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Rok 2019 je pro skauty symbolický. Nedávno jsme oslavili nejdelší období skautingu bez přerušení, letos je 
to také 30 let od jeho poslední obnovy. Nemohli jsme tuto skutečnost opomenout a proto jsme připravili 
pro účastníky Obroku cestu skautskou historií, se všemi jejími světlými i temnými chvílemi. Nabídneme 
možnost propojení různých generací skautů, globálních témat i budoucnosti skautingu. Zaměříme se na 
roverské kmeny a podporu jejich vzniku a činnosti. V rámci programu EXPO ukážeme skauting v celé jeho 
rozmanitosti.

Děláme a budeme dělat vše pro to, abychom roverům a rangers nabídli široký výběr aktivit a jedinečný 
skautský zážitek doposud největšího desátého Obroku. Nejen tyto aktivity vám nyní představujeme v rámci 
bookletu.

My si přípravu Obroku si skvěle užíváme. Doufám, že i vás bude bavit tak jako nás.

Jan Špatenka (Špáťa)

Úvodní slovo

Buď propojen!
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Infostan je hlavní komunikační 
spojkou mezi akcí a tebou, 
účastníkem. Vyřešit tam 
lze většinu věcí - od seznámení 
se s programy, přes řešení 
ztraceného stanu až po polemiku 
o smyslu plážových povalečů. Bude 
možné si tam i nechat nabít mobil 
pod dohledem, odevzdat do ztrát 
a nálezů nalezený předmět 
či jen tak poklábosit.
Infostan bude otevřený od sedmi 
ráno do večerky v jedenáct večer. 
V noci ti bude k dispozici na spací 
louce campchief, nebo v případě 
velkého průšvihu organizátor 
na krizovém čísle.

Infostan
Abyste se dostali na samotnou akci, musíte před začátkem projít 
registrací. Registrace pro účastníky bude probíhat ve středu 
od 14:00, kdy otvíráme bránu, do 20:00, kdy začíná zahajovací 
ceremoniál. Na registraci musíte dorazit jako celá skupina - když 
nebudete všichni, nemůžeme vás zaregistrovat a budete muset 
všichni na opozdilce počkat.
K registračnímu stanu pustíme pouze vedoucího skupiny 
- ostatní zatím mohou počkat v parku poblíž. Vedoucímu 
předáme papír a zpět nám ho musí přinést vyplněný 
a s hromádkou průkazů totožnosti všech členů skupiny. 
Jako doklad totožnosti uznáváme: občanský průkaz, řidičské 
oprávnění, pilotní licence, průkaz způsobilosti řídit tramvaj 
či šalinu, zbrojní průkaz nebo pas.
Když bude vše v pořádku, vedoucímu vydáme šátky, registrační 
a programové stripy na zápěstí, a možná i něco navíc. Po 
nasazení stripů a šátků už se můžete jako skupina dostat 
dovnitř areálu a zabrat si nejlepší místo na spací louce.
Registrace pro servis tým bude probíhat od pondělí do středy. 
Každý servisák se registruje samostatně. Osobní doklad budeme 
chtít také.

Info k registraci



Pravidla na akci
Kompletní a závazná pravidla najdeš na webu 
www.obrok19.cz/pravidla-obroku-2019

V pravidlech je úplný zákaz alkoholu 
a dalších návykových nelegálních látek 
včetně jejich držení a/ nebo užívání. 
Budeme toto pravidlo brát velice vážně 
a pevně věříme, že nám nebudete 
přidělávat starosti jeho porušováním.

Nechej doma zbraně, pyrotechniku 
a další nebezpečné předměty nepatřící 
k programu akce. Je s nimi více škody 
než zábavy.

Domácí mazlíčci se na Obrok 
nehodí - mohli by obtěžovat 
ostatní účastníky. 

Táboříme v blízkosti lesa, proto musíme 
oheň omezit jen na vyhrazená místa. 
Je povolený zejména tam, kde se bude vařit 
či rozdělávat večerní táborák, nezakládej 
tedy další ohniště bez povolení.

Nemanipuluj s rozvody vody, 
elektřiny či internetu. Jakékoliv škody 
či nefunkčnost nahlaš nejbližšímu 
servisákovi - ona nebo on už si poradí.

Nos šátek okolo krku a na zápěstí 
registrační strip. Jsou důležité 
pro to, abychom se mezi sebou na akci 
poznali. Zeptej se každého, kdo je nemá, 
jestli patří na Obrok.

Respektuj pokyny organizátorů. 
Je to nezbytné pro hladký chod akce 
a pro to, abychom si všichni společně 
Obrok užili!

Buď ohleduplný k ostatním a dodržuj 
noční klid, a to především v ubytovací 
zóně. Večerka je v jedenáct hodin 
po konci hlavního programu. Pokud 
budeš chtít dál hlučet, povídat si nebo 
třeba zpívat, útočiště najdeš v čajovnách, 
kavárnách a na dalších místech daleko 
od spících účastníků.

Koupání může být v noci nebezpečná 
zábava - do vody prosíme vstupujte jen 
od 8:00 do 21:00, kdy je dostatek světla, 
a jen za dohledu vedoucího skupiny.
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Město Benešov leží ve Středočeském kraji přibližně 
40 km jihovýchodně od Prahy. V jeho přilehlém 
okolí se nachází zámek Konopiště a hora Blaník, 
a to společně s jeho dobrou dostupností (nejen) 
z Prahy činí turisticky oblíbené místo. 
Obrok 2019 se bude konat v areálu státního zámku 
Konopiště, který se pyšní vyjímečnou architekturou 
a historií spojenou především se jménem Františka 
Ferdinanda d´Este. Zámek patří k nejvýznamnějším 
českým památkám nejen díky zachovalým částem 
středověké pevnosti, ale také díky interiéru, který 
čítá mnoho uměleckých sbírek zanechaných právě 
posledním majitelem a následníkem císařského 
trůnu. 2019 skautů a skautek se na konci května potká 
v části zámeckého parku, ve kterém mimo amfiteátru 
najdeme i Růžovou zahradu, medvědárium 
či výběh s daňky.

Benešov a Konopiště



Nejlepším způsobem dopravy bude vlak nebo autobus. K areálu se z nádraží dostaneš hravě pěšky 
po turistické stezce. Více k dopravě na místo konání akce najdeš na www.obrok19.cz/co-je-obrok.

Jak se na Obrok 2019 dostaneš?

Konopišt

Benešov
u Prahy
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Píše se rok 1911 a po Čechách vznikají první skautské oddíly, Mladí 
lidé jako ty v nich zažívají dobrodružství jako skuteční průzkumníci 
nebo indiáni. Ta myšlenka tě nadchne. Před první světovou válkou 
zažíváš klidné časy trávené v přírodě se svými druhy. Po velké válce 
pomáháš s budováním nového československého státu jako kurýr 
skautské pošty a dobrý občan. Nic ale netrvá věčně, druhá světová 
válka přinesla spoustu bolesti a nacistický zákaz v roce 1940. Někteří 
tví bratři a sestry se přidali k odboji a aktivně bojují proti nacistům. 
Většina čeká na příležitost, kdy bude vhodné proti okupantům 
vystoupit. I ty se přidáš k povstání a po válce pomáháš na poničených 
statcích, aby Československo mělo co jíst. Krátké období svobody 
plné smysluplné práce však záhy končí komunistickým převratem 
a už druhým zákazem činnosti. I proti komunistům je potřeba bojovat, 
tentokrát je již odboj masový. A i díky němu se podaří komunisty 
svrhnout sametovou revolucí. Československo však rychle zaniká 
a vzniká nový stát. I v něm mají skauti co nabídnout. Víš, že je nutné 
dívat se do budoucnosti, využít vše, co jsi prožil ty i celé skautské hnutí, 
a předat to dál. Skauting díky lidem jako jsi ty přežil už tři zákazy, 
a i díky tobě se může dál rozvíjet. Svobodně, v pravdě a lásce.

Program



Putování
Už se nemůžeš dočkat Obroku? Pojď s námi 
na Konopiště po svých a pociť atmosféru akce již 
o den dřív! Přespi se se svou partou na jednom 
z deseti historicky zajímavých míst v okolí Konopiště, 
poznej nové přátele a buď prvním účastníkem, který 
vstoupí do areálu.

Stage
Každý večer se probudí stage a nikdy to nebude 
nuda. Jeden večer bude patřit Voxelovi, Setovi 
a dalším. Možná tě naláká i divadlo. A co bys řekl 
na velký koncert skautských kapel?

Služba
Poběží simultánně a bude se střídat se Vzletem. 
Roverské heslo “Sloužím” nelze naplnit snadněji! 
Vyber si, jak chceš na Obroku pomoci ty. S dětmi, 
památkám, přírodě...

Swing bejby!
Čtvrteční večer bude patřit tanci! Jsi výborný 
tanečník? Nadšený amatér? Nebo obvykle 
upředňostňuješ pouze klepání nohou do rytmu 
hudby? V každém případě si nenech ujít 
prvorepublikový ples, na kterém to nejen rozjedeš, 
ale taky se naučíš tančit swing!

Vzlet
Vyber si mezi Loukou, Vodou a Lesem, a přijď 
se pořádně fyzicky i kreativně vyřádit. Zkusit 
postavit zvláštní vázanou stavbu? Vyzkoušet skákací 
boty, triatlon nebo dračí loď? Nic tu není problém. 
A dokonce dojde i na zvelebování obrokového 
tábořiště - na speciálním stanovišti, Kuriozitách.

May day
M(a)y day běží na pomoc všem roverům, kteří 
na chvíli zapomněli, jak je důležité věnovat se svým 
koníčkům, snům, cílům nebo relaxu, pohodě a štěstí. 
Na ploše celého areálu pro tebe bude připraveno 
několik desítek aktivit, kterým se můžeš věnovat, 
které se můžeš naučit, které si můžeš užít. Služba 
sobě je přece nesmírně důležitá!

V pátek dopoledne se na Obrok 2019 sjedou 
významní čeští skauti a skautky, kteří mají, díky 
svým vlastním životním zkušenostem, skutečně 
co říct k historii skautingu na našem území. Vznik, 
zákaz, povolení, zákaz... žádný z důležitých okamžiků 
nebude opomenut.

Pamětníci
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Jaké to asi je stát se členem odboje a pracovat 
proti nepřátelskému režimu? Jaký to je pocit, když 
člověk bojuje za pravdu a svobodu pod neustálým 
Damoklovým mečem prozrazení a všech z toho 
plynoucích rizik? V pátek odpoledne, na herní louce, 
spolu se všemi ostatními účastníky. Budeš se moct 
stát... hrdinou. Na Velké hře.

Velká hra

Do pátečního poledne si budeš moct pro sebe a svoji 
roverskou partu objednat pečivo z pekárny. To dorazí 
v sobotu brzy ráno na programovou louku. Hned po 
skončení nástupu bude možné si pečivo na základě 
objednávky vyzvednout, a pak můžeš rovnou zůstat 
na programové louce a užít si piknik s ostatními 
účastníky Obroku. 

Snídaně

Vybika nebo fotbal už jsou pasé? Hrál jsi je stokrát 
a cítíš, že bys rád zkusil něco nového? V sobotu 
dopoledne budeš mít možnost. Připravujeme pro 
tebe sporty, o kterých jsi v životě neslyšel, a o kterých 
se ti nesnilo ani v nejdivočejších sportovních snech! 
Čekat na tebe bude třeba vrhání nožů, famfrpál 
nebo akrobacie na šálách!

Netradiční sporty

Veletrh skautských vzdělávacích akcí, odborů, 
zážitkových kurzů, krajských rad, roverských 
akcí... Dorazí za jediným účelem - aby tobě 
a ostatním roverům představili, jaké možnosti 
se vám s přechodem do roverského věku nabízejí 
a kde se můžete realizovat.

Expo

V sobotu odpoledne se na Obrok 2019 sjedou 
zajímavé osobnosti české společnosti, aby tobě 
a ostatním účastníkům předali některé své 
zkušenosti, poznatky a možná i něco více. 
Přednášející jsou snad ze všech odvětví, která 
si dokážeš představit. Dobrodruh, fotografka, 
moderátor, soudkyně, lékař a mnozí další.

VaPro

RoPro má dvě části - výzvy a projekty.  Výzvy budou 
rozmístěny po celém areálu a budeš je moct plnit jako 
jednotlivec, nebo ve skupině. Co se projektů týče, rádi 
bychom ti (nebo vám) pomohli, a to všemi způsoby 
- od konzultace až po pomoc s hledáním inspirace 
a motivace. Ať budeš chtít na svém projektu pomoct 
s čímkoliv, neváhej přijít na náš RoPro stánek - jsme 
tu pro tebe po celou dobu Obroku!

RoPro



E-shop -> www.junshop.cz/skaut/obrok-2019
Ceny merche
propiska 20 Kč
arch samolepek 20 Kč
poznámkový blok A5 35 Kč
látková nášivka 49 Kč
set 8 placek (25 mm) 109 Kč
set 8 placek (37 mm) 129 Kč
bavlněný vak 149 Kč
plecháček 179 Kč
nůž Opinel No. 10 319 Kč
snapback 650 Kč
vlajka 890 Kč

 Z letošního Obroku si kromě zážitků a chvil strávených s přáteli
 určitě odvezeš účastnický šátek a nášivku, ale co takhle něco
 navíc? Třeba plecháček, který ti (po naplnění) ohřeje každé studené
 táborové ráno. Samolepky, kterými můžeš ozdobit letní dopis
 svým vzdáleným skautským marádům. Nebo prověřený nůž, který
 můžeš mít kdykoli a kdekoli po ruce.Tohle i další merch najdeš
 v e-shopu Obroku

E-shop je otevřen jen do středy 5. 5. 2019

!

 Objednané věci budou
 k vyzvednutí na Obroku
 a po skončení akce
 v prodejně skautského
obchodu JUNshop v Praze

.
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DĚKUJEME! Bez vás by to nešlo.

Hlavní partněři:

Programový partner: Mediální partneři:



#propojeni 

JUNÁK - český skaut , z.s.
Senovážné nám. 24
116 47 Praha
www.skaut.cz | www.obrok19.cz

Autoři Grafického vizuálu:
Lukáš Neuheisl | Pavel Tkaj Tomiczek


