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Co je to Den zamyšlení?

Den zamyšlení je oslavou mezinárodního přátelství, kdy se skauti a skautky z celého světa spojí v jeden silný 
hlas, který nahlas poukáže na problémy týkající se dívek a mladých žen. Zároveň přitom shromažďují pomocí 
fundraisingu finanční prostředky pro 10 milionů skautů a skautek po celém světě. 

Den zamyšlení slavíme každoročně již od roku 1926. Myšlenka Dne zamyšlení poprvé spatřila světlo světa, 
když se skautky sešly v USA na čtvrté Světové konferenci WAGGGS. Tam se shodly, že by měl být stanoven 
jeden den v roce, kdy na sebe budou všichni, kdo jsou součástí tohoto mezinárodního hnutí, myslet a zároveň 
projeví svůj vděk a uznání.

Byl vybrán 22. únor, protože je dnem narození lorda Roberta Baden-Powella, zakladatele chlapeckého 
skautingu, i jeho ženy, Olave Baden-Powell, první světové náčelní skautek.

Minulý rok oslavy Dne zamyšlení započaly svou pouť sadou tří témat:

Hra pro Den zamyšlení 2019 nabídla svým účastníkům možnost procvičit si své vůdčí schopnosti – mohli při ní 
prozkoumat vůdčí model WAGGGS. Letošní hra toto téma rozvíjí a pomůže nám zjistit více o světovém vedení – o 
pohlížení na svět z pohledu druhých lidí, o podpoře začleňování a spravedlnosti. 

VEDENÍ
ROZMANITOST, ROVNOST

A ZAČLENĚNÍ BUDOVÁNÍ MÍRU

Chceš vědět víc o světovém vedení a o vůdčím modelu WAGGGS? Přečti si naše shrnutí skautského vůdčího modelu 
zde: https://www.wagggs.org/documents/2880/leadership_model_ENGLISH_WEB.pdf

Vítejte u Dne zamyšlení 2020
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Skauti a skautky si váží a respektují každého člověka pro to, jaký je, bez 
ohledu na jeho rasu, národnost, původ, náboženství, věk, schopnosti, 
vzhled, pohlaví, identitu nebo zkušenosti.  Během letošního Dne zamyšlení 
(a vlastně každý den) poznáme, jak nesmírně důležité je tvrdě pracovat na 
budování světa, kde toto platí pro všechny, ať už žijí kdekoliv.

Jakožto světové hnutí s 10 miliony skautů a skautek ve 150 státech – 
všemi s odlišným původem a životními zkušenostmi – se toho můžeme 
naučit spoustu o nás samotných, o ostatních a o světě tím, že se budeme 
propojovat a sdílet své zážitky.

Letošní hra Dne zamyšlení, Živoucí vlákna, oslavuje tuto různorodost 
našeho hnutí. Aktivity, které se týkají témat rozmanitosti, spravedlnosti a 
začlenění, pomůžou účastníkům tyto koncepty nejen správně pochopit, ale 
také je uplatnit v každodenním životě. 

Když se jednotlivá vlákna spletou, vytvoří společně něco většího a 
silnějšího. Jsme přesně jako tato vlákna, všichni jedineční a stejně hodnotní. 
Naší silou je to, že dokážeme táhnout za jeden provaz, abychom dosáhli 
svého cíle. My jsme ta živoucí vlákna!

Živoucí vlákna jsou hra, kterou si můžete jakkoli přizpůsobit a zahrát 
si třeba ve vaší družině. Vlákna používáme k lepšímu uchopení pojmu 
rozmanitosti, aby inspirovaly skauty a skautky přemýšlet nad tím, jak můžou 
zapojit spravedlnost a začlenění do svých životů. Zároveň také oslavujeme 
rozmanitost ve vlastních společenstvích i mimo ně.

Pojďme si zahrát Živoucí vlákna! 




