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JINÍ, ALE STEJNÍ
Milá ranger, milý rovere, 

S užším týmem na Obroku pracujeme už téměř rok a půl. Za tu dobu za sebou máme 
spousty hodin a hodin práce na akci, ve kterou všichni pevně věříme a ve které vidíme 
smysl. Obrok 2017 bude největším setkáním roverů a rangers za historii Obroků a my 
jsme moc rádi, že se uskuteční na tak příjemném a historicky významném místě, jako je 
Bojiště v Trutnově.

Motto „Jiní, ale stejní. Jiný, ale stejný.“ jsme vybrali proto, že samotný Obrok 2017 bude 
jiný, ale vlastně stejný jako předchozí ročníky. Protože jsme sice jiný a nový tým, ale zá-
roveň zachováváme známý a stejný koncept Obroku. Také si myslíme, že všichni skauti 
a skautky jsou jiní, ale vlastně stejní, protože sdílí stejnou myšlenku. Dělají svět lepším. 

Jsme ale úplně ti stejní lidé, i když nejsme ve skautském kroji? Nebo jsme trochu jiní? Jsme 
konzistentní ve svých názorech ve skautu i se svými vrstevníky? Jsme jiní v civilu, než jako 
skauti? Co bychom měli jako skauti dělat, či nedělat? Na všechny tyto otázky budeme spo-
lečně i jednotlivě hledat odpovědi během Obroku 2017.

Jako první ukázku toho, co Tě na Obroku čeká, jsme poskládali tento booklet, ve kterém na-
jdeš malou ochutnávku z programu, ale i důležité informace, které by Tě neměly minout. 

Za celý tým doufám, že si letošní Obrok užiješ tak moc, jako jsme si my užívali jeho přípravy.

Kamila Buráňová – Žirafka
manažerka Obroku 2017
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1. Obrok 2017 je určen pro rovery a rangers od 15 let.
Přihlašování probíhá ve skupinách, jejichž vedoucí musí být 
starší 18 let. Přijímáme také servis tým, jehož spodní věková 
hranice je 18 let. 

2. Obrok 2017 se koná v prostorech Bojiště Trutnov.
Prosíme, chovejte se podle toho a nijak nepoškozujte tento are-
ál. Do některých míst platí zákaz vstupu. Prosíme, respektujte 
tyto zóny. 

3. Po 23. hodině se v místech jednotlivých kempů udr-
žuje noční klid.
Veškerá hlasitá zábava musí být přesunuta na místa k tomu 
určená.

4. Cenné věci nenechávejte bez dozoru.
Ano, jedná se o skautskou akci, ale i přesto. Prosíme, pochopte, 
že pořadatelé akce za vaše věci neručí. Organizační tým Obro-
ku nenese zodpovědnost za jakoukoliv ztrátu věcí v areálu či 
mimo areál, s vyjímkou věcí v Safe boxu. Nabízíme uschování 
věcí, které jsou dražší než 10 000 Kč (notebooky, fotoaparáty) 
v Safe boxu, který najdete u registrace.

5. V prostoru Obroku 2017 se nebudou volně pohybovat 
kuřáci, osoby ovlivněné alkoholem nebo omamnými  
a psychotropními látkami.
Dosud nikdy s tímto nebyl problém, věříme že ani tentokrát ne-
bude. Prostor areálu je nekuřácký. Pro kuřáky bude vyhrazen 
kuřácký koutek. Podnapilé osoby a kuřáci kouřící u stanů bu-
dou z prostoru areálu vykázáni. V případě opakovaného provi-
nění je možné vyloučení z celé akce.

6. Všechny programy a aktivity jsou dobrovolné a nepo-
vinné.
Avšak Obrok 2017 se koná za účelem organizovaného programu.

7. Úrazy a zdravotní problémy.
Všechny zdravotní problémy a úrazy je ve vašem vlastním zájmu 
nutné hlásit na označeném místě zdravotníkům akce (Skautské 
záchranné službě) – předejdete tak dalším zdravotním kompli-
kacím, případně problémům s odškodným pojišťovny.

8. Jako WC se používají označené chemické záchody.
Aneb doufejme, že si zachováme čistotu a krátké ranní fronty.

PRAVIDLA
V následujícím textu najdete několik základních pravidel chování a zásad při pobytu na Obroku 2017. Prosíme vás o jejich přečte-
ní. I když věříme, že tomu nebude potřeba, předem upozorňujeme, že může v případě závažného porušení těchto pravidel dojít  
i k vyloučení z akce, proto prosíme, čtěte pozorně.
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9. Užívání pitné vody.
Všechny použitelné zdroje pitné vody budou náležitě označeny, 
všechny ostatní považujte za zdroje užitkové vody.

10. Účastnické náramky („stripy“), šátky.
Jsou dokladem, že na akci nejste „načerno“, proto je vaší povin-
ností mít kolem krku Obrokový šátek a na ruce mít strip. Pokud 
uvidíte někoho, kdo šátek na krku nebo strip na ruce nemá, je 
velmi pravděpodobné, že se jedná o „černého pasažéra“. Prosí-
me, oznamte tuto skutečnost organizátorům v infostanu. Neza-
pomeňte, že pokud člověk není označen, může se jednat třeba 
o zloděje nebo někoho podobného.

11. Elektrické a jiné rozvody.
Prosíme, dávejte pozor, aby se toto technické vybavení nestalo 
příčinou vašeho úrazu, ale také aby nedocházelo k jeho přeru-
šení a tím jakýmkoli problémům a škodám. V celém areálu je 
zákaz manipulovat s rozvody elektrické energie. Jde nám pře-
devším o vaše bezpečí.

12. Účast vašich domácích mazlíků.
Pobyb zvířat (psů apod.) na akci bohužel není možný.

13. Obrokový materiál, vlajky a jiné předměty.
Veškerý materiál na Obroku 2017 je buď zapůjčený, nebo kou-
pený Junákem – českým skautem. Proto při poničení majetku, 
nebo jeho odcizení, bude po odpovědné osobě možné částku za 
materiál vymáhat.

14. Změna programu vyhrazena.
Jsme všichni jen lidé. Může se stát, že některý z programů nebo 
hostů nakonec nebude moci přijet. Proto se vám případně 
omlouváme předem.

15. Skautská ochranná služba. 
Celou akci zabezpečuje SOSka (Skautská ochranná služba), 
dbejte proto prosím jejich pokynů v průběhu celé akce. Pokud 
uvidíš osobu, která na akci pravděpodobně nemá co dělat, na-
hlas tuto skutečnost právě SOSce, která problém vyřeší. 

16. Zápalné prostředky.
Účastníkům je zakázáno přinášet do areálu jakékoli předměty 
nebo látky, které by mohly být použity jako zápalný prostředek.
 
17. Zákaz rozdělávání ohně a vaření.
V celém areálu platí přísný zákaz rozdělávání ohně a zákaz ma-
nipulace s předměty, které mohou způsobit hoření. Vaření je 
povoleno pouze na vyhrazeném místě. 

18. Uschování drahých předmětů.
Všechny věci s hodnotou větší než 10 000 Kč si můžou účastní-
ci uschovat zdarma, v k tomu určeném Safe boxu v infostanu. 
Organizátor akce nezodpovídá za odcizení neuchovaných věcí.
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REGISTRACE NA AKCI
Registrace probíhá pouze ve středu 7. 6.! Pokud dorazíte jiný den, nebudete na Obrok vpuštěni. K registraci se musí dostavit celá 
skupina najednou. Infostan, který najdete hned nalevo za vstupní branou, je k registraci otevřen ve středu 7. 6. od 14 hodin až 
do 21 hodin. Oficiální zahájení akce a zahajovací ceremoniál je ale ve 20 hodin, snažte se proto přijet včas.

K infostanu přistoupí vedoucí výpravy, který jakožto zodpovědný vedoucí bude znát název a ID číslo svojí výpravy. Zbytek výpravy 
zůstane čekat na vyhrazeném místě před vstupem. Prosíme, dodržujte toto omezení, ať se u stanu neutlučeme. U přepážky vedoucí 
výpravy nahlásí vše potřebné a za odměnu vyfasuje tašku plnou důležitých věcí a informací, které rozdá všem členům výpravy. Asi 
nejdůležitější budou registrační stripy. Ten, kdo nebude mít strip, se do žádné z částí areálů nedostane. Po registraci vás náš servis 
tým nasměruje na tábořiště do správného subcampu, kde bude označeno vaše ubytování.

Infostan
Po celou dobu akce bude fungovat Infostan. V něm vám budou poskytnuty odpovědi na vaše otázky, začnete zde svůj pobyt na Obro-
ku registrací a rovněž se zde budete moci přeregistrovat na programy.

Pozor! Výdej věcí z e-shopu bude probíhat ve stánku JUNshopu.



TRUTNOV A BOJIŠTĚ
Město Trutnov se nachází 50 km severně od Hradce Králové. Obec leží v údolí horské řeky 
Úpy a na přilehlých návrších v podhůří Krkonoš, v oblasti bohaté na přírodní krásy i histo-
rické zajímavosti. Oblíbené je historické centrum a řada atrakcí, jež se vztahují k bájným 
počátkům města a k pověsti o trutnovském drakovi. 

Tábořiště Obroku 2017 leží v městské části Trutnova – Bojiště na rozsáhlé Sluneční stráni. 
Bojiště je původně samostatná ves, nyní část okresního města Trutnov. Název obce vznikl 
ve 40. letech 20. století uměle, aby připomínal okolní rozsáhlé bojiště bitvy u Trutnova 
v roce 1866, hlavním důvodem bylo nahrazení německého označení. Od roku 1990 až do 
loňska se zde pořádal Trutnov Open Air Festival, který byl známý i pro své spojení s Vác-
lavem Havlem. 
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TRUTNOV NENÍ TURNOV
Nejlépe se do Trutnova dostanete vlakem nebo autobusem. Par-
kování pro auta nezajišťujeme, vydáte-li se tedy autem, odkážeme 
vás na parkování ve městě. Parkování v okolí místa konání akce 
bude povoleno pouze pro auta dovážející hmotný náklad na Obrok.



PROGRAM
Ahoj,

ráda bych Tě provedla letošními programy na 
Obroku. (Ten zachovává koncept toho minu-
lého, ale přece bude jiný.) Určitě se máš na co 
těšit! 

VE STŘEDU se oficiálně otevřou brány Ob-
roku a večerním Zahajovacím ceremoniálem 
společně zahájíme celou akci. Tak začínáme! 
Další ráno odstartujeme rozcvičkou, ale bát 
se nemusíš, myslíme i na ty lenivé. 
VE ČTVRTEK dle hesla “sloužím” vyrazíme 
do terénu pomáhat, kde je třeba. Budeme 
dělat svět lepším pro druhé. Odpoledne zaži-
jeme neobyčejné programy dle 4 živlů: ohně, 
vody, vzduchu a země. To Tě bude bavit. Zá-
bava pokračuje vždy až do večera, kdy se na 
stagi předvedou skautské kapely. 
V PÁTEK zažiješ nový program Krinspiro, kte-
rý i ve svém názvu spojuje inspiraci a kraje. 
Představíme Ti jeho nový koncept, ze kterého 
si, věříme, odneseš maximum do svého kme-
ne či oddílu. Ve skupinkách zažiješ několik 
různých workshopů, při kterých se seznámíš 
se skauty ze svého okolí. Šetři sil na Velkou 
hru, nepůjde o nic menšího než budování 
města Trutnov. Budeš muset odolat náporu 

ničivého draka. Že to zní jako legenda? Mož-
ná. Legendární to ale bude určitě. Stejně jako 
koncert tentýž večer.
V SOBOTU se můžeš těšit na VaPro, pro-
gram, který si volíš sám. Jako loni vybíráš 
z nejrůznějších přednášek, netradičních 
sportů a nyní i diskuzí. A jelikož se Obrok blíží 
ke konci, Regiony ti dají možnost poznat další 
rovery a rangers z tvého okolí. Poslední noc 
v Trutnově pak vyvrcholí Zakončovacím cere-
moniálem (tančení included).
V NEDĚLI na mši si pak přijď pro požehná-
ní na šťastnou cestu. A to už bude opravdu 
všechno a nezbývá, než ve vlaku naposledy 
zavzpomínat a na Obrok zase ob rok přijet 
znovu.

Samozřejmostí je i neméně skvělý doprovod-
ný program. Posedět u ohně s kytarou, jít na 
letní kino, začíst se... Tolik a ještě mnohem víc 
Ti nabídneme z programu. 

Za celý programový tým bych Ti chtěla po-
přát, ať si akci opravdu naplno užiješ. Zkrátka 
tak, abys měl 2 roky z čeho žít. A nezapomeň, 
že Obrok jsou i přátelé, noví lidé a nezapome-
nutelné zážitky.

To Ti přeje Ábi
manažerka programu
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REGISTRACE PROGRAMŮ
Registrace na programy začne 7. 5. 2017 
na našem webu www.obrok17.cz. Nutná 
je registrace na všechny programy, které 
jsou kapacitně omezeny, jako například 
VaPro či Služba. Programy si můžete až do 
Obroku přeregistrovávat. Případné změny 
na akci lze provést v Infostanu.

PŘIVEZTE SI S SEBOU
Skautský kroj, sportovnější a zničitelnější 
oblečení je samozřejmost. Čeká vás služba, 
sporty a živly, buďte tedy prosím ve výběru 
oblečení zodpovědní, ať si nezničíte něco, 
co nosíte rádi. Určitě se vám také budou 
hodit pevné boty, psací potřeby, opalovací 
krém, láhev na pití a něco proti dešti.

Velká hra – pár ponožek a šátek
Večerní programy – kytary či jiné hudební 
nástroje, zpěvníky
DoPro – vlastní literární tvorbu, budete-li 
mít zájem ji přečíst na autorském čtení

SLUŽBA
Program, ve kterém máte příležitost, v du-
chu roverského hesla „Sloužím“, zanechat 
svět o trochu lepším. Ve čtvrtek 8. 6. 2017 
v dopoledních hodinách věnujete čas, pár 
slov nebo pomocnou ruku cizím lidem, 
obyvatelům, organizacím a lokálnímu 
životnímu prostředí v Trutnově a okolí. 
V programu Služba naleznete známé ro-
viny: služba sobě, služba bližním, služba 
Bohu/pravdě a lásce.

Za tým programu Služba,
Martin

ŽIVLY
Země
Tak jako je samotný živel Země rozmanitý, 
plný odlišností, krás a možností, jsou i pro-
gramy tohoto živlu pestré a hravé. Každý 
z programů nabízí možnost naučit se a vy-
zkoušet si něco nového, či najít nový roz-
měr věcí známých.
Pojďme tedy společně poznávat a užít si 
zemitých programů. :)

Oheň
Tento živel plný protikladů, který je pro nás 
nepostradatelný, ale zároveň nám může 

pěkně ublížit, nás inspiroval k programům, 
ve kterých se seznámíme s lidmi, kteří si 
s tímto živlem hrají, mají jej pod kontrolou, 
mění jej nebo jej používají na svoji obranu.
Kdo se ohně nebojí a již při čtení tohoto 
textu se mu rozžehly plamínky v očích, 
bude srdečně vítán.

Vzduch
Vzduch lze využít k mnoha různým čin-
nostem, z nichž některé jsou sportovního 
nebo dokonce i extrémního charakteru. 
Proto jsme pro vás nachystali programy 
založené na využíti vzduchu či prostoru 
nad zemí a jedná se tak o nejnebezpečnější 
živel na Obroku 2017. Větru zdar!

Voda
S vodou si člověk může užít spoustu zá-
bavy, která nikdy neomrzí. My jsme se 
rozhodli pro Vás nachystat čtyři naprosto 
originální a neuvěřitelné stanoviště pro 
skupiny až deseti lidí. Každé stanoviště je 
nový zážitek, který si přece nemůžete ne-
chat ujít! Tak nalokanou!

Přeji vám, ať si Živly vychutnáte naplno! 
Ondra
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KRINSPIRO
Program dříve známý jako „Inspiro“ do-
stal pro letošní ročník nový kabát a vzniklo 
Krinspiro. Pod zkratkou „Kr“ hledej kraje, ji-
nak řečeno regionální rovering, který chce-
me spojit s inspirativním programem – In-
spirem. Abychom měli co nejpestřejší škálu 
aktivit, oslovili jsme skautské i neskautské 
neziskové organizace působící v České re-
publice. Nejen, že se tedy seznámíte s lidmi 
ve svém regionu, ale zažijete s nimi celý je-
den inspirující den. 

Šmudla a Ifanka

VELKÁ HRA
„Za dávných časů se starosta jedné malé 
vesničky na severu jednoho malého krá-
lovství rozhodl, že je čas se rozšířit. Sezval 
tedy dřevorubce z celého království, slibu-
jíce nekonečnou slávu tomu cechu, který 
pomůže město rozšířit nejvíce.“
Čeká vás akční hra, ve které se objeví i le-
gendární trutnovský drak. Na hru potře-
bujete šátek a pár ponožek.

Ponožkový pozdrav,
Williák

VAPRO
VaPro bude letos rozděleno na 5 bloků pl-
ných přednášek, diskuzí a workshopů. Na 
Obrok přijedou známé i neznámé osob-
nosti z celé České republiky, které Vám 
chtějí předat něco ze svého života či čin-
nosti a rozšířit tak vaše obzory. Můžete tak 
potkat třeba umělce, kteří projezdili celý 
svět, možná získate jiný pohled na světová 
náboženství, dovíte se, jak založit roverský 
kmen nebo se seznámíte se zahraničním 
skautingem a možnostmi vycestovat. 

Tým VaPra se na Vás už moc a moc těší.
Twiggy

NETRADIČNÍ SPORTY
Profesionálové z různých odvětví i nad-
šení hráči vám, mimo jiné, ukáží umění 
manipulace/točení tyčí a poi, naučí vás 
vrhat nože a sekery a vyzkoušíte si mno-
ho sportů, jako parkour, frisbee (jak ho 
znáte i neznáte), jugger, kanjam i spous-
tu dalších. Buďte si jistí, že tady se mů-
žete naučit a poznat spoustu nového! 

Pešl

VEČERNÍ PROGRAMY
Obrok večeří nekončí! Po večerech mů-
žete zajít na společný nástup, promítání 
fotek, koncert, táborák nebo třeba skaut-
ský battle kapel. O program rozhodně ne-
bude nouze, přesto, pokud byste se chtěli 
zapojit, určitě si můžete přivézt kytaru 
nebo zpěvníky. 

Mája

DOPROVODNÝ PROGRAM 
(DOPRO)
Pro všechny, kteří chtějí aktivně využít vol-
ný čas, tu máme doprovodné programy. 
V našem stanu se o zábavu postaráme. Při-
jít a zahrát si deskové hry, napsat na stěnu 
přání, zašít se ve čtenářském koutku nebo 
si něco ukovat? To můžete úplně kdykoli. 
Můžeme prozradit, že jedním z programů 
bude i autorské čtení. Ve stínu stromů, kam 
nedoléhá šum obrokového dne, se můžete 
přijít zaposlouchat do přednesu ostatních 
účastníků. Píšete? Tak to je skvělé! Nezapo-
meňte si vzít blok se svojí tvorbou přímo 
na akci. Rádi podpoříme začínající umělce. 

Šéfik
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E-SHOP | www.obrok17.cz/eshop
Když jsme přemýšleli, co by si měl člověk ze skautského festivalu odvézt, kromě nových přátel, zkušeností a vědomostí, chtěli jsme pře-
devším, aby to byly věci praktické a daly se používat a nosit znovu a znovu, ve skautu i mimo něj. Můžete si tak na výpravě nalít čaj do 
Obrokového plecháčku nebo při běhu nasadit multifunkční šátek. Pokud hledáte šátky nebo nášivky, nebojte, nepřijdete o ně. Je naší 
prioritou, aby je každý dostal automaticky při příjezdu.

E-shop je otevřen do neděle 30. 4. 2017, poté bude uzavřen.
Objednané věci budou k vyzvednutí na Obroku, nebo po skončení akce v prodejně JUN.

CENY
tričko 250 Kč | dámské tílko 250 Kč | plecháček 250 Kč | multifuknční šátek 220 Kč | kulich 200 Kč | kšiltovka 200 Kč | plátěnka 180 Kč |
vak 200 ,– | brýle 100,– | gumový náramek 50,–
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HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

PARTNEŘI PROGRAMU MEDIÁLNÍ PARTNEŘI



Junák – český skaut, z. s. 
Senovážné nám. 24
116 47 Praha
www.skaut.cz | www.obrok17.cz
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