
skautský informační 
manuál pro Plzeň

Aneb jak inforamce získat a jak je šířit



získávání

Chceš se účastnit akcí v Plzni, ale nic o nich nevíš?  
Žádný problém. Máme pro Tebe pár tipů, jak to změnit!

Celý manuál je interaktivní, takže stačí kliknout na název a jednoduše se tam dostaneš.



Facebook

Facebook je asi nej-
známnější a nejrozšíře-

nější sociální sítí. Pravdě-
podně i ty na něm máš svůj 
profil a navštěvuješ ho pravidel-
ně. Proto na něm funguje i vý-
znamný počet skautských skupin 

a stránek. Ani plzeňský skauting 
není výjimkou. Pokud nejsi členem 

těchto skupin nebo nesleduješ tyto 
stránky, měl(a) bys to napravit, aby se 

k tobě dostaly všechny informace.

Skupiny

Skauti a skautky Plzeň - jedna vel-
ká skupina pro všechny skauty  
a skutky z Plzně, ve které se objevu-
je většina pozvánek na akce, ale i jiné 
příspěvky, které informují skautském 
dění v Plzni.
SOS - Skautská otevřená společnost 
- SOS je nová akční skupina, která se 
snaží přes jejich akce propojit rovery 
v Plzni. Jestli chceš mít informace o 
jejich akcích z první ruky, přidej se do 
skupiny.

Stránky
Skauting v Plzni - stránka spravova-

ná okresní radou, která informuje  
o skautingu v Plzni, jak veřejnost, tak 
i členy Junáka.
Skautský institut v Plzni - Skaut-
ský institut pořádá přednáš-
ky na nejrůznější témata  
od cestování po módu, skautské 

semináře, zpívané, vycházky či ve-
čírky.

Rover Info - další skupina skautů pořá-
dající roverské akce v Plzni, jako je např. Guma.

SOS - Skautská otevřená společnost - SOS má i svojí stránku (viz 
Skupiny).

Tipy
Upozornění - aby ti neunikl žádný příspěvek ve skupině nebo  
na stránce, můžeš si na to nastavit upozornění.

Pro skupiny:
Nastavení → Upozornění  → Na Facebooku → Aktivita ve skupinách  
→ Všechny příspěvky

Pro stránky:
Skauting v Plzni (nebo jakákoliv jiná stránka) → Sleduji → Upozorně-
ní → Vše zapnuté

https://www.facebook.com/groups/45171778353/?jazoest=26510011957120747690655399100109898989114122819068111102898767576575821006790111901057869568151971041041198158651001225211553105818870102107121709782106511211198189751215180101535411468114121102456611468119106578710077112119
https://www.facebook.com/groups/492662297817987/
https://www.facebook.com/skautplzen/
https://www.facebook.com/SIvPlzni/?jazoest=26510011957120747690655399100109898989114122819068111102898767576575821006790111901057869568151971041041198158651001225211553105818870102107121709782106511211198189751215180101535411468114121102456611468119106578710077112119
https://www.facebook.com/rover.info/?jazoest=26510011957120747690655399100109898989114122819068111102898767576575821006790111901057869568151971041041198158651001225211553105818870102107121709782106511211198189751215180101535411468114121102456611468119106578710077112119
https://www.facebook.com/SOS-Skautsk%C3%A1-otev%C5%99en%C3%A1-spole%C4%8Dnost-216578182471736/


Kalendář
Na intrawebu je kalendář všech skaut-
ských akcí, které se v Plzni konají. Jediným 
kliknutím (v pravém dolním rohu kalen-
dáře), si ho můžeš přidat do svého google 
kalendáře. Budeš tak neustále v obraze, 
protože akce se ti bodou samy objevo-
vat v kalendáři.

plzen.skauting.cz

Okresní web je rozdělen na dvě části. První slouží především  
veřejnosti. Druhá, tzv. intraweb, slouží pouze členům.  

Do intra webu se dostaneš kliknutím na nápis Intraweb   
v pravém horním rohu na webu.

Seznam akcí
Součástí intrawebu je i seznam 

všech skautských akcí, které se v Plz-
ni konají. Pokud to bude možné, bu-
dou u každé akce bližší informace  
či odkaz na web pořadatelů nebo  

facebookovou událost.

Rámcový kalendář
U seznamu akcí najdeš i rámcový kalen-
dář, což je takový celoroční plán. Jsou  
v něm napsány tradiční akce a jejich při-
bližný termín. Zároveň je každý rok dopl-
něn o nové akce. Tento kalendář je vhod-
ný i pro plánování oddílové činnosti.

Intraweb

https://plzen.skauting.cz/index.php/akce
http://plzen.skauting.cz
https://plzen.skauting.cz/index.php/akce
https://plzen.skauting.cz/index.php/akce
https://plzen.skauting.cz/index.php/intraweb


Emailový akčník

Každý měsíc posílá okresní rada email, který 
shrnuje veškeré skautské dění v Plzni, hlavně 
obsahuje pozvánky na akce. Email chodí všem 
skautům a skautkám z Plzně, kteří se přihlásí 
k jeho odběru zde nebo na intrawebu.

Odběr

https://goo.gl/forms/AdbY3yFxJRkES0Kk1


Chápeme, že ne všichni mají čas 
sledovat všechny informační ka-
nály. Proto přinášíme jeden tip. 
Každý máme spostu skautských 
kamarádů a každý z nich ví něco. 
Doporučujeme se s nimi bavit  
o skautském dění. Je to další mož-
ný přístup k informacím. Když pře-
mýšlíš, jestli se nějaké akce účast-
nit, stačí se zeptat někoho, kdo už 
se dříve účastnil.

kamarádi



Šíření

Pořádáš skautskou akci v Plzni a nevíš co udělat pro to, aby se 
o ní dozvědělo co nejvíce lidí? I v tom to směru pro Tebe máme 

pár tipů, jak to změnit!



Facebook

Tak jak se z facebooku dozvídáš o akcích a dalších informa-
cích, tak na něm i ty můžeš šířit informace - buď propagovat 
vlastní akci nebo cokoliv, co souvisecí se skautským děním. 

Můžeš přidat příspě-
věk do skupiny Skauti 
a skutky Plzeň.

Skupina

Vytvoř si vlastní údalost a pozvi  
na ní kamarády a nasdílej jí do sku-
piny Skauti a skautky Plzeň.

Událost

https://www.facebook.com/groups/45171778353/?jazoest=26510011957120747690655399100109898989114122819068111102898767576575821006790111901057869568151971041041198158651001225211553105818870102107121709782106511211198189751215180101535411468114121102456611468119106578710077112119
https://www.facebook.com/events/


Budeš-li chtít informovat další skauty a skautky v Plzni o tvé 
akci, kterou pořádáš či o čemkoliv dalším, o čemž myslíš, že by 
ostatní měli vědět, pošli to na email akce.plzen@skaut.cz. Tyto 
informace rozesíláme centrálně jednou za měsíc všem zájem-
cům, zároveň se objeví i v dalších komunikačních kanálech .
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Kamarádi

Nej-
účinnější mož-

ností, jak někoho infor-
movat je mu to přímo říct. 

Proto, když chceš třeba zpropa-
govat svojí akci, řekni o ní všem 
tvým kamarádů nebo jim napiš, 

když se s nimi třeba tak často 
nepotkáváš. Oni o tom řeknou 

i svým kamaradů a infor-
mace se tak rychle 

rozšíří.


