
 

 

Junák – český skaut  

Senovážné nám. 24  

110 00 Praha 1  

www.skaut.cz  

Tisková zpráva 

       10. prosince 2018 

 

Skauti přivezou Betlémské světlo, již potřicáté. Vánoční plamínek dorazí 

i do Ústí nad Labem. 

V sobotu 15. prosince 2018 si plamínek z Betléma přeberou v Linci skautské delegace z celé 

Evropy, o den později, 16. prosince, se pak rozšíří po Česku – dobrovolní skautští kurýři ho vlaky 

rozvezou do všech koutů republiky. V Ústí nad Labem si skautky a skauti z 1. střediska Ústí nad 

Labem převezmou světýlko v neděli 16. 12. v 11:10 na nádraží Ústí nad Labem - Západ a přenesou 

ho průvodem do Kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde mu požehná pan kaplan Václav Novák.  

Cestu z Betléma do Rakouska absolvuje vánoční plamínek letecky, zde se pak během slavnostní 

ekumenické bohoslužby předává skautům z jednotlivých evropských zemí. Letos tato slavnost 

proběhne v sobotu 15. prosince v Linci, v katedrále Neposkvrněného Početí Panny Marie 

(Mariendom). Z Rakouska k nám světlo dovezou vlakem skauti z Českých Budějovic a Plzně. 

V neděli 16. prosince 2018 ráno se pak vánoční plamínek díky skautským dobrovolníkům rozšíří 

po celé republice – rozvoz probíhá již tradičně po vlakových trasách.  

V neděli 16. 12. také proběhne slavnostní přivítání Betlémského světla ve třech katedrálách: 

v Brně na Petrově v 9 hodin, v Praze u svatého Víta a v Olomouci u svatého Václava v 10 hodin. 

 „Mottem letošního Betlémského světla, které odkazuje na klíčovou myšlenku zakladatele 

skautingu lorda Baden-Powella, je »Mír potřebuje rozmanitost – společně pro tolerantní společnost«. 

Věřím, že Betlémské světlo v tomto může jako jeden ze symbolů míru a porozumění mezi národy 

pomoci,“ říká skautský vedoucí Jan Svoboda, celostátní koordinátor akce. 

Na mnoha místních akcích si budou moci Betlémské světlo lidé připálit a odnést do svých 

domovů. V Ústí nad Labem a okolí jej skauti veřejnosti nabídnou na několika místech. Jedná se o 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v centru města, Potraviny Dobětice v ul. Poláčkova a nově také  

modlitebna Církve bratrské v ul. V Zahrádkách a Hostinec Na Kopečku ve Valtířově. Pokud chcete 

rozsvítit svůj vánoční domov, přineste si s sebou lucerničku, lampičku či hřbitovní svíci, případně 

špejli na odpálení plamínku. 
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Betlémské světlo do Česka skauti přiváží již potřicáté. Myšlenka vznikla v Rakousku, odkud se 

rozšířila do desítek zemí světa. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde 

se jeho rozdávání stalo součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým 

dětem. Do tehdejšího Československa se Betlémské světlo dostalo až po pádu komunistické vlády a v 

rukou exilových skautů putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze. 

Letošním Dítětem světla je jedenáctiletý skaut Niklas Lehner z Horního Rakouska, který si 

Betlémské světlo převzal na konci listopadu v jeskyni narození Krista. 

Partnery Betlémského světla jsou České dráhy a Český rozhlas. 

Celou akci připravuje brněnské skautské středisko Řehoře Mendla s pomocí stovek skautských 

dobrovolníků a dobrovolnic po celé zemi. 

Informace o Betlémském světle najdete na www.betlemskesvetlo.cz, v sekci Místní akce jsou 

uvedeny další detaily o dění v jednotlivých krajích.  

 

Kontakt: Tereza Štolbová, organizátorka rozvozu a předávání Betlémského světla v Ústí nad 

Labem. Tel. 775 069 523 

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 

11 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na 60 tisíc. Skauting vede k formování 

charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na 

světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa.  

Více o skautingu na www.skaut.cz. 
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