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Navigamus 2012 je 7. tradiční setkání vodních skautů z celé České republiky s
účastí zahraničních hostů. V červnu 2012 se skauti a skautky přenesou na čtyři dny
na palubu zaoceánského parníku, aby si připomněli sté výročí plavby Titaniku. Čeká
je pestrý program, týmové hry i outdoorové aktivity.
Přes tisíc účastníků tak zažije neopakovatelnou
atmosféru skutečně velkého setkání; vyzkouší si
něco nového a navážou přátelství s dalšími skauty
z ČR i zahraničí. Pořadatelem akce je Junák – svaz
skautů a skautek ČR, Plzeňský kraj.

Místo konání
Navigamus 2012 se bude konat v Plzni na tábořišti u Boleveckého rybníka. Tento
prostor nabídne kvalitní zázemí pro uspořádání setkání takového rozsahu.
Plzeň jako místo konání byla vybrána po pečlivém zvážení. Rozhodujícími kritérii
při výběru bylo nejen vhodné místo a materiální zázemí, ale hlavně silný potenciál
v oblasti lidských zdrojů, skautské regionální tradice a množství zkušeností z pořádání celorepublikových akcí.

Motivace
Stalo se dobrou tradicí, že každý ročník setkání je zasvěcen jedné významné námořní události. V roce 2012 bude připomenuto sté výročí plavby Titaniku. Cílem je
seznámit mladé účastníky s největší námořní katastrofou všech dob. Celý program
navozuje atmosféru na zaoceánském parníku a není vystavěn samoúčelně - zábavnou formou budou zprostředkovány dobové reálie a aktivovány předchozí znalosti.
Program bude z velké části probíhat na vodě, kde skauti prokáží své vodácké dovednosti. Aktivity jsou zaměřeny na spolupráci ve skupinách a navazování kontaktů.
Stejně jako při reálném ztroskotání Titaniku lze přežít jen díky týmové činnosti.
Navigamus také umožňuje účastníkům seznámit se s různými regiony republiky.
Jeden den je tedy zaměřen na poznávání Plzně a okolí. Na pozadí zájmu nezůstane
ani prezentace skautského hnutí. V centru města se vodní skauti představí veřejnosti a pozvaným hostům.

Skauting v Plzeňském kraji

Účastníci

První skautské oddíly začaly vznikat na soutoku čtyř řek, tedy přímo v Plzni, v roce
1917. O čtyři roky později jich bylo už deset a ve stejném roce byla v Plzni vybudována první stálá skautská klubovna. Krátce poté bylo zahájeno vydávání krajského
časopisu „Krajem šesti řek“, tato tradice trvá dodnes.

Na akci přijede více než tisícovka vodních skautů a skautek z celé republiky a jejich dospělý doprovod. Věkové rozpětí účastníků je široké, od předškolních dětí až
po zasloužilé oldskauty. Předpokládaná je účast až 150 zahraničních hostů. O pohodlí účastníků, zajištění potřebného zázemí a vytvoření programu se budou starat desítky organizátorů.

V současné době jsou v Plzeňském kraji registrovány téměř 3 tisíce skautů a skautek všech věkových kategorií. Vodní skauting je v kraji reprezentován přístavem
„Omaha“ Plzeň, který se výrazně podílí na pořádání akce. To je možné díky dlouholetým zkušenostem s pořádáním akcí podobného typu, včetně mezinárodních
skautských konferencí.
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Skauting v ČR
Skauting v naší zemi existuje od roku 1911. Skautskými oddíly od té doby prošlo
na půl milionu lidí, mezi nimi i řada později významných osobností z různých oborů.
Dnes má Junák – svaz skautů a skautek ČR 45 tisíc členů. Je největší výchovnou
organizací v České republice. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací. Svou činností a výchovou mladých lidí si vydobyl výjimečné postavení a uznání
u státních institucí, respektovaných organizací a významných osobností.
Tradice vodního skautingu se v Čechách začala psát záhy po založení českého
skautingu. V roce 2012 si vodní skauti tedy připomenou sto let své existence.
K vodnímu skautingu se dnes hlásí přibližně 3200 členů Junáka. Toto číslo z nich
dělá jednu z nejpočetnějších skupin vodních skautů v celé Evropě. Předpokládáme,
že na Navigamus 2012 přijede asi třetina z nich.
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