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MILÉ SKAUTKY A SKAUTI, MILÍ PŘÁTELÉ, 

Toto je oficiální pozvánka k účasti na 9. mezinárodním setkání vodních skautů, Navigamus 2018. 

Akce je otevřená všem skautským oddílům a nemusíte být nutně jen vodní skauti. 

Chcete si vyzkoušet různé vodácké disciplíny? 

Chcete zažít atmosféru velké skautské akce? 

Chcete se seznámit se skauty z ČR i ze světa? 

 Navigamus 18!  

 

 

Navigamus 2018 9. mezinárodní setkání vodních skautů 

Termín od čtvrtka 7. června do neděle 10. června 

Místo Kemp Modřín v Lipně nad Vltavou, jižní Čechy 

Účastníci Více než 1000 skautek a skautů z České republiky a ze světa. 

 Doporučený věk mladších účastníků je 6-18 let. 

Poplatek od 900 Kč za účastníka, od 200 Kč za člena servisního týmu 

Kontakt www.navigamus.cz 

 www.facebook.com/navigamus 

 info@navigamus.cz 

 

Těšíme se na všechny účastníky a věříme, že díky Navigamu 2018 poznáte nové lidi, užijete si 

krásné prostředí Lipna a zároveň to bude i motivace pro vaše další skautování nejen na vodě! 

Předem děkujeme za šíření této pozvánky mezi své skautské kontakty.  

 

Za celý přípravný tým, 

 

 

Lukáš Bíca, vůdce akce Navigamus 2018 

http://www.navigamus.cz/
http://www.facebook.com/navigamus
mailto:info@navigamus.cz


 

   
Junák – český skaut, Jihočeský kraj, z. s. 

  Krajinská 384/40a 
  370 01 České Budějovice 
  IČ: 70912386 
 

Kdo jsou vodní skauti? 
Vodní skauti jsou součástí celostátní organizace Junák – český skaut, z. s. Naše oddíly, resp. 

přístavy sdružují více než 4000 chlapců, dívek i dospělých členů. Máme stejnou, více než stoletou 

historii, stejná ideová východiska a v mnohém i stejný program jako naši suchozemští bratři a 

sestry. Náš program je navíc obohacen vodními sportovně-turistickými aktivitami: sjíždíme řeky a 

plachtíme na vodních plochách, to vše často na originálním typu plavidla – české skautské pramici. 

Máme své kroje, svou symboliku a své tradice.  Jednou  z nich je právě akce Navigamus. 

 

 

Co je Navigamus? 

Název akce „Navigamus“ je latinským překladem slova ze známé písně českých vodních skautů a 
znamená „Plujeme“. Připomíná nám, že i po třech zákazech Junáka totalitními režimy se díváme do 
budoucnosti  s nadějí. 
Akce je koncipována jako setkání vodních skautů z celé České republiky. Zváni jsou i zahraniční 
hosté, pravidelně se účastní vodní skauti ze Slovenska, Polska i Ukrajiny. Navigamus se koná 
jednou za tři roky vždy u některé z našich větších vodních ploch. Program (velké skupinové hry a 
soutěže) je pokaždé motivován významným výročím v námořních dějinách: 

NAVIGAMUS 1994 – 50. výročí vylodění Spojenců v Normandii 
NAVIGAMUS 1997 – 500. výročí obeplutí Afriky Vasco da Gamou 
NAVIGAMUS 2000 – 300. výročí vzniku pirátské republiky Tortuga 
NAVIGAMUS 2003 – 60. výročí americko-japonské bitvy o Guadalcanal 
NAVIGAMUS 2006 – 650. výročí založení obchodního sdružení Hansa 
NAVIGAMUS 2009 – připomenutí plaveb námořníka Sindibáda 
NAVIGAMUS 2012 – 100. výročí první a poslední plavby Titaniku 
NAVIGAMUS 2015 – 210. Výročí bitvy u Trafalgaru 

Námětem NAVIGAMU 2018 je 600. výročí od plaveb admirála Čeng Che. Legendární čínský 

admirál Čeng Che byl jedním z nejvýznamnějších mořeplavců středověku, který podnikl sedm 

dlouhých plaveb po Indickém oceánu i Pacifiku. Budeme pomáhat admirálovi při udržování 

diplomatických vztahů v Indickém oceánu, navštívíme různé kouty světa, pomůžeme mu v převozu 

exotických zvířat do Číny a obchodu se vzácnými poklady. Chceme, aby děti ve vlastním zážitku 
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poznaly, že odvaha jedinců, spolupráce skupiny a víra ve společný úspěch je pro ně i v dnešní době 

významnou životní inspirací. 

Předprogram Navigamu  

V průběhu celého školního roku se můžete postupně naladit na Čínu v dávných dobách a zjistit 
zajímavá fakta o životě Čeng Che a době, v níž žil. Předprogram bude složen z 3-4 větších úkolů. 
Na plnění velkých úkolů bude mít družina 2-3 měsíce a budou je plnit společně všichni členové 
družiny, kteří společně v červnu vyrazí na Navigamus. To, co družina během velkých úkolů vytvoří 
nebo si zkusí, se jí bude hodit i přímo na akci. Menší úkoly půjdou plnit i individuálně a časový limit 
pro jejich splnění bude 2-3 týdny od jejich vyhlášení. Prvním krokem pro plnění předprogramu je 
zvolit název vaší družiny, který budete uvádět společně s názvem oddílu u každého splněného 
úkolu a následně i ve vaší registraci na akci. Úkoly předprogramu budou hodnoceny. Došlé 
materiály, fotografie a videa budou zveřejněny v rámci akce. 
Více detailů naleznete na webu akce www.navigamus.cz. 

Účastnický poplatek 
Poplatek pro účastníky začíná na 900 Kč, pro členy servisního týmu na 200 Kč (záleží na datu 
přihlášení). 
V ceně je zázemí kempu, strava, zabezpečení akce (SZS, SOS, VZS), program na akci, část 
doprovodného programu (prohlídka hráze Lipna, splutí Vltavy, skautské muzeum, slevy na atrakce 
v okolí…) a základní upomínkové předměty jako jsou šátek, nášivka, nálepky atd… 
Poplatek nezahrnuje cestu na a z Navigamu 2018, vstupné na atrakce v okolí… 

Registrace 

Registrace bude spuštěna během prosince na stránkách www.navigamus.cz. 
Už nyní se můžete přihlásit k odběru novinek o Navigamu 2018 zasláním emailu na adresu 

info@navigamus.cz a my Vás budeme o všem důležitém informovat.  
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