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Podle mých informací vzniklo skautské setkávání s názvem INTERCAMP před 49 lety tak, že se sešel 
Fred Wurm (činovník DPSG */), Piet Deckers (činovník z Holandska) a anglický činovník (britské armád-
dy, která spoluobsazovala poválečné Německo a měla zde rodiny s dětmi jako všechny armády, které 
tehdy byly v Německu); dohodli se, že pro své skautíky udělají na Svatodušní svátky třídenní setkání. 
Byl to veliký úspěch. V příštích letech se přidávaly další oddíly obsazujících armád, až (v našich časech 
v 70tých letech) bývalo už 2000 dětí a odpovídající service-team jednotlivých oddílů. Každým rokem byla 
hostitelem jiná armáda, jiná národnost, která dávala k dispozici dost velké místo konání a program. 
Armády měly dost prostoru a materiálu k zapůjčení - polní kuchyně apod.  
Dr. Jiří Kolominský, který byl zakladatelem čs. exilového skautingu v Německu, vyjednal výhodné pod-
mínky registrace našich oddílů registrovaných u DPSG a v rámci jejich kontingentu i naši účast na 
Jamboree a Intercampech, kterých jsme se s našimi oddíly od r. 1974 zúčastňovali.  
V r. 1990 pozval náš oddíl Velena Fanderlika český oddíl „Ze-Hne-De-Ka“ z Prahy na Intercamp do 
Belgie. V roce 1994 pořádal Junák první Intercamp na Sycheráku u Boru u Tachova, v roce 2004 tam-
též, tentokrát s mladým týmem Lukáše Šlehofera – Šlehyho, který vedl také letošní Intercamp. Druhý 
český Intercamp byl pohádkový, Šlehy vystupoval v roli krále, konaly se tam šermířské souboje a i jinak 
byl program velmi bohatý, protože se podařilo sehnat sponzory na různé aktivity. K disposici byl také 
rybník Sycherák, kde se konaly vodní hry.  
My jsme jezdili na Intercamp s dětmi až do roku 1992, kdy náš exilový oddíl skončil činnost. Pak jsme 
s mým manželem, skautskou přezdívkou Obé, jezdili jako členové service-teamu až do roku 2011 - 
tehdy se nám stan rozbil a pak jsme začali bojovat s různými chorobami a Intercamp jsme vzdali. Hlavní 
webová stránka (s informacemi hlavně německy a anglicky - http://www.intercamp.info/de/aktuelles/ ). 
Až teď nás pozval Šlehy, že je Intercamp v Čechách a že by nás tam rád měl. Také Kurt Arens, šéf 
Komité Intercampu, nás zval a Šlehy nám sehnal penzion a jídlo v rámci service-teamu; žádnou práci 
nám nepřidělili – až jsem se trochu styděla, ale bohužel se mi špatně chodilo a tak i to samotné chození 
po tábořišti bylo pro mne dost namáhavé a jen díky Obému jsem to zvládla.  

Hostiteli letošního Intercampu, který se konal 13. -16. května v Josefově u Jaroměře, byli čeští skauti 
(http://www.intercamp2016.cz/) - šéfem a nejvyšší autoritou byl opět Lukáš Šlehofer – Šlehy.  
Na tento Intercamp tedy pozval Šlehy také Obého a mne jako ocenění za dlouholetou účast na 
Intercampech a s vděčnosti za to, že poté, co jsme v roce 1990 pozvali české skautky a skauty na toto 
mezinárodní setkání, patří Junák mezi organizace, které se Intercampu zúčastňují a rovněž tato setkání 
organizují.  
Letos byl Intercamp navštíven více než 3000 účastníky z 13 zemí (a skoro 500 členy service-teamu) 
obzvlášť veliký, ale mladý Šlehyho team zvládl organizaci výborně. Všechny soutěže v rámci „Onsite 
Activities“ resp. „Plazza aktivities“ a během devítikilometrového celodenního výletu „Hike“ (do Josefova a 
města Jaroměř) byly nápadité a všichni se dobře bavili a hodně se naučili.  

http://www.intercamp.info/de/aktuelles/
http://www.intercamp2016.cz/


Na Plazza nechyběla ani disciplina “Naše hodnoty”, kdy se účastníci zamýšleli nad tím, co jim skauting 
dává, proč jsou rádi skauty, a co je podstatné a důležité na českém skautingu. Pro zahraniční skautky a 
skauty byla tato disciplina často překvapením a – doufejme – že si aspoň někteří uvědomili, že český 
skauting není jen dělání ohníčků, uzlování, morseovka, táboření a vaření, ale že tam jde skutečně o jiné 
hodnoty: poctivost, pravdomluvnost, věrnost a všechno, co je obsaženo v českém skautském zákoně. 
Kdo se ve skautském oddíle opravdu naučí podle těchto zásad žít, stane se spolehlivým a vzácným 
člověkem, na jakých stojí demokratická společnost. A mohu s podivem potvrdit, že byla tato disciplina 
stale obležená a děti „smolily“ své představy o tom, co znamená být skautem či skautkou ... 
Další neobvyklá disciplina byla “Život postižených”. Vedla ji dívka, která sama byla na kolečkové židli. 
Účastníci si zde vyzkoušeli, jaké to je pohybovat se jenom vsedě, špatně vidět, špatně chodit a neutíkat. 
I tato disciplina byla stale obsazená.   
Všechny discipliny plnilly stále dvě skupiny současně a dostávaly body, protože heslem celého Inter-
campu bylo BE A HERO ! tj. symbolický rámec 12 superhrdinů (kteří dokáží změnit svět k lep-
šímu). Nevím, jak a kdo byl nakonec vyhlášen “Hero”, ale hrdinně se snažili všichni.  
Začátek a konec Intercampu byl u tribuny, kde se shromáždili všichni účastníci a poměrně dlouhým, 
veselým programem bylo toto setkání zahájeno i zakončeno. Všechna čest, to si dal přípravný team 
opravdu velkou práci.  
Po zahájení se sešly VIP- osobnosti k malému občerstvení a převzetí vyznamenání za zásluhy o tento 
Intercamp. Úvodem zazpíval skautský sbor kromě jiného i píseň Karla Kryla “Z rozmlácenýho kostela ...”. 
Josefovský pan starosta zazpíval s nimi dvě sloky. Uvědomila jsem si, jak je dobře, že tyto děti nemusí 
žít ve světě, o kterém Karel Kryl píseň složil. Pak byla komentovaná prohlídka tábořiště pro tyto význam-
né osobnosti.  
V programu byli jako obvykle účastníci promícháni tak, aby v každé skupině bylo co nejvíc národností. 
Polovina účastníků byla první den na Plazza a druhý den na Hike a druhá polovina opačně. Jedině tak 
se dá zvládnout takové množství lidí, aby nečekali ve frontách. Kromě aktivit byly na Plaza čajovny a 
muzea: české, německé a holandské. České muzeum dle mého názoru bylo s předstihem nejlepší, díky 
skautským sběratelům, kteří nejen exponáty vystavili, ale po celou dobu se o návštěvníky starali a ještě 
si mohl každý udělat z kůže turbánek se znakem letošního Intercampu. Také dvě čajovny měly na 
Plazza vlastní stan, kde si člověk mohl koupit občerstvení a bylo tu i několik obchodů se skautskými 
potřebami.  
Samozřejmě byl k zásahu připraven Skautský záchranný tým a bezpečnost zajišťovala IC – Safety. Pro 
všechny účastníky byly vydány sešitky s podrobným popisem programu celého Intercampu i s časovými 
údaji. Skautky a skauti měli zvláštní knížečku, do níž dostávali “body”. Téměř luxusní byly “dixíky” **/ 
v dostatečném množství po celém tábořišti.  

Jen jedna jediná věc mi na letošním Intercampu byla 
líto: sešitky pro všechny účastníky byly jen v angličtině.  
Obdivuhodné bylo, že všichni všechno zvládli, snad těm 
mladším ti starší pomohli. Nebylo by ale dobré, kdyby 
aspoň hostitelská země měla pro své členy sešitky 
v češtině? A zpívalo se také pouze anglicky. Jsme 
opravdu z různých národů nebo bydlíme jenom v růz-
ných částech Evropy a národnost a mateřský jazyk už 
nehraje žádnou roli? 
Napřesrok bude 50. Intercamp, pořádaný jeho Komité 
(kam jsme také od r. 2004 patřili jako zástupci Junáka a 
jezdili jsme na schůze, pro zástupce Junáka z Čech to 
bylo daleko a cesta drahá), v německém Warendorfu. 
Letos původní Komité prořídlo, dva ze zakládajících čle-

nů zemřeli a Kurt letos předal vedení Komité Alexandrovi ***/, který je už několik let členem a povede 
tunto řídící skupinu dál.  
Zvou nás i na ten příští Intercamp, patříme ke „staré gardě“. Moc bych chtěla a 
doufám, že to zvládnu.  Je tam úžasná, skautská atmosféra - protože je cítit 
ono „...chcem věrni zůstat také dál ...“ - vždyť není nad skauting, to je ta 
nejlepší životní cesta! 
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Vysvětlivky: */ němečtí skauti sv. Jiří; **/ mobilní WC; ***/ Alexander Fürwentsches 


