
Hlavní informační kanály:
web: www.roknula.cz
e-mail: info@roknula.cz

Kontakty na pořádající středisko:
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Bílý štít Nové Město na Moravě
Malá 194
592 31 Nové Město na Moravě

web: www.okenko.org

IČO: 488 95 784
číslo účtu: 1623644309/0800

Vedoucí střediska:
Rostislav Havlíček - Piškot
tel.: 724 568 244
e-mail: rosta.havlicek@seznam.cz

Velitel závodu (zodpovědná osoba):
Teo Jan Kříž
tel.: 723 593 813
e-mail: teojan@roknula.cz

Hlavní rozhodčí (příprava programu):
Michal Kříž - Atty
tel.: 721 179 671
e-mail: atty@roknula.cz

Propagační trailer akce:
http://www.youtube.com/watch?v=XTsKQytIeRI
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25. - 28. 9. 2009

pořádá středisko Bílý štít Nové Město na Moravě
v Novém Městě na Moravě a okolí
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Junák se snaží ve svém výchovném programu využívat dostupných prostředků a 
metod výchovné práce. Jednou z důležitých motivačních sil je možnost porovnat 
své schopnosti, dovednosti a znalosti. 
Svojsíkův závod vychází z historické zkušenosti a je tradiční součástí programu 
Junáka. Je zaměřen na testování praktický dovedností pro život v dnešní době 
a spolupráci skautských družin.

Hlavní cíle Svojsíkova závodu jsou:
podpořit fungování družin a jejich spolupráci,• 

vést skauty ke skautské praxi pro život a k jejímu praktickému vyu-• 
žití,

poskytnout družinám a vedoucím zpětnou vazbu,• 

motivovat k osobnímu rozvoj• i a obohatit oddílový program o 
nové prvky.

Testované dovednosti:
první pomoc; řešení krizových situací; vyhledávání informací; 
týmové řešení problémů; pozorování, všímavost, usuzování; 
orientace v terénu; pobyt v přírodě; znalost předností jednot-
livých členů družiny a schopnost rozdělit podle toho mezi 
sebe úkoly; schopnost překonat se; spolupráce a domlu-
va družin; cestování hromadnými dopravními prostředky; 
schopnost rádce řídit družinu; schopnost plánování

Cíle Roku Nula
Projekt Rok Nula, jako celostátní kolo Svojsíkova 
závodu, má samozřejmě za své cíle především 
cíle Svojsíkova závodu jako celku. Mimo to je 
však jeho ambicí splnit ještě cíle další:

být odměnou a velkým zážitkem všem dru-• 
žinám, které se díky své kvalitní přípravě 
probojovaly až do celostátního kola

být inspirací a studnicí nápadů pro • 
pořadatele kol v dalších ročnících 
Svojsíkova závodu a tím zajistit je-
jich vyšší kvalitu 

Pojem skautská družina označuje malou skupinu dětí (čtyř až osmi) ve věku 11 - 15 let, které 
spolu v rámci skautského programu dlouhodobě spolupracují. Družinu vede stejně starý nebo o 
málo starší vrstevník a děti si v ní připravují program svých družinových akcí zcela samy. Dospělý 
vedoucí družině slouží pouze jako supervizor, který jí dává impulzy pro činnost a zpětnou vazbu, 

čímž zajišťuje správné směřování výchovy dětí.

Rok Nula je finále tradičního několikakolového závodu, prověřujícího fungování skautských 
družin. První kvalifikací jsou základní kola, jichž během dubna a května 2009 proběhne 

několik desítek po celé republice a zúčastní se jich přes 4000 dětí. Nejúspěšnější 
družiny postoupí do kol krajských a teprve jedna vítězná družina v dívčí a jedna v 

chlapecké kategorii z každého krajského kola má právo se Roku Nula zúčastnit.

Účastníky tedy bude 14 dívčích a 14 chlapeckých družin z celé republiky - 
celkem asi 170 závodníků.
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Na začátku akce nesmí chybět velkolepé zahájení, které všechny účastníky natěší 
na hlavní část. Toto zahájení bude mít podobu jakéhosi koncertu či festivalu, jehož 
hlavními součástí bude přehlídka vystoupení jednotlivých družin, kterými se budou 
ostatním prezentovat. Zahájení bude také důležité pro navození atmosféry světa 
Roku Nula a seznámení s hlavními postavami příběhu.

Samotný závod bude v podstatě jedna velká terénní hra, která bude trvat 
bez ustání téměř dva dny. V herním území, neboli v okruhu cca 10 km okolo 
Nového Města na Moravě, bude rozmístěno kolem 20 stanovišť s úkoly. 
Družiny si nejprve naplánují co možná nejvýhodnější trasu a poté budou 
putovat mezi stanovišti a plnit úkoly. Kolik úkolů družina za zmíněné dva 
dny stihne splnit, záleží na její rychlosti, ale také taktice. Náročné úkoly 
na stanovištích prověří všechny testované dovednosti uvedené výše. 
Kromě úkolů se závodníci budou muset poprat s nástrahami pohybu 
v přírodě, orientací v mapě, stanováním či vařením v polních pod-
mínkách. Všechna stanoviště i pohyb mezi nimi budou protkány 
legendou Roku Nula, aby měli účastníci pocit, že reálně prožívají 
akční dobrodružství.

Důležitou součástí pro splnění cílů akce bude zpětná vaz-
ba účastníkům. Ta proběhne po jejich dokončení závodu 
a regeneraci. Z tohoto důvodu bude doprovázet každou 
družinu po celý závod tzv. osobní rozhodčí. Jeho úkolem 
bude sledovat jednání družiny, vyhodnocovat některé 
aktivity a také podat družině zpětnou vazbu, jak si na 
tom během závodu stála a proč. Osobní rozhodčí 
bude hrát také klíčovou roli ve vytváření legendové 
atmosféry mimo stanoviště.

Stejně velkolepé jako zahájení, bude i zakonče-
ní. Těsně před vyhlášením výsledků bývají nervy 
všech účastníků našponovány, očekáváním, jak 
to dopadlo. Tuto emocionální chvíli bychom 
rádi ještě podpořili velkým zážitkem ze sce-
nérie a efektů okolo vyhlašování.

„Svět tak podobný tomu našemu a přitom temnější než nejvzdálenější zákoutí vesmíru.“ Takto zní 
úvodní motto fiktivního příběhu, který bude náš závod vyprávět. Dějištěm nebude žádná vzdálená 
planeta nebo nějaký fantasy svět, ale naše Země. Lidé na ní však žijí ve zcela jiném uspořádání, 
než jak jej známe. Svět je rozdělen na pouhých pět velikých superstátů, které se vzájemně nemají 

příliš v lásce.

My se ocitneme v superstátu zvaném Oceánie, rozkládajícím se na území Evropy, Severní 
Ameriky a Austrálie, a budeme se zabývat jeho vnitrostátními problémy.

Obyvatelé Oceánie si žijí poměrně spokojenými životy a celkem je nezajímá, kdo 
a jak jejich superstát řídí. A tak nevidí, že jsou těžce manipulováni vládou, která si 

vznosně říká Capital G, a jejich životy jsou směřovány k jedinému okamžiku - k 
Roku Nula.

Rokem Nula je označováno datum, kdy bude Oceánie zcela připrave-
na vpadnout, do některého ze sousedních superstátů, vést s ním válku 

a podrobit si jej. Bohužel všechny superstáty jsou vojensky velmi 
silné a v rezervoáru jim nechybí ani jaderné zbraně, takže jakýkoli 

ozbrojený konflikt mezi nimi přinese na Zemi totální katastrofu. 
Rok Nula tedy neoznačuje nějaký nový začátek, jako je tomu 

v našem světě, ale spíše počátek konce světa.

Naštěstí se v Oceánii najde i hrstka odvážných lidí, 
říkajících si Resistance, kterým není osud světa lhostej-

ný a snaží se plánu Capital G zabránit. Neúnavně 
se pouští do bojů s Morální policií, prodlouže-

nou rukou vlády, a snaží se svými sabotážními 
kousky Rok Nula co nejvíce oddálit.

Úkolem skautských družin bude absol-
vovat pod záštitou Resistance jednu z 

nejtěžších misí na záchranu světa.

PODOBA AKCE LEGENDA ZAVODU´



Příjmová stránka rozpočtu projektu počítá se třemi zdroji příjmů. Hlavním zdrojem by 
měly být granty od Junáka, kraje Vysočina a města Nového Města na Moravě a 
sponzorské dary spřátelených firem.
Druhým zdrojem by měly být účastnické poplatky, u kterých počítáme zhruba s 
3000,- Kč na družinu, nicméně se je v případě dostatku jiných zdrojů budeme 
snažit stlačit na minimum.
Třetím zdrojem by se měly stát vlastní finance střediska Bílý štít, které si za 
tímto účelem vytváří dostatečnou finanční rezervu. Tyto peníze budou vyu-
žity v případě, že se na některé pro projekt důležité věci nebude dostávat 
financí ze zdrojů uvedených výše.

Výdaje by se daly rozdělit na dvě hlavní skupiny - provozní a progra-
mové. Provozní výdaje budou mít za cíl zajistit, aby se účastníci na 
akci cítili dobře (jídlo, suché prostory atd.) a aby se předešlo všem 
možným krizovým situacím (špatné počasí, bezpečnost během zá-
vodu atd.). Nicméně akce není plánována jako víkend strávený v 
pohodlí luxusního hotelu a službami all inclusive. Je projektována 
jako náročná terénní hra, proto bude větší množství peněz vy-
naloženo na programovou část - naplnění cílů závodu, efekty, 
zajímavé úkoly, atmosféra příběhu, ceny pro vítěze, upomín-
kové předměty atd.
Výdaje bychom tedy shrnuli do jedné věty: „Chceme, aby 
účastníci více prožili než projedli!“

Skauting učí mladé lidi věcem, na které není v dneš-
ním českém školství kladen takový důraz a přitom 
jsou pro život v lidské společnosti nesmírně důle-
žité. Je to především nutnost sebevýchovy ať už 
v duševním, duchovním nebo fyzickém směru, 
schopnost spolupracovat a dobře vycházet s 
ostatními lidmi kolem sebe a ochota přijmout 
v rámci svých možností osobní odpověd-
nost za to jaký bude svět, ve kterém žijí.
Projekt Rok Nula si klade za cíl motivovat 
spoustu lidí k tomu, aby s těmito myšlen-
kami chtěli dále pracovat, protože to 
má cenu.
Proto prosíme i Vás, pomožte nám 
tuto velkou motivační akci zrealizo-
vat - ať už svými financemi, schop-
nostmi nebo jen prostou duševní 
podporou!

Skauting je myšlenkou živoucí a burcující. Nenechává lidi tam, kde jsou, ale vede je dál a výš, 
protože je promyšleným systémem výchovy a sebevýchovy. Díky němu vyrůstají z dětí lidé, kteří se 
stávají pilíři občanské společnosti, jsou ochotní a schopní utvářet svět kolem sebe k lepšímu.

Skautské středisko Bílý štít Nové Město na Moravě bylo založeno krátce po Sametové revo-
luci. Dne 22. 1. 1990 začala nová éra novoměstského skautingu, která navázala na před-

chozí období.. Za 18 let své novodobé existence prošlo střediskem několik stovek skautů 
a skautek. V současné době středisko tvoří 120 registrovaných členů všech věkových 

kategorií.
Činnost skautského střediska Bílý štít je plně v souladu se zásadami skautského hnutí 

Junák v ČR. Hlavní náplň činnosti tvoří komplexní výchovně-vzdělávací a prožitko-
vý program, který dává mládeži z Nového Města na Moravě a okolí možnost 

aktivně a prospěšným způsobem využít svůj volný čas. 
Podrobné informace o činnosti střediska Bílý štít je možné nalézt na webo-

vé adrese www.okenko.org.

Středisko Bílý štít má zkušenosti s organizací celostátních akcí 
díky Celostátnímu roverskému volejbalovému turnaji (pro 

věkovou kategorii 15 - 26), kterého už pořádalo několik 
ročníků.

Mimo to má za sebou pořádání nejrůznějších regi-
onálních akcí - roverské srazy, atletické závody a 

především Závody vlčat a světlušek (ZVaS).
ZVaS je obdobou Svojsíkova závodu pro 

věkovou kategorii 6 - 10 let. V roce 2006 
pořádalo středisko okresní i krajské kolo 

tohoto závodu a obě sklidily v rámci 
organizace Junák velký úspěch. No-

voměstská kola byla pro celý ZVaS 
velmi důležité, protože přinesla 

do závodu některé zcela nové 
zajímavé prvky a mnoho kol 

v dalším ročníku z našich 
závodu čerpalo námě-

ty.

ROZPOCET JUNAK A PORADAJICI STREDISKO
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