intercamp.info/

OBROK 2017
Zatím nezveřejněn

« « «
Celostátní setkání roverů a rangers, které se koná vždy 

jednou za dva roky. 
www.facebook.com/skautskyobrok

WORLD SCOUT MOOT
25. 7. 2017 - 2. 8. 2017

« « «
Světové roverské setkání MOOT se koná jednou za 

čtyři roky. V roce 2017 na něj vyrazí i český kontingent.
www.moot2017.cz

facebook.com/skautinfo krizovatka.skaut.cz

kalendář 
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a mezinárodních 
skautských akcí 
na rok 2016/2017
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