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Tisková zpráva 
Liberec se proměnil v hlavní město skautingu, 

areál ve Vesci obsadilo 1500 skautů a skautek 

Liberec je v těchto dnech dějištěm 8. ročníku skautského setkání Obrok, které se koná každé dva roky, 

vždy v jiné části České republiky. Jde o vůbec největší akci svého druhu, což dokladuje cca 1500 

účastníků ve věku od 15 do 24 let, kteří do krajského města dorazili ze všech koutů Česka a okolních 

zemí. Zázemí sportovního areálu Vesec jim bude patřit až do neděle. 

Tábor, festival, vzdělávací kurz a dobrovolnická akce v jednom. Tak by se dal ve zkratce shrnout skautský 

festival Obrok 2015, který se vůbec poprvé koná v severních Čechách. Obří akce, doprovázená sloganem 

„Čekám na signál“, odstartovala ve středu 10. června večer slavnostním ceremoniálem, kterého se 

zúčastnil i náměstek primátora pro technickou správu majetku Tomáš Kysela. Ten svým „bratrům a 

sestrám“ popřál především příjemný pobyt a co nejvíc nezapomenutelných zážitků. 

„Jako bývalý skaut dobře chápu vaše nadšení a upřímně vám tuhle velkolepou akci i trochu závidím. 

Věřím, že si liberecký Obrok maximálně užijete a že si i přes našlapaný program najdete čas podívat se 

na některé z mnoha zajímavých míst a atrakcí v našem městě, počínaje Zoologickou a Botanickou 

zahradou. A v neposlední řadě vám chci poděkovat za vaši ochotnou dobrovolnickou činnost, kterou jistě 

uvítají ve všech organizacích, kam dorazíte pomáhat,“ uvedl Tomáš Kysela, který si vysloužil bouřlivý 

aplaus skautského publika. Úvodní večer pak zakončily koncerty rock-popové kapely Isua a Václava 

Lebedy (Voxel). 

Účastníky teď čeká několik dní nabitých rozmanitým programem. Již od čtvrtečního dopoledne se skauti 

a skautky podle roverského hesla „Sloužím!“ věnují dobrovolnické službě v Liberci a okolí, například 

v Zoologické zahradě, Severočeském muzeu, Technickém muzeu, Jedličkově ústavu, mateřských školách, 

kině Varšava či na Ještědu. Ale nouzi nebudou mít ani o zábavu. V dalším čase si totiž vyzkouší netradiční 

sporty jako kin-ball či möllky a hromadně se zapojí do tzv. Velké hry, v níž využijí vzájemnou spolupráci 

a strategické plánování. Pro zájemce budou připravené i hasičské disciplíny a kdo bude chtít, bude si 

moct sjet Ještěd na koloběžce nebo se vypravit do podzemí. 

Zřejmě nejočekávanějším dnem pak bude sobota, věnovaná především přednáškám, workshopům, 

seminářům, diskuzím a rukodělným dílnám, vždy pod vedením zajímavých osobností. Skauti se tak 

mohou těšit na bývalého ředitele Národní galerie Milana Knížáka, politika Martin Hollana, podnikatele 

Karla Janečka, umělce Romana Týce, herce Marka Vašuta, horolezce Marka Holečka či vědkyni Danu 

Drábovou. V neděli dopoledne pak skautské setkání zakončí velké sportovní klání mezi regiony. Hrát se 

bude fotbal, ringo či frisbee. 

Celou akci doprovází nepřehlédnutelný maskot Lemouch, inspirovaný současnou kulturní scénou 

Liberce, konkrétně všudypřítomnými kočkami street artového výtvarníka Wojtyho. „Mozaikové kočky 



jsou originální a Liberci dodávají nápad, zábavu a hravost. To se nám zalíbilo, protože i o tom je skauting. 

Proto jsme se rozhodli spojit tento liberecký symbol se skautským Obrokem. Díky tomu se maskot 

Lemouch, jak kočce říkáme, rozšířil už po celé republice,“ uvedl manažer Obroku Zbyněk Prokop. 

Festival Obrok pořádá organizace Junák – český skaut, která má více než 53 tisíc členů a je největší 

výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Předchozí 7. ročník se konal v září 2013 v těsné blízkosti 

Vodního hradu Švihov a předtím třeba v Blansku, pevnosti Josefov nebo u Jindřichova Hradce. 

S využitím oficiální TZ Obroku 


