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Tisková zpráva 

22. února 2019 

V Mostě nebylo v novodobé historii nikdy více skautů! 

S novým rokem zahajují mostečtí skauti svůj první rok, druhý v nových klubovnách a v novém místě svého 

působení. A začínají s mnoha novými členy. Dokonce s největším množstvím členů v novodobé 

porevoluční historii. 

Každoročně dochází v lednu k jakémusi sčítání, k registraci členů. V roce 2018 navštěvovalo některý ze 4 

dětských oddílů působících pod střechou mosteckého skautského střediska 154 členů. A letos je to o 

bezmála čtyřicítku více, konkrétně 192! V roce 2018 vznikly také nové dva dětské oddíly a další, oddíl pro 

starší skauty – rovery, vznikne v roce 2019.  

Celkově pak v regionu skautského okresu Most působí 3 střediska (v Mostě, Litvínově a v Lounech), nově 

působí oddíl také v Rakovníku, skautský okres Most zahrnuje celkem 341 členů. 

Nové skautské klubovny v Mostě již rok a půl fungují ve vlastní budově bývalého objektu plynáren v ulici 

Slovenského národního povstání č. p. 1191. Program všech oddílů běží od pondělí do čtvrtka od 16 hod do 

18 hod, v případě zájmu je možné se ke skautům, v některých oddílech, stále přidat. 

V roce 2019 připravují oddíly mosteckého střediska hned tři jarní a čtyři letní pobytové klasické skautské 

tábory, ve spolupráci s Centrem Radost a ZO OS Kovo Buzuluk Komárov pak dalších 11 příměstských táborů 

v Mostě, pobytových tematických táborů pro kluky a holky na Kálku či tradiční čtrnáctidenní tábor ve 

Smetanově Lhotě (1.turnus).  

Podstatou celoroční skautské činnosti jsou nejen pravidelné dvouhodinové schůzky v našich klubovnách 

(těch se koná týdně více jak 15) nebo ve venkovním prostředí, ale také velmi oblíbené víkendové jednodenní 

či vícedenní výpravy do přírody. Jen za poslední dva měsíce vyrazily mostecké oddíly do Stvolínek, na Novou 

Ves v Horách, do Prahy, Ústí nad Labem, Karlových Varů. A to je hlavní náplní a tématem skautského roku 

2019 v Mostě – rozvoj oddílové činnosti a pestrý a atraktivní  program pro své členy. V plánu je po celý rok 

2019 několik desítek víkendových akcí, v zimních měsících do blízkých skautských základen v regionu (např. 

Tisá, Kadaň, Chomutov, Neštěmice či Litoměřice, v letních měsících pak skauti vyrazí do přírody, pod stan či 

na puťáky – do Krušných hor, do Nejdku, na Svahovou či k Berounce pod Křivoklát. 

http://www.skauting.cz/most
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Poměrně pestrou nabídku aktivit připravujeme také směrem k veřejnosti. Tak jako v minulých letech se 

budou oddíly střediska prezentovat v rámci Mosteckých slavností v září, při příležitosti Dne dětí v červnu 

nebo například ve spolupráci s dalšími organizace sdruženými a působícími v Komunitním plánu města 

Mostu, tj. v rámci akcí Říjen pro neziskovky, Květen pro veřejnost nebo Mostík. 

Na podzimní část roku připravujeme několik akcí spojených s připomenutím 30 let od znovuobnovení 

činnosti skautského hnutí v republice. Uskuteční se také celokrajská akce s názvem Mostecký sandál, třetím 

víkendem bude pak pokračovat tzv. rádcovský kurz, který je zaměřen na vzdělávání a rozvoj dovedností 

starších skautů, kteří působí při vedení oddílů. V jednání je ale také celá řada mezinárodních aktivit – 

spolupráce se skautským oddílem v Meppelu (město Most je partnerským městem), v květnu pak vyrazí 

nejstarší skauti na celoevropské skautské setkání Intercamp v Belgii. 

Konec roku bude opět ve znamení stále se rozšiřující tradice s předáváním Betlémského světla. Tisíce 

domácností na obou stranách Krušných hor rozzáří Světlo pohody a klidu, které k Vánočním svátkům patří. 

Ještě před koncem roku se všechny oddíly mosteckého střediska sejdou na akci Vánoce v klubovně. 

Svůj díl času zabere skautským vedoucím a dobrovolníkům péče a provoz Skautského domu, který je plný 

téměř každý den (více jak 20 akcí v týdnu, víkendové pobyty skautských oddílů nejen z našeho kraje, 

vzdělávací aktivity, aktivity a kroužky Centra RADOST a příměstské tábory v době prázdnin). V plánu je v roce 

2019 investice do rekonstrukce topného systému, sytému teplé vody a výměna termoregulačních hlavic 

topení v celém objektu tak, aby byl zaručen tepelný komfort. Opravy a brigády, v průběhu celého roku, 

budou zaměřeny na péči o celý areál, kdy přijde vhod jakákoli pomocná ruka – ploty, zídky, vrata, omítky či 

pravidelné sečení trávy a ostatní údržba. Z větších rekonstrukcí a investic se v roce 2018 podařilo, díky 

podpoře mnoha institucím a firem, vyměnit v celém objektu Skautského domu stará okna za nová plastová 

a vybudovat a rekonstruovat celkové sociální zázemí v celém areálu. 

Michal Tarant 

GSM 773 569 142 

michal.tarant@skaut.cz 

Více o skautingu v Mostě na www.skauting.cz/most 

Další informace o skautech: 

 Skautský oddíl dítěti pomůže dorůst v sebevědomého člověka, který snáz najde své místo ve společnosti. Na rozdíl od 

kroužků zaměřených na výkon nebo na jednu konkrétní činnost totiž poskytuje prostředí, které je schopné přijmout 

http://www.skauting.cz/most
mailto:jitka.taussikova@skaut.cz
http://www.skauting.cz/


  

 

Junák – český skaut, středisko Most   

Slovenského národního povstání 1191,  

434 01 Most  

www.skauting.cz/most   

jakékoliv dítě – ať je plaché, trochu nemotorné nebo má mimořádný talent. Dokáže vyzdvihnout jeho silné stránky 

a nabídne mu příležitost celostního rozvoje v partě kamarádů. Děti se tak učí, že je přirozené v jedné věci vynikat 

a v jiné nechat vyniknout ostatní a nemít komplexy. Prostředí skautského oddílu navíc není selektivní, jak jsme od 

malička zvyklí ve školce a škole – v oddíle se potkávají holky a kluci různého věku a ti menší se mohou od starších 

mnoho věcí naučit přirozenou cestou, starší naopak nenuceně přejímají zodpovědnost nejen za sebe, ale i za mladší 

kamarády. 

 nováčky se ve skautském oddíle starají vedoucí patřičně vzdělaní v oborech, jako jsou pedagogika, psychologie, 

zdravověda, vedení oddílu nebo bezpečnost. Skautské vzdělávací kurzy pro vedoucí jsou akreditované Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy. Podmínkou získání kvalifikace je navíc absolvování zdravotnického kurzu. 

 V neposlední řadě mají rodiče postaráno o letní tábor, který je nejen cenově dostupný, ale navíc posílají svého potomka 

vstříc dobrodružství s vedoucími a dětmi, které už znají z přechozí celoroční činnosti. Nemusí mít tedy strach o to, kdo 

se o jejich dítě stará, případně jak se v novém kolektivu zorientuje a zapadne. 

 Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Skauting vede k formování charakteru, 

přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 

50 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa. Více o skautingu v ČR na www.skaut.cz. 

 

Další odkazy na zdroje informací: 

- www stránky Skauti Most: www.skauting.cz/most 

- www stránky Centra RADOST: www.radostmost.cz (nabídka příměstských a pobytových táborů) 

- www stránky LDT Smetanova Lhota: www.ldtsmetanovalhota.cz  

 

Zajímavá témata o současném skautingu najdete v tiskových zprávách: 

 Skauti jsou v očích veřejnosti spojeni s pobytem v přírodě, výchovou ke spolupráci, dobrodružstvím a pomocí druhým 

 Skauting utužuje duševní zdraví. Dětství strávené ve skautu má pozitivní vliv i v dospělosti, prokázal vědecký výzkum 

 Skauti umí pracovat v týmu, jsou kreativní a drží slovo. - Proč je dobré zaměstnávat lidi se zkušeností ze skautingu 

 Chcete samostatné dítě? Najděte mu skautský oddíl! 

 Skautští dobrovolníci ušetří státu každoročně více než jednu miliardu korun 

http://www.skauting.cz/most
http://www.skaut.cz/
http://www.skauting.cz/most
http://www.radostmost.cz/
http://www.ldtsmetanovalhota.cz/
https://www.skaut.cz/novinky/aktu%C3%A1ln%C4%9B/skauti-jsou-v-o%C4%8D%C3%ADch-ve%C5%99ejnosti-spojeni-s-pobytem-v-p%C5%99%C3%ADrod%C4%9B-v%C3%BDchovou-ke-spolupr%C3%A1ci-d
https://www.skaut.cz/pro-media/tiskova-zprava/skauting-utu%C5%BEuje-du%C5%A1evn%C3%AD-zdrav%C3%AD-d%C4%9Btstv%C3%AD-str%C3%A1ven%C3%A9-ve-skautu-m%C3%A1-pozitivn%C3%AD-vli
https://www.skaut.cz/pro-media/tiskova-zprava/skauti-um%C3%AD-pracovat-v-t%C3%BDmu-jsou-kreativn%C3%AD-dr%C5%BE%C3%AD-slovo-pro%C4%8D-je-dobr%C3%A9-zam%C4%9Bstn%C3%A1
https://www.skaut.cz/pro-media/tiskova-zprava/chcete-samostatn%C3%A9-d%C3%ADt%C4%9B-najd%C4%9Bte-mu-skautsk%C3%BD-odd%C3%ADl-nejl%C3%A9pe-v-z%C3%A1%C5%99%C3%AD-0
https://www.skaut.cz/pro-media/tiskova-zprava/skaut%C5%A1t%C3%AD-dobrovoln%C3%ADci-u%C5%A1et%C5%99%C3%AD-st%C3%A1tu-ka%C5%BEdoro%C4%8Dn%C4%9B-v%C3%ADce-ne%C5%BE-jednu-miliardu-korun

