Roverský
začátek

foto: Marek Bárta
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foto: Jiří Matoušek – Sirk
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Vítej na začátku
své roverské cesty
Asi zatím máš jen mlhavou představu o tom, co tě za dveřmi roveringu
čeká. Na začátek stačí vědět, že tě tam čeká mnoho nového – nové
zážitky, přátelé, setkání, výzvy… Je toho hodně a nedá se to jednoduše
říct na jedné stránce nebo v jedné větě. Proto je tu tento průvodce, který
tě provede tvým roverským začátkem, tvými prvními roverskými kroky
a pokusí se ti představit, o co vlastně jde.
Najdeš v něm vše potřebné k tomu, aby ses ve světě roveringu zorientoval, abys věděl, co čekat a kam se naopak vydat, abys o nic nepřišel.
Provede tě základními myšlenkami roveringu, jehož hlavním heslem je
Služba. Seznámí tě s roverským programem, který je pro rovery a rangers
hodně otevřený a hodně pestrý. Bude ti vodítkem pro další roky, které
tě ve skautingu čekají.
Nicméně nečekej žádnou jasnou cestu nebo stezku, na kterou jsi zvyklý
ze skautského věku. Chceš se přeci stát roverem/rangers a to už vyžaduje dokázat si říct, kam chceš jít, a tam se pak i vydat – i bez stezky
a bez toho, aby tě někdo musel vést za ruku. Roverský začátek ti jako
rozcestník ukáže různé cesty – na tobě bude si z nich vybrat ty, které tě
posunou někam dopředu a které tě budou zajímat. A na tyto cesty pak
s odvahou vykročit.
Možná se budeš k této knížce pravidelně vracet i později, aby ti připomněla, co vše rovering nabízí, až budeš hledat inspiraci pro další činnost
nebo budeš hledat změnu v tom, co v roveringu děláš. Je to jen dobře,
proto si ji po prvním pročtení a tvém vkročení do světa roveringu schovej, pravidelně se k ní vracej a opakovaně objevuj, co všechno ti může
rovering dát.
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Rovering je SKAUTING
V roverském společenství, do kterého se dostaneš, si budete už z velké
části sami tvořit program akcí a výprav, budete plánovat, co byste
chtěli podniknout a čeho byste mohli společně dosáhnout. Pořád
však budete součástí skautského hnutí a na vaší roverské činnosti
by to mělo být vidět. Jako roveři a rangers máte velké možnosti, jak
skautingu pomoci v jeho rozvoji a šíření jeho myšlenek (např. životem dle skautských hodnot) a jak vrátit to, co jste od něj dostali, ať
už pomocí při vedení oddílu, občasnou výpomocí na akci pro děti
nebo aktivním zapojením do různých projektů v hnutí.

foto: Marek Bárta
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foto: Marek Bár ta
foto: Marek Bárta
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Pavel Žalsk ý – Dingo

foto: Marek Bárta
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Rovering je SLUŽBA
Roverské heslo je „Sloužím“. To rozhodně neznamená, že by roveři
a rangers (R&R) měli být otroky nebo pracovní partou pro všechno.
Služba totiž začíná u tebe samotného, kdy se snažíš o svůj rozvoj,
o nalezení svých hranic, překonání se apod. (tomu se říká Služba sobě).
Pokud se věnuješ dostatečně svému rozvoji, můžeš plnohodnotně
využít svůj elán, zkušenosti a energii pro Službu druhým, a to
nejen skrze pomoc ve skautském hnutí, ale např. v dobrovolnických
organizacích, charitách či zapojením se do nějaké občanské
ččaan
nsské
ské
ké iniciativy.
ini
nici
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foto: Marek Bár ta
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foto: Marek Bár ta

foto: Jiří Matoušek – Sirka

foto: Jiří Matoušek – Sirka

foto: Marek Bárta
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Rovering je
PŘÍLEŽITOST
V roveringu budeš mít velkou příležitost
poznávat své hranice a překonávat je, hledat s přáteli tvého věku cestu přes různé
překážky nebo si vyzkoušet mnoho nových věcí. Toto vše tě posune zase o kousek
dál, získáš novou zkušenost, což ti pomůže
naplnit tvůj život aktivně a smysluplně.
Rovering je (stejně jako celý skauting)
prostě velkou příležitostí vyzkoušet a zažít
na vlastní kůži to, co život nabízí a získat
zkušenosti a zážitky na celý život. Ne každý
má tuto příležitost, tak si ji nenechej ujít
a pořádně ji využij.

foto: Jakub Pavelka – Kytka
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foto: Marek Bár ta

foto: Marek Bár ta
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foto: Marek Bárta

foto: Marek Bárta
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Rovering je
SPOLEČENSTVÍ
Jsi součástí velkého skautského hnutí, vyšel jsi ze skautského
oddílu a nyní se ti otevírají dveře do roverské rodiny. Nikdy nebudeš sám a v lidech kolem sebe budeš moci najít oporu stejně,
jako oni budou hledat oporu v tobě.
Mezi lidmi, se kterými budeš procházet roveringem, nalezneš
určitě spoustu přátel a kamarádů. Budeš s nimi
prožívat mnoho zajímavého a nezapomenutelného, protože přátelství vytvořená během
skautských či roverských let patří často k těm
nejpevnějším a nejcennějším.

foto: Tomáš Tkáčik – Rozum

foto: Marek Bá
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foto: Marek Bárta
foto: Marek Bárta
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ROVERING JE…
Na předchozích stránkách jsi mohl/a poznat, co je to rovering. Snad
ti to pomohlo porozumět tomu, co se za tímto slovem skrývá, co
ti rovering nabízí a co si od tebe žádá. Celou podstatu roveringu,
jeho význam a kouzlo nelze rozhodně vystihnout pár jednoduchými větami nebo reklamním sloganem – každý si svoji definici
roveringu musí najít sám v sobě.

Nicméně základy, na kterých je rovering postaven, se popsat dají a vystihují je právě tato slova:
…rovering je skauting!
…rovering je Služba!
…rovering je příležitost!
…rovering je společenství!
To, jakou měrou se budeš snažit dostát tomu
všemu, o čem by rovering měl v základu být,
bude vždy na tobě a také na tvé roverské partě.
Pokud tě zajímá, jak se na to díval Robert
Baden-Powell, tak si můžeš přečíst pár jeho
slov na další stránce nebo se začíst do jeho
knihy „Na pouti za úspěchem“ (říká se jí „bible
roveringu“ a nalezneš ji na RoverNetu).
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foto: Marek Bár ta

foto: Šárka Hnilicová

Kaž dá vlna je úpln ě jiná a snadno mů
že z aplavit
vá š člun, pokud na ni nenajedete správně
. …V ž dycky
vš echno závisí na va ší soustředěnosti, odva
ze a pohotovosti. … V aš e mysl se soustřeďuje na boj
s jednou vlnou,
a jakmile ji máte za sebou, vrhá se na vá
s další. …
Tento souboj vás příli š z aměstnává, než
abyste vnímali,
jak postupujete dopř edu. Dokud nejste od
cíle jen pár
set metrů , neuvědomujete si, že se k ně mu
zvolna blí žíte.
P řitom vš ak nesmíte polevit, vlny, s nimi
ž se utkáte
na posledních sto metrech, jsou stejn ě nebez
pečné jako ty,
kterým jste uhýbali čtyři míle od pobř eží.
P řesně stejné
je to i v životě .
Robert Baden-P owell, 1924

Hodně štěstí
na Tvé plavbě!
foto: Marek Bárta
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Setkání s roveringem
„Ahoj Petře, tak jsem tady!“
„No ahoj, tak pojď dovnitř do klubovny, dáš si něco k pití?… Omlouvám se za ten nepořádek tady, tak trochu jsme po výpravě ještě
nestihli uklidit stany a zbytek vybavení. Malý moment, udělám
ten čaj.“
„Díky! Hele, tak mohli bychom se o tom začít bavit? Já pak ještě
potřebuju rychle ke kamarádovi, tak nemám moc času.“
„Jasně. Takže… Marek ti už asi vysvětloval, že bys měl jít teď od Orlů

foto: Marek Bá

14

rta

k roverům, protože ti bylo patnáct. Nejspíš ti řekl něco ve stylu,
že je to něco jako oddíl, ale jen tam je program trochu drsnější,
akčnější, ale taky dost na přemýšlení a tak?“
„Jo, to mi Marek říkal. Ale pořád nevím, co by to mělo všechno znamenat. Co se pro mě změní? Je to pro mě lepší v kmeni než ve skautské
družině?“
„Víš, je toho hodně a Marek má pravdu, že je to jiné než u skautů.
Na otázku, jestli je to lepší v kmeni nebo v družině, si budeš muset
odpovědět sám. Ale podstatné teď je, abych ti především vysvětlil,
PROČ je to jiné. V kmeni jsme jedna velká parta, rodina roverů, kde jsme
si oporou navzájem. Každý jsme jiný a snažíme se všichni přispět při
tvorbě programu, plánování výpravy apod.“
„To jako že program neděláš ty, když jsi šéf?“
„To, že kmen vedu, znamená, že ho nějak zastupuji třeba na střediskové radě a mám nějakou zkušenost. Ale o tom, co se bude dít a jak
to bude probíhat, rozhodujeme všichni. Hlavní je, že v roverském
věku má každý z nás velké možnosti se někam posunout, překonat se
a v kmeni tomu skrze partu přátel a roverský program dáváme pro
každého příležitost.“
„To jako nějaké učební seance, kde se o tom povídá?“
„Tak pokec u čaje má určitě něco do sebe, ale snažíme se spíš o zážitky
a pořádně nabité víkendy… Každý máme něco, co se snažíme překonat
nebo v čem se zlepšit, hledáme hranice našich možností a přemýšlíme
nad vším možným… A všechny tyhle překážky bereme jako výzvy pro
nás, abychom je překonali. A překonat je můžeme nejlépe společně.“
„Aha… Takže jde vlastně o to, být lepší a lepší?“
„Vlastně jo… Rover by už měl tušit, čeho chce v životě dosáhnout
a jak toho chce docílit. Je také dobré vědět, že se může spolehnout
na ostatní a okolí se může spolehnout na něj…“
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„…Znáš roverské heslo?“
„To je to Ich dien, co vidím napsaný v erbu tady
na stěně?“
„Jo, Ich dien znamená
Sloužím. Služba je moc
důležitá. Neznamená
to, že ze sebe děláme
služky, ale jde o to, že
se rozvíjíme právě skrze
tu službu.“

foto: Vojtěch Be

„Teď tomu nějak nerozumím…“
„Máš službu sobě, službu druhým a službu nejvyšší Pravdě a Lásce
nebo Bohu… Abys mohl být prospěšný druhým, musíš se nejdříve
patřičně rozvíjet ty sám, zaměřit se na svoje meze a hranice. Služba
druhým je pak jednou z nejpěknějších věcí, kdy můžeme někomu
pomoci, udělat něco nezištně pro lidi, kteří to potřebují…“
„Takový skautský denní příkaz dobrého skutku na druhou?“
„No jasně, i tak to jde říct. No, a služba nejvyšší Pravdě a Lásce
nebo Bohu znamená, že si uvědomuješ, že se svět netočí jen kolem
prachů, ale že naše ideály a víra mají nějakou cenu, za kterou stojí
se za ně postavit.“

16

rger

„Když to je hrozně těžké.“
„Nejsi na to sám a především tohle všechno nepřijde hned, musíš si
něco prožít, mít zkušenosti a uvažovat nad tím… A pak už je to jen
na tobě samém.“
„A není to třeba někde napsané, jako jsme to měli ve skautské stezce?
Tam jsme si vybrali úkol a pak to rádce podepsal…“
„Máš Roverský začátek? Tam jsou naznačené oblasti roverské cesty,
které ti pomohou s tím překonáním se apod. A je toho víc. Doma si
to všechno v klidu promysli, a kdyby ses chtěl na něco zeptat, tak
stačí říct. A tady si vezmi zvadlo na roverskou výpravu – rád tě tam
uvidím a aspoň trochu poznáš, jak to funguje. Mluvit o tom nestačí.“
„Tak jo, díky Petře! Já už poběžím, ale na výpravě se určitě uvidíme…
A ještě nad tím vším doma popřemýšlím…“
„…něco mi říká, že by to mohlo být nakonec mnohem lepší než ten
plánovaný airsoft o víkendu.“
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Formy roveringu
Ve svém životě můžeš narazit na různé druhy společenství – seskupení lidí určitého pohlaví, věku, zaměření. Spolužáci, parta, rodina,
dobrovolná organizace… Všechna se nějak liší a přitom mají cosi
společného. Stejně tak v Junáku existují různé druhy společenství
roverů, které můžeš potkat. A pořád to jsou roveři/rangers.

foto: Jakub Pejcal – Bob

y

foto: Marek Bárta
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Kmen
…kmen je parta R&R, kteří si na rozdíl od skautského oddílu svůj program
tvoří sami tak, aby si každý mohl vybrat „to svoje“. Scházejí se pravidelně
na schůzkách, expedicích či jiných akcích, na brigádách, v čajovně apod.

Roverská družina
…když všichni skauti či skautky z jedné skautské družiny dosáhnou roverského věku v podobnou dobu a rozhodnou se nadále pokračovat s pořádným
roverským programem, tak je z nich roverská družina.

Vysokoškolský kmen
…vysokoškoláci mají možnost poznávat rovering v tzv. vysokoškolských roverských kmenech, které jim umožní pokračovat v roveringu, i když odejdou
na školu, a ve kterých si program uzpůsobují podle svých potřeb. Seznam
fungujících vysokoškolských roverských kmenů nalezneš na RoverNetu.

Volné roverské společenství
…neoficiální roverský kmen, který se schází nepravidelně, a jeho akce jsou
víceméně nárazové.

Roveři a rangers pracující v oddíle
…většina R&R pracuje v oddílech, kde se podílejí na jejich vedení a při práci
s dětmi, zároveň bývají často členy kmene nebo i jiného roverského společenství, byť na to někdy nemají tolik času.

Roveři a rangers – jednotlivci
…někteří R&R se z různých důvodů k žádnému společenství nedostanou nebo
jsou na středisku sami. Nicméně to není důvod nepustit se do roveringu, další R&R určitě naleznou v okolních střediscích, na roverských akcích či později
v oddíle.
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Kdo je to rover/rangers
Roveři/rangers tvoří výchovnou kategorii
navazující na skauty a skautky. Jsou už starší
a mají více zkušeností a schopností. Mají tak
možnost podílet se na výchově mladších
skautů a skautek a službě druhým lidem. Zároveň by ještě měli na sobě pracovat prostřednictvím pestrého programu. Většinou R&R
existují buď jako starší členové pomáhající
v oddílech, jako R&R v kmeni nebo jako ti, kteří
dokážou skloubit obojí dohromady. V každém případě je vždy roverským heslem slovo
„Sloužím!“ a povinností rovera/rangers je naplňovat ho, jak dovede nejlépe, rovnoměrně
ve všech třech oblastech roverské služby.

foto: Marek Bár ta

Rover/rangers je ten, kdo
ve svém každodenním životě
co nejlépe naplňuje následující:
1. je skaut/ka
2. je aktivním občanem
3. vytváří dobré mezilidské vztahy
4. je součástí celého roverského společenství
5. přijímá odpovědnost za svůj rozvoj
6. je otevřený novým možnostem a výzvám
7. hledá aktivně svou cestu
8. je vzorem a inspirací svému okolí
9. přijímá heslo „Sloužím“
10. hledá oporu v nejvyšší Pravdě a Lásce
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„Petře, když jdeš tedy k roverům, dokážeš mi říct, kdo to vlastně rover je?“
„No jasně, to je přece jednoduchý! Rover je…“
„Proč ses zastavil?“
„No, já ti vlastně nevím. Já nemůžu přijít na to, jak odpovědět. Je mi
jasný, že rover jsi ty, Marek, Bizon, Skokan, Lentilka… Ale copak to jde
nějak popsat?“
„Dobře, že se ptáš. Je moc důležité vědět, kdo vlastně jsi, jestli tím chceš
být. A pokud jde o rovery, zkusím ti pomoct na to přijít, jo? V našem
kmeni je nás hodně – každého z nás baví trochu něco jiného, protože
jsme každý jiný. Představ si teď takové tři situace. V první je Bizon, hraje
roverskou hru a právě se krčí někde v lese v křoví, je namaskovanej
a doufá, že ho nikdo z hlídačů neuvidí. Ve druhém je Skokan s dětmi
na výpravě a právě jim ukazuje krásy pochodu lesem naboso. Ve třetím
momentu je pak Lentilka zachycená na roverské akci, jak sedí u krbu
a píše na koleni úvahu o světě kolem sebe, jak měla možnost ho během
víkendu pozorovat.“
„Páni, to jsou tři docela různé situace…“
„No právě, Petře. A přesto nás spojuje to, že jsme roveři. Ať už blbneme
v lese, přemýšlíme o sobě nebo jsme se skautama na výpravě. Teď se tě
zeptám, myslíš, že by v těchto
situacích mohli být třeba takoví
Kukin, Párátko a Fousek – tedy
čerství skauti u Orlů?“
„Jak tak o tom mluvíš, myslím,
že ani ne. Měl bych strach pustit Kukina samotnýho do lesa.
Párátkovi je teprve dvanáct
a výpravu s dětmi dělat nemůže. No, a i když je z nich
Fousek nejstarší, mám pocit,

foto: Marek Bárta
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že psát úvahu o světě by taky ještě nedokázal… To tím chceš říct? Že
je to také o věku?“
„Ano, jednou z věcí, která dělá rovera roverem, je jeho věk. Roveři
i rangers jsou starší a i jejich schopnosti jsou na vyšší úrovni, mají více
zkušeností a tak trochu už tuší, jak se ve které situaci mají chovat. Kluci
ve skautském věku, jak sám víš, tohle ještě neumí.“
„To máš asi pravdu. Každopádně jak je možné, že všichni tři roveři dělají
natolik odlišné věci a přesto jsou stále rovery?“
„Víš Petře, roverem jsi v každé situaci. Naopak správný kmen by ti měl
napomoci zažít toho co nejvíc, abys měl co nejrůznější zážitky a co
možná nejpestřejší program. Kdybychom se scházeli jednou měsíčně
u kytary a pořád zpívali a nic nedělali, asi sám tušíš, že by tě to úplně
nebralo. Na druhou stranu běhání po lese, chození na výpravy a spaní
pod širákem má taky něco do sebe pouze, pokud tu činnost děláš výjimečně a ne týden co týden. A nezapomínej, že když jsi rover, je větší
pravděpodobnost, že taky budeš fungovat někde u nějaké družiny
a pomáhat s jejím vedením. I jako rover jsi stále skaut.“
„Takže jako rover vlastně můžu zažít úplně jiné a nové věci.“
„Jasně, být roverem je také příležitostí pro prožití spousty nových
zážitků, ještě se máš na co těšit. A ohromný vliv na to, jak si tyhle
své další okamžiky roveringu budeš užívat, má taky kmen jako celek,
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parta lidí, společenství… Roverem můžeš být i sám,
ale vždy je fajn někam patřit, s někým své zážitky
a pocity sdílet, ať ty dobré nebo špatné. Pokud jsou
členové kmene zároveň přátelé, funguje to správně.
Je jasný, že to nejde vždycky, ale stále je aspoň o co
se snažit. Asi ti došlo, že i rovering tě má posunout
dál ve tvých hranicích…“
„To jo, nevím přesně, co mě ještě čeká, ale docela se
na to těším.“
„To je správný přístup, Petře! Ale je tu ještě něco
– rovera dělá roverem jedna důležitá věc. Tušíš,
o co jde?“
„Mohlo by to být heslo?“
„Přesně. Heslo „Sloužím!“ Možná, že právě v oněch
momentech Bizon slouží sobě, protože si užívá připravenou hru, baví ho to a něco nového si v ní vyzkouší.
Skokan zrovna slouží bližním, snaží se vychovávat
a učit nové skauty. No a Lentilka třeba právě teď
slouží nejvyšší Pravdě a Lásce. Jak vidíš, heslo Sloužím!
rovery neopouští. A určuje jim cestu, směr i cíl. Je to
společná myšlenka a přesto věc každého z nás, nakolik
umíme chápat a žít. Můžeš ho brát třeba jako otazník,
vykřičník i tečku. Otazník, když je třeba přemýšlet.
vykřičník, když je třeba rozhodnout, a tečku, když je
třeba naslouchat.“
„No, páni, moc děkuju, všechno, co říkáš, je zajímavý
a teď zase mám o čem přemýšlet…“
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ROVERSKÝ
PROGRAM
Roverský program je ucelená nabídka toho, co můžeš
jako rover/rangers dělat. Skládá se z mnoha částí,
každá z nich ti může nabídnout a přinést něco jiného. Jak za chvíli sám uvidíš, tak je to nabídka velice
rozmanitá, ze které si budeš moci různě vybírat
a kombinovat jednotlivé prvky tak, jak ti to bude
vyhovovat. Některé jeho části jsou určeny jen pro
tebe, jiné třeba pro celý kmen, vždy však platí, že jeho
jednotlivé části tě budou provázet na tvé roverské
cestě a poskytovat tobě i tvému roverskému
společenství mnoho možností a námětů
na konkrétní aktivity.

foto: Marek Bárta

foto: Marek Bárta
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VÝZVY
Překonej sám/sama sebe

foto: Marek Bár ta

Výzvy tě povedou k poznání sama sebe, překonání
V
se a k dalšímu osobnímu rozvoji. Jsou určeny pro
jednotlivce, jsou osobními zkouškami, které si
roveři a rangers vytváří sami podle základních
pravidel. Výzvy se mohou značně lišit obtížností,
formou i časovou náročností od několika hodin
po několik měsíců.

Prostřednictvím výzev můžeš:
posunout dál hranice svých fyzických i psychických sil,
naučit a dozvědět se něco nového a užitečného, co se ti později může
hodit,
dosáhnout cílů, na které se už dávno chystáš, ale nevíš, jak začít.

foto: Marek Bár ta
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foto: Marek Bárta

Tady máš návod,
jak se pustit do plnění výzvy
Hledej výzvu – chceš něco dělat, ale zatím nevíš pořádně co a jak. V hledání
ti může pomoci databáze výzev na RoverNetu (vytváří ji sami R&R, kteří
do ní vkládají své výzvy), inspirace u ostatních či nabídka tvého okolí.
Připrav se na výzvu – máš už matnou představu, o čem by výzva mohla
být, a začínáš si ujasňovat, co od ní očekáváš, jaké konkrétní kroky to
bude vyžadovat, co se jí naučíš.
Překonej výzvu – samotné plnění výzvy, které bude od tebe vyžadovat
čas, vůli a úsilí k dosažení jejího úspěšného konce.
Ohlédni se za výzvou – výzvu není potřeba jen překonat, ale i se na ni
dokázat ohlédnout, jak probíhalo plnění výzvy, jestli se povedlo splnit,
co sis předsevzal/a, co ses naučil/a a co by se dalo příště udělat lépe.

5. Hledej
výzvu

1. Hledej
výzvu

Pár příkladů výzev
přežiju v létě v přírodě 24 hodin bez věcí,
pouze s oblečením a vodou

4. Ohlédni se
za výzvou

2. Připrav se
na výzvu

3. Překonej
výzvu

vyrobím horkovzdušný balón, který se minutu udrží ve vzduchu
dojedu na kole k nejbližšímu moři
vyjdu během dvou dní na X tisícovek

Už máš vybranou
svoji první výzvu?

uvařím pro kmen mezinárodní večeři

(více na str. 53)

vymyslím a vyrobím kompletní deskovou hru
navštívím pramen řeky, která teče nejblíže
místa, kde žiju
Explorer Belt (speciální a prestižní výzva, navíc
zároveň zahraniční aktivita) – více na str. 33

…další náměty na výzvy hledej na RoverNetu
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PROJEKTY
Buď součástí týmu
Projektem je komplexní a strukturovaný celek, do jehož
přípravy a plnění se zapojí větší skupina, jejíž členové
budou mít různé funkce při řešení jednotlivých úloh.
Projekty se mohou značně lišit náročností – od jednorázových několikatýdenních až po dlouhodobé
v délce několika měsíců či dokonce let.

Prostřednictvím projektů můžeš:
naučit se pracovat v týmu, ať už jako jeho vedoucí
nebo aktivní člen,
naplňovat roverskou službu v něčem větším, co
bys sám nedokázal,
foto: Jakub Pe

jcal – Boby

poznat sebe sama v různých rolích v práci menší
skupiny.

foto: Marek Bá
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foto: Jakub Pe
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Tady máš návod,
jak se pustit do plnění projektu

TO?

Najdi si tým – chceš něco dělat, ale zatím nevíš pořádně co a hlavně s kým.
Možná to budou lidi z kmene, ostatních oddílů na středisku nebo úplně odjinud. První krok je dát se s nimi dohromady a chtít spolu něco podniknout.
Naplánujte projekt – máte tým, který chce spolu něco dělat, a máte už
matnou představu, co by to mohlo být. Začínáte si ujasňovat, kdo to
povede, kdo bude mít co na starosti, jak to uděláte, jak můžeš být ty
osobně projektu užitečný. Můžete opět využít databázi na RoverNetu,
kterou stejně jako u výzev doplňují R&R sami.
Udělejte projekt – uskutečnění projektu není ani jednoduché ani rychlé,
ale vždycky je zajímavé a něco nového ti přinese. Zapoj se podle svých
sil a možností, ať výsledek stojí za to.
Zhodnoťte projekt – projekt je potřeba řádně dokončit, což není jen
„něco udělat“, ale co nejvíce z něj vytěžit a nechat za sebou „čistý stůl“.
K tomu patří ohlédnutí, jak proo-o
jekt probíhal, zda se povedl splnit
it
podle předpokladů a co by se dalo
o
příště udělat lépe.

Pár příkladů projektů

1. Najdi
si tým

5. Najdi
si tým

4. Zhodnoťte
projekt

2. Naplánujte
projekt

3. Udělejte
projekt
Přemýšlíš nad týmem,
se kterým by ses pustil
do projektu?

Vymalovat skautskou zá

kladnu

Připravit velkou hru pro

oddíly
Připravit střediskovou be
sídku či ples
Vyrobit a prodávat velik
onoční
pomlázky (vý těžek využ
ít
např. na opravu skauts
ké klubovny)
Připravit pro začínající
R&R roverský
tábor
Připravit zahraniční ex
pedici
nebo výměnu
Vydávat střediskov ý ča
sopis…

…další náměty na projekty

hledej
na RoverNetu
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ODDÍL
Předej dál,
co jsi dostal/a
foto: Pavel Žalsk ý – Dingo

go
foto: Pavel Žalský – Din
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Jedná se o dobrovolnictví u oddílu nebo střediska, ale zároveň i o službu v rámci Junáka
jako takovou (např. servis na akcích, funkce
ve vyšších organizačních jednotkách, práce
na jednotlivých projektech). Obecně je dobrovolnictví tradiční roverskou aktivitou a nemusí
to být nutně pouze ve skautingu (byť je to asi
nejčastější). Jde o svobodně zvolenou činnost
konanou pro jiné lidi bez nároku na odměnu. Spočívá ve využití části času, schopností
a energie ve prospěch druhých, za což získáš
dobrý pocit z pomoci ostatním, zkušenosti
a praxi a navážeš nové kontakty a přátelství.

Nemáš možnost nebo nechceš se věnovat dobrovolnictví v rámci skautského hnutí? Nevadí – můžeš se
mu věnovat i mimo něj. Poohlédnit se po společenství či neziskové organizaci, která ti bude vyhovovat.

Prostřednictvím
práce pro skauting
můžeš:
vrátit skautingu to, co jsi
od něj dostal během let,
která jsi v něm dosud prožil,
naučit se spoustu nových
věcí, od organizace akcí
a táborů až po výchovu dětí,
dělat něco užitečného
pro děti, a to v kruhu přátel
a skautského společenství.

foto: Pavel Žalsk ý – Dingo

foto: Pavel Ža

lsk ý – Dingo

Děláš něco pro
oddíl či středisko?
foto: Marek Bárta
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foto: Marek Bárta

Zahraniční projekty jsou určeny nejen k navázání
přátelství se zahraničními skauty, ale i k poznání
mezinárodní dimenze skautingu a výměně
zkušeností. Jedná se o akce jako Roverway,
Intercamp, Jamboree, mezinárodní skautské
tábory, účast na zahraničních kurzech a projektech
(např. Explorer Belt) a dalších aktivitách z nabídky
Zahraničního odboru. Aktualizovaný seznam
skautských zahraničních aktivit určených pro
věkovou kategorii roverů a rangers najdeš
na RoverNetu, příp. v časopise Roverský kmen.

Prostřednictvím zahraničních aktivit můžeš:
zlepšit se ve znalosti a schopnosti používání cizího jazyka,
poznat na vlastní kůži mezinárodní rozměr skautingu,
poznat jiné kultury a získat inspiraci ze zahraničí.

32

foto: Lucie Juračková

foto: Marek Bárta

Zahraniční rozcestník
RoverNet či adresa
www.skaut.cz/mezinarodni
tě dovede na zahraniční rozcestník, kde
najdeš vše potřebné pro zahraniční aktivity. Stačí tři kroky a hned víš, co je pro tebe
to pravé nebo co se ti v mezinárodním
skautingu nabízí.

foto: Marek Bárta

Explorer Belt
Speciální a prestižní zahraniční aktivitou
(a zároveň i výzvou) je Explorer Belt, který
se plní v různých zemích světa. Spočívá
v tom, že se vybraná skupina R&R (jedna
za celý Junák, koná se každé dva roky)
vysadí v neznámé zemi, ve které se má
s omezenými zdroji dostat na určené místo.
Musí si poradit s dopravou, cizím jazykem,
jídlem, financemi.

Byl jsi už na
nějaké zahraniční
akci?
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KURZY
Nauč se něco nového
Skautské vzdělávání tě může naučit mnoho nového a užitečného, co se ti bude
v životě (ať již skautském či osobním) hodit. Kurzy a lesní školy umožňují vyjet
za hranice tvého oddílu a města, potkat nové přátele a kamarády a dozvědět
se spoustu zajímavých věcí, které tě posunou někam dále. Můžeš si vybírat
z kurzů zaměřených na rovering (roverské kurzy) nebo na kvalifikační kurzy,
které se mohou hodit při tvé práci pro oddíl či středisko.

Prostřednictvím kurzů můžeš:
podpořit svůj osobní rozvoj, rozšířit si svoje obzory,
navázat skautské kontakty a přátelství,
získat motivaci do další činnosti.

foto: Marek Bárta
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Kurzy zaměřené na rovering
Kurzy podporující sebepoznání (Fonticulus, Fons, 7 vlků a tisícovky…)
Kurzy rozvíjející kmenovou spolupráci (Svatoplukovy pruty, …)
Kurzy zaměřené na přípravu k vedení R&R (Safír, Roverská lesní škola, Rovel, …)
Kurzy zaměřené na roverské aktivity (Roverskej scuk, Lanáč…)

Ostatní kurzy a zkoušky
Čekatelská zkouška, čekatelský lesní kurz
Vůdcovská zkouška, vůdcovský lesní kurz
Zdravotnický kurz
Lesní škola

Kurzy a vzdělávací akce hledej na RoverNetu,
www.roverskekurzy.cz nebo na www.skaut.cz/akce.

foto: Jakub Pavelka – Kyt

ka

Vyrazil bys rád
na nějaký roverský
kurz?
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ROVERSKÉ AKCE
Potkej se s ostatními
Roverské akce jsou velkou příležitostí pro setkávání a společné zážitky
s ostatními R&R. Každá akce je trochu jinak zaměřená: některé s důrazem
na setkávání a inspiraci, další na službu, jiné pak třeba na zdravé soupeření
ve všem možném od fyzických sil až po uměleckou tvořivost. Jedno mají
společné: umožňují setkání s podobně smýšlejícími lidmi, motivaci a inspiraci
do další činnosti či srovnání s ostatními a překonání svých vlastních limitů.

Prostřednictvím
roverských akcí můžeš:
motivovat se a inspirovat pro roverskou činnost,
navázat skautské kontakty a přátelství,
poznat, co v tobě je a zda se dokážeš překonat.

foto: Marek Bár ta

Víš ve svém
okolí o nějakých
roverských akcích?
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foto: Marek Bárta

Celostátní akce pro R&R
Mikulášský víkend (MiQuik) spojený se seminářem a tanečním/hudebním večerem, který se koná v prosinci v Praze (www.miquik.cz).
Velké roverské setkání ObRok, které se koná každý lichý rok.
Charitativní akce Společně proti leukémii (dříve KAPKA) na podporu
Nadace pro transplantaci kostní dřeně, při které R&R vybírají dobrovolný příspěvek za umytí skla auta na čerpacích stanicích
(www.skaut.cz/protileukemii/).

Roverské soutěže a závody
Polibek múzy – soutěž roverské tvořivosti vyhlašovaná na Miquiku
(www.polibekmuzy.cz).
Přes tři jezy – splutí Vltavy na pramicích napříč Prahou
(www.3jezy.skauting.cz).
Ruprno – netradiční triatlon smíšených dvojic, pádlování, kolo a běh v malebné krajině Jizerských hor (http://ruprno.webnode.cz).
Roverský Vozembouch – hudební soutěž brněnských skautů
(http://vozembouch.skauting.cz).

Ostatní roverské akce
Okresní či krajská roverská
setkání.
Střediskové či mezistřediskové
roverské akce.
Akce vysokoškolských kmenů
či jiných více či méně příležitostných roverských skupin.

Seznam aktuálních roverských
akcí najdeš na RoverNetu, kam
sami R&R akce doplňují. Můžeš
přidat i ty nějakou roverskou
akci z tvého okolí.

foto: Marek Bárta

37

rog
Roverský p

ram

ODBORKY
Ukaž, co umíš
Odborky přesahují ze skautského programu do mladšího roverského věku.
Jedná se o plnohodnotnou nadstavbu
skautských odborek přizpůsobenou
věku a potřebám R&R. Zde jde již ale
odborný zájem o určité téma či činnost
dosti do hloubky, protože mnohé oblasti
odborných zkoušek pro rovery a rangers
jsou již značného stupně odbornosti, což
může být spojené s přípravou na budoucí povolání.

foto: Marek Bárta

foto: Jakub Pavelka – Kyt
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ka

foto: Marek Bárta

Prostřednictvím roverských
odborek můžeš:
podpořit svůj rozvoj v některých specializovaných dovednostech,
ukázat, co umíš,
navázat na to, co už jsi dokázal ve skautském
oddíle.

foto: Marek Bár ta

foto: Marek Bárta

Ovládáš něco,
co neumí každý?

foto: Marek Bár ta
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TŘI SLUŽBY A OSM
OBLASTÍ ROVERINGU

abys na žádnou nezapomněl
Jak už víš, tak základním roverským heslem je Služba: Služba sobě, Služba
druhým a Služba nejvyšší Pravdě a Lásce. Pod každým z těchto rozměrů
roverského hesla si můžeš představit různé věci, ve kterých se můžeš
zlepšovat nebo kterým se můžeš věnovat. Ve všech částech roveringu
se budeš věnovat každé z nich, nicméně ne vždyy všem najednou
j
a hned,
vždy
vvž
žd
dyy budeš
bud
udeš
eš kklást
láást
st n
naa n
ně
některou
ěkt
ěkt
kte
errou
ro
ou
uzn
nich
icch vě
vvětší
ěttšší d
dů
důraz.
ůraz.
rraazz..

SLUŽBA SOBĚ
SLUŽBA DRUHÝM
SLUŽBA NEJVYŠŠÍ
PRAVDĚ A LÁSCE

Rover/Rangers má duši.
Rover/Rangers má tělo.
Rover/Rangers má životní dráhu.
Roverem/Rangers jsi mezi lidmi.
Roverem/Rangers jsi v přírodě.
Roverem/Rangers jsi v kultuře.
Rover/Rangers je skaut/ka.
Rover/Rangers je duchovní.

Jednotlivé služby se dělí na oblasti roverské cesty, které ti je blíže vysvětlují.
Měl/a by ses věnovat všem těmto oblastem, jen tak se ti podaří rozvíjet
se ve všech stránkách tvé osobnosti. Podle oblastí roverské cesty se dá
vyhledávat v databázi výzev a projektů na RoverNetu, což ti pomůže
na žádnou z nich nezapomenout.
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ZAČÍNAJÍCÍ ROVER/RANGERS
Po tvém vstupu do roveringu, kdy se
budeš snažit vše nové poznat a vyzkoušet, to bude zejména Služba sobě,
v rámci které se budeš věnovat rozvoji
své duše, těla a své životní dráhy.

PUTUJÍCÍ ROVER/RANGERS
Když už budeš u R&R nějaký ten pátek
a budeš už znát, co vše rovering obnáší,
a budeš procházet jeho jednotlivými
oblastmi, to bude zejména Služba druhým, v rámci které se budeš věnovat
rozvoji svých vztahů k lidem, přírodě
a kultuře.

ZKUŠENÝ/Á ROVER/RANGERS
V poslední části tvé roverské cesty,
kdy se již na ní dobře vyznáš a budeš
průvodcem a pomocníkem začínajících roverů a rangers, to bude Služba
nejvyšší Pravdě a Lásce, v rámci které
se budeš věnovat rozvoji skautských
ideálů a svého duchovního života.

SLUŽBA SOBĚ
SLUŽBA DRUHÝM
SLUŽBA NEJVYŠŠÍ
PRAVDĚ A LÁSCE

Jsi brzy po tvém vstupu do
roveringu, kdy se snažíš vše
nové poznat a vyzkoušet.

SLUŽBA SOBĚ
SLUŽBA DRUHÝM
SLUŽBA NEJVYŠŠÍ
PRAVDĚ A LÁSCE

Již víš, co vše rovering obnáší
b
a procházíš jeho jednotlivými
oblastmi.

SLUŽBA SOBĚ
SLUŽBA DRUHÝM
SLUŽBA NEJVYŠŠÍ
PRAVDĚ A LÁSCE

Již se vyznáš na roverské stezce
a jsi průvodcem a pomocníkem
začínajících R&R.

Vodítko pro programy v jednotlivých obdobích nalezneš na str. 55.
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PRŮVODCI
Nejsi na to sám/sama
Průvodci
Ne v každém středisku může fungovat samostatný kmen nebo
aspoň někdo, kdo roverskou činnost dokáže dostatečně podporovat. Proto se můžeš obrátit na tzv.
průvodce, což jsou lidé s bohatými zkušenostmi v roveringu, kteří
mohou poradit ve vaší činnosti
– ať už doporučením zajímavých
akcí, vhodného uspořádání roverské činnosti na středisku či
s orientací v roverském programu.
Jejich seznam najdeš
na RoverNetu či u svého
rregionálního
re
eggiioonnál
egi
álnnííhhoo koordinátora.
koo
oord
rddin
ináátttor
in
ora.
or
a.
foto: Zdeněk Puš

Znáš ve svém okolí
nějakého roverského
průvodce?

foto: Jakub
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Pavelka – Ky

tka

Regionální koordinátoři roveringu
Pro podporu roverské činnosti většinou bývají v každém kraji či větším okrese regionální koordinátoři roveringu (ať již jako roverští
zpravodajové nebo více či méně formální
„tahouni“), kteří mají přehled o tom, kde
působí jaké kmeny, na jaké se můžeš vydat
roverské akce apod. Tito koordinátoři se
snaží podporovat roverské dění v regionu
(více o jejich činnosti je možné nalézt v Příručce roverského zpravodaje). Jsou napojeni
na Roverský odbor a zajišťují tok informací
od ústředí dolů a od členů nahoru.
Kontakty na regionální koordinátory
najdeš na RoverNetu, kde je i Příručka
roverského zpravodaje.

foto: Vítek Koutensk

ý – Pudil

Roverský odbor Junáka
Posláním Roverského odboru je podpora roveringu na celostátní úrovni, ať už v používání
roverského programu, komunikaci mezi jednotlivými kmeny a jednotlivci či zastupováním
roverského pohledu na dění v Junáku. K tomu
všemu využívá internetový portál RoverNet,
časopis Roverský kmen, celostátní akce a kurzy
a síť regionálních koordinátorů. Roverský odbor
dohlíží na pořádání některých roverských akcí
(Mikulášský víkend, celostátní setkání roverů
a rangers Obrok, charitativní akce
Společně proti leukémii, Roverská
porada …).

foto: Pavel Starý –

Keya

Kontakt na Roverský odbor:
rovertym@skaut.cz, www.skaut.cz/ro
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ROVERSKÝ KMEN
Buď v obraze
Roverský kmen je časopis, který
spojuje české rovery a rangers,
poskytuje jim náměty a inspiraci
pro jejich činnost a nabízí zábavu
a nové informace. Tento časopis
dostává každý v rámci registrace
(pokud jej neodmítne). Pokud
d
jej nedostáváš, tak si uprav svoje
e
nastavení časopisu ve skautISu
Su
S
u
(https://is.skaut.cz) nebo požádej
dej
ej
svého vedoucího.

Odebíráš
Roverský kmen?

ROVERSKÝ DIÁŘ
Abys na nic nezapomněl/a
Roverský diář, který je vydávaný na každý skautský
rok, ti usnadní orientaci a plánovaní ve světě
roveringu. Nalezneš zde hlavní akce roku, nové
náměty na výzvy a projekty a další podporu
pro tvoji roverskou činnosti a roverský program.
Diář můžeš získat jako přílohu Roverského
kmene nebo si jej zakoupit v eshopu TDC
(www.skaut.cz/obchod).
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Máš už
Roverský diář?

ROVERNET
Buď ve spojení
RoverNet je webový portál
českého roveringu, který:

@

je základním zdrojem informací
k roverskému dění,
nabízí možnosti setkávání a komunikace
mezi R&R z celého hnutí,
nabízí snadný rozcestník ke všem nástrojům
a databázím roverského programu,
poskytuje metodické zázemí pro činnost
roverských skupin,
umožňuje sdílení názorů a komentářů
k roverskému dění.

www.rovernet.cz
Viděl jsi už
RoverNet online?

foto: Marek Bár ta
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CHCI SE STÁT

ROVEREM
RANGERS

Každý oddíl, kmen, středisko m
máá
jiný zvyk a tradici pro přijímání
ní
roverů a rangers do roverskéého společenství. Záleží na tom,
m,
jaké jsou u vás zavedené zvyky
ky
ky
a tradice. Někteří skládají rovererrský slib, někde naopak R&R nee-e
slibují, ale jsou pasováni, jinde
e
musejí složit nějakou zkoušku.
u.
u.
Podstatné je to, že vždy půjde
e
o tvoje rozhodnutí, zda se vydášš
na roverskou cestu, budeš se
hlásit k myšlenkám skautingu
a budeš je naplňovat prostřednictvím roverské služby.
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foto: Jan Sm

rčka – Čáp

…
„Je stejně zajímavé, že ať už ta louč hoří jakkoli jasně, stejně nevidím vůbec nic.“
„Tak si dej bacha na nějakou větev, abys nepřišel o oko, pak bys neviděl vůbec nic
ani ve dne… A vůbec, přestaň povídat hlouposti, teď bys měl mít myšlenky úplně jinde,
za chvíli tam budem.“
Tak to měl pravdu, myšlenkama bych měl být jinde. A já taky jinde byl, jenže jsem se
celkem bál toho, co mělo přijít, tak jsem se zkoušel raděj zakecat. Marnej pokus. Nebál
jsem se tmy nebo houkání sovy, nebo že mě někde parohama přerazí jelen. Šel jsem
k roverskému slibu a byl jsem z toho snad ještě nervóznější než tenkrát ze skautského.
Teď nebylo mojí největší starostí, abych nervozitou nepopletl slova. Rozuměl jsem už totiž
mnohem lépe tomu, co budu slibovat a věděl jsem, co to znamená. Když jsem ve třinácti
skládal slib, měl jsem tak nějak tušení, co ta slova znamenají. Instinktivně jsem si občas
uvědomoval, že tohle dělat nemám, vždyť jsem sliboval sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce.
No jo, ale tu Pravdu a Lásku jsem si představoval těžko a o to hůř se mi bránily.
Teď už jsem se neučil, jak bych se měl chovat podle slibu a zákona, teď už to mám v sobě,
vedu podle toho svůj život. Na mysl mi přišlo oblíbené přirovnání ke kompasu na plavbě
životem. Včera jsem to rozebíral u ohně s Petrem…
„A je to nezbytné, abych plnil ještě roverský slib, když mám ten skautský? Proč se to vlastně
dělá ještě jednou?“
„Roverský slib je stvrzením toho skautského, stvrzením toho, že chápeš jeho skutečnou
podstatu. A především že jsi ochoten se za ideály a hodnoty skautingu v dnešní době
postavit a přijmout je jako vodítko na své životní cestě.“
„To není moc lehké…“
„Nikdo nikdy neříkal, že je to snadné rozhodnutí. Je to jen na tobě samém. Když nesložíš
roverský slib, neznamená to v žádném případě, že nepatříš mezi rovery. Je to především
tvé svobodné rozhodnutí, jestli uděláš tenhle další velký krok vpřed.“
„Takže, čistě teoreticky, když složím roverský slib, potvrzuji tím, že se opravdu hlásím
ke skautství, k nejvyšší Pravdě, Lásce a tak, že se jimi budu řídit?“
„Ano, tak by se to dalo brát.“
„Ale když ho nesložím…“
„Nikdo ti to nebude vyčítat a budeš pořád roverem.“
Uprostřed tmy probliklo světlo ohně. Už jsem viděl rovery sedící v kruhu kolem ohně,
pár kroků a daly se rozeznat jejich tiché, povzbudivé úsměvy.
Tak jo, jdu na věc!

47

Připomenutí
zákona a slibu
foto: Jakub Pejcal – Boby

Roveři a rangers mají svoje heslo, které je provází jejich životem a vystihuje to
hlavní, co je jejich úkolem. Další hodnoty jsou stejné jako pro všechny skauty
a skautky a byť je každý zná, nebude vůbec na škodu si je přehledně a na jednom místě p
připomenout.
p

Skautský slib
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

Když něco slíbím, znamená to, že
se rozhodnu to něco udělat a udělám to.

sloužit nejvyšší Pravdě
a Lásce věrně v každé době,

Skautským slibem říkám, že budu
ve svém životě:

plnit povinnosti vlastní
a zachovávat zákony skautské,

… kráčet pod vlajkou Dobra za poznáním nejvyšší Pravdy a Lásky,

duší i tělem být připraven/a
pomáhat vlasti i bližním.

… žít podle skautského hesla
a zákona,

(K tomu mi dopomáhej Bůh.)

… aktivně pomáhat tam, kde bude
potřeba.

Roverské heslo: Sloužím
… sobě
Pracuji na svém rozvoji.
Využívám svoji energii a elán.
… druhým
Pomáhám lidem, kteří to potřebují.
Zlepšuji svět kolem sebe.
… nejvyšší Pravdě a Lásce
Hledám ve věcech vyšší smysl.
Rozhoduji se podle pevných hodnot.
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foto: Marek Bárta

Skautský zákon
1. Skaut je pravdomluvný.
Na mé slovo je spolehnutí.
Nepomlouvám.
Splním, co slíbím.

2. Skaut je věrný a oddaný.
Mám svůj názor, který neměním, jak se mi to hodí.
Usiluji o pěkné a pevné vztahy.
Jsem hrdý/á na místo, ze kterého pocházím.
Leccos vydržím a jsem schopen/a nést těžkosti, které to přináší.

3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
Každý den vykonám alespoň jeden dobrý skutek.
Jsem solidární s těmi, kteří to potřebují.
Umím pomoci.

4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
Silnější chrání slabšího.
Neodsuzuji lidi podle pohlaví, národnosti či rasy.
Mezi skauty si tykáme.

5. Skaut je zdvořilý.
Chovám se zdvořile ke všem lidem.
Mám úctu k vlastním i cizím symbolům.

6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
Země je náš domov.
Vážím si práce ostatních.

7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
Uznávám autoritu společenství, ve kterém žiji.

8. Skaut je veselé mysli.
Skautování mi přináší radost.
S úsměvem na tváři jde vše lépe.
Skaut si píská v každé chvíli.

9. Skaut je hospodárný.
Co si půjčím, vrátím včas ve stejném stavu.
Šetřím a hospodárně využívám, co se dá – přírodu, peníze a čas.
Starám se o svoje zdraví.

10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích.
Hraji čistě podle pravidel.
Dělám to, co je správné.
Má slova potvrzují mé činy.
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Rovering u vás
V tomto průvodci roveringem jsi se dozvěděl, co to je rovering a jaký mají
roveři a rangers program. Snad ti to umožnilo získat základní přehled o tom,
jak je rovering bohatý a kolik různorodých příležitost nabízí. Důležitější ale je,
jak to vše využiješ právě ve vašem oddíle, kmeni či středisku. Zkus si zjistit,
jak to u vás s roveringem je. Poradí ti starší R&R, vůdce tvého oddílu nebo
někdo, kdo má na středisku R&R na starosti. Můžeš se také zeptat na roverského zpravodaje ve tvém středisku, okrese, nebo kraji, určitě ti rád poradí
a předá další informace.

foto: Marek Bár ta

foto: Tomáš Tkáčik – Roz

um

foto: Marek Bár ta

50

Jaké se konají akce pro R&R na středisku?

Kdo má R&R na středisku/v oddíle na starosti?

Jaké se konají akce pro R&R v našem regionu?

Jak se můžu stát v našem oddíle/středisku roverem/rangers?

Jak mohu začít odebírat časopis Roverský kmen?

Jakou výzvu si zkusím jako první?

S kým bych šel do nějakého projektu?

Kdy se koná nejbližší Obrok?

foto: Marek Bárta

foto: Marek Bárta
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První kroky
k roveringu
Přečíst si Roverský začátek
Zapojit se do roverské činnosti v našem
oddíle/středisku
Sledovat RoverNet
Začít odebírat a číst časopis Roverský kmen
Podstoupit přijímací rituál do řad roverů/rangers
dle zvyklostí našeho oddílu/střediska
Využít Roverský diář pro plánování
skautské a roverské činnosti
Určit si první výzvu, do které se zapojím

Roverský začátek
Autoři: Roverský začátek připravila pracovní skupina ve složení: Ondřej Kupka – Dick, Pavel Žalský –
Dingo, Hana Gottwaldová, Jaroslav Sogel, Tomáš Havel, František Šereda – Moulin, Jiří Matoušek – Sirka
na základě zadání týmu pro roverský program pod vedením Daniela Šobáně a pod garancí Metodické
skupiny NJ pro výchovný program.
Poděkování: Děkujeme všem, kteří se na vzniku publikace podíleli, za jejich pomoc. Jednalo se zejména o připomínkující rovery a rangers, konzultanty další spolupracovníky. Díky.
Fotografie: viz popisky u jednotlivých fotografií
Grafická úprava a DTP: GAO (Lucie Ernestová, Pavel Čtyroký)
Jazyková korektura: Marek Bárta
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PROŽITÉ ROVERSKÉ AKCE

PLÁNOVANÉ ROVERSKÉ AKCE

PRVNÍ ROVERSKÁ VÝZVA
Popis výzvy:
1) Hledej výzvu:
Co je pro tebe opravdovou výzvou?
Co bys chtěl/a zkusit, ale nikdy jsi se
k tomu neodhodlal/a?

3) Překonej výzvu
Daří se ti? Jen tak dál…
Nedaří se ti? Proč?

4) Ohlédni se za výzvou
Jak to šlo?
Dosáhl/a jsi cílů, které sis stanovil/a?
Co bys příště dělal/a jinak?

2) Připrav se na výzvu:
Co přesně chceš dělat?
Jak to uděláš?
Co se tím naučíš?

JAKÝCH OBLASTÍ ROVERSKÉ
ERSK
ER
SKÉ CE
C
CESTY
SE BUDE PRVNÍ VÝZVA
ZV
Z
VA TÝ
T
TÝKAT?
ÝKA
KAT?
KAT?
T?
DUŠE
TĚLO
ŽIVOTNÍ DRÁHA
SPOLEČNOST
PŘÍRODA
KULTURA

SLUŽBA SOBĚ
SLUŽBA DRUHÝM
SLUŽBA NEJVYŠŠÍ
PRAVDĚ A LÁSCE

SKAUTING
DUCHOVNO
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Roverský program
v kostce
VÝZVY
Překonej sám/sama sebe
PROJEKTY
Buď součástí týmu
KURZY
Nauč se
něco nového
ROVERSKÉ AKCE
Potkej se s ostatními

ODDÍL
Předej dál,
co jsi dostal/a
ZAHRANIČÍ
Vyjeď do ciziny
ODBORKY
Ukaž, co umíš

ROVERNET
Buď ve spojení
PRŮVODCI
ROVERSKÝ KMEN
Nejsi na to sám/sama
Buď v obraze
ROVERSKÝ ZAČÁTEK
ROVERSKÝ DIÁŘ
Vstup do světa roveringu Abys na nic nezapomněl/a
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Roverský program v číslech
Ber tuto tabulku jako
inspiraci pro činnost, není
závazná ani pravidlem.

Začínající R&R
(ročně)

Putující R&R
(ročně)

Zkušený/á R&R
(ročně)

2

4

3

1

2

3

1
(menší akce či funkce
v oddíle či středisku)

1
(větší akce či funkce
v oddíle či středisku)

1+1
(1 dlouhodobá funkce + 1 nárazová akce)

Zahraničí

1/2
(jednou za dva roky)

1

1/2
(jednou za dva roky)

Kurzy

1
(ideálně roverský)

1
(roverský či kvalifikační)

Roverské akce

3
(akce mimo vlastní
činnost kmene)

2
(akce mimo vlastní
činnost kmene)

1/2
(kvalifikační, jednou
za dva roky)
1
(akce mimo vlastní
činnost kmene)

2

–

–

sleduj a komentuj

komentuj a přispívej

přispívej

odebírej a čti

čti a inspiruj se

inspiruj se
a přispívej

nech se vést svým
průvodcem

stavěj se na vlastní
nohy
měj jej po ruce jako
rozcestník roverského programu
používej jej pro celou
svoji skautskou činnost

Výzvy
Projekty
Oddíl

Odborky
RoverNet
Roverský kmen
Průvodci
Roverský začátek
Roverský diář

celý si jej přečti
používej jej pro celou
svoji skautskou činnost

staň se průvodcem
dej jej jinému
začínajícímu R&R
používej jej pro celou
svoji skautskou činnost

NEZAPOMEŇ: Mnohé části roverského programu můžeš různě kombinovat a často tak
zabít více much jednou ranou. Spoustu akcí pro oddíl či např. zahraniční expedice je možné
využít i jako projekt. Explorer Belt je jak výzva, tak i zahraniční aktivita.

Oblasti roverské cesty
Začínající R&R

Putující R&R

Zkušený/á R&R

DUŠE
TĚLO
ŽIVOTNÍ DRÁHA
SPOLEČNOST
PŘÍRODA
KULTURA

SLUŽBA SOBĚ
SLUŽBA DRUHÝM
SLUŽBA NEJVYŠŠÍ
PRAVDĚ A LÁSCE

SKAUTING
DUCHOVNO
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Možná právě stojíš na prahu roverské
cesty a kladeš si spoustu otázek, na které
zatím neznáš ty správné odpovědi.
Kdo to je rover/rangers? Jak se jím/jí mohu
stát? A co vlastně roveři/rangers dělají?
Tento průvodce začátkem roverské cesty
by ti mohl na mnoho z nich odpovědět.
Dozvíš se v něm vše potřebné, abys lépe
poznal/a, co vše ti může rovering nabídnout.
Poznáš roverské ideály a heslo, uděláš si
ucelený obrázek o roverském programu
a získáš spoustu praktických informací,
které ti pomohou na tvé roverské cestě.
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