
Roverway 2018 

Co je Roverway? 

Je to mezinárodní skautská akce pro skauty starší 16 let, takzvané rovery a rangers. Celá akce je 

rozdělena do dvou částí. První část se nazývá path neboli cesta. V této části se všichni účastníci 

rozdělí do skupin asi po šedesáti lidech a rozjedou do různých částí pořadatelské země, v letošním 

roce připadlo pořadatelství na Holandsko. V druhé části se opět všichni účastníci setkají a tráví 

společný čas, sdílejí názory a hrají hry. 

Cesta a zahájení akce. 

Cestu do Holandska jsme měli zařízenou společně s Českým kontingentem. Vyjeli jsme autobusem 

v sobotu odpoledne z Prahy a cestou jsme se zastavili v Drážďanech. Poznali jsme krásné německé 

město. Večer jsme opět vyjeli do Amsterdamu. Ráno jsme si v Amsterdamu společně s ostatními 

účastníky z jiných zemí zahráli hru Scavenger hunt. Tato hra spočívala v plnění krátkých a zábavných 

úkolů, při kterých jsme poznali město. V pondělí v Haagu začínalo setkání Roverway. Měli jsme čas 

jen na to, abychom postavili stan, okoupali se v moři a zašli na jídlo. Večer odstartoval zahajovací 

ceremoniál, který navodil atmosféru pro následující párty. 

Path-Flying Duchman 

Jako path jsme si vybrali téma „Bludný Holanďan“. Tato path měla být akční a zasazena do 

přímořských oblastí Holandska. První den cesty jsme vyrazili k jedné z nefunkčních části Delta 

projektu. Tento projekt byl zbudován, aby zabránil častým záplavám, které Holandsko sužovaly při 

bouřích a jarních záplavách. Na jedné z nefunkčních částí jsme si vyzkoušeli slaňování z třiceti metrů. 

Ten večer na večeři vařili Italové společně s Nory. Další den jsme se přesunuli na skautskou základnu 

poblíž města Dordrecht, kde jsme vykonávali komunitní práce – pomáhali jsme s natíráním a 

přenášením dřevěných kůlů. Další den ráno jsme byli rozděleni do malých skupin. V jednotlivých 

skupinách byli z každého národa jeden nebo dva skauti. Vyrazili jsme do města, kde jsme hráli hru 

podobnou Scavenger huntu. Dordrecht se nám líbil víc než Amsterdam, protože byl tižší a čistší. Po 

návratu jsme vařili společně se Slovinci večeři. Předposlední den jsme šli na „puťák“, na kterém jsme 

měli za úkol dojít do posledního tábořiště, kde se o svojí specialitu podělili Portugalci. Poslední den 

jsme přejeli autobusem do města Zeewold, kde jsme se setkali s dalšími tříapůltisíci skauty z celého 

světa. 

Maincamp 

Ihned jak jsme přijeli šli jsme si prohlédnout stany různých národností, kde jsme se mohli seznámit 

s jejich  kulturou a zvyky. Nejvíc se nám líbil stan arabský a taiwanský. Večer se konal další zahajovací 

ceremoniál, tentokrát pro zahájení poslední části Roverway. Přišel nás navštívit starosta města 

Zeewolde. Každý večer v Maincapmpu jsme trávili společně s kamarády se kterými jsme se seznámili 

na Path.  Jsou moc fajn  a jsme s nimi do dnešního dne v kontaktu. V průběhu maincampu jsme se 

zúčastnili dobrovolných aktivit. Zúčastnili jsme se debaty o uprchlících, stavěli vor a s ním jsme se 

zúčastnili vodní války a také jsme  si zahráli Escape game. Jeden den jsme hráli celodenní hru o 

vytváření vlastní společnosti, pravidel a kultury. Poté spolu jednotlivá impéria soupeřila. Večer byla 

rozlučková párty. Pak už na nás čekala cesta domů.  



Závěrem… 

Na Roverway moc rádi vzpomínáme a moc jsme si to užili. A chtěli bychom Vám moc poděkovat za 

to, že jste nás podpořili a tím nám umožnili se zúčastnit, poznat nová místa, utužit i navázat nová 

přátelství a zažít neopakovatelné zážitky.  

 

Jakub Šotkovský a Kryštof Byrtus 

 



 

 



 

 



 


