
Co se v Jubla dělá
Výpravy
V Jubla se sejdou děti stejného věku pod 
dozorem jejích vedoucích na pravidel-
ných výpravách. Stavění chaty v lese, 
malování vele-mandala s křídou, hledání 
bylinek na louce pro lektvar, jezdění na 
kole k příštímu potoku, sáňkování na nej-
bližším kopci anebo oslavování léta na 
pyžamovém večírku jsou jen pár příklady 
výpravových akcí. Výpravy organizují a 
provádějí vedoucí a děti mají možnost, 
je aktivně ovlivnit. Tím pádem garan-
tujeme kvalitní činnost, která odpovídá 
zájmům dětí a umožňuje nezapomenu-
telné zážitky s kamarády. 

Celooddílní Akce
Kromě výprav se děti podílí také na 
celooddílních aktivitách. Tam se mlad-
ší a starší děti zúčastní na společných 
aktivitách. To může být pátrací akce ve 
městě, promítání filmu v klubovně anebo 
letní olympiáda, lampionový pochod 
ve sněhu, opékání chleba a buřtů v lese 
anebo improvizovaná činohra u kostela. 
Tři až čtyři krát za rok se takto oddíl sejde 
na společnou zábavu, nové zážitky a 
mimořádné akce!

Tábory 
Skoro pro všechny oddíly v Jubla je tá-
bor vrchol společenského roku. Běžně v 
létě, pro některé oddíly také na podzim, 
v zimě anebo na jaře, se celý oddíl vydá 
na jedno- nebo dvoutýdenní tábor, buď 
v domě anebo ve stanech. V těchto 
táborech je heslo: Zažít od A do Z svět 
Jubla. Daleko od každodenního života 
stráví mládež nespočetné dobrodružství 
spolu s kamarády. 

V táborech Jubla děti a mládež zažijí na 
příklad:

 – Různé pohybové a sportovní hry v 
přírodě

 – Pěší výlety
 – Útulné a rozjímavé aktivity jako zpívání 
u ohně táboráku

 – Chutné a zdravé jídlo
 – Kreativní aktivity
 – Různé skupinové hry v přírodě
 – A mnohem víc!

Co Jubla vyznačuje
9000 mladých vedoucích 
pro kvalitní a smysluplné 
strávení volného času
Aktivity v Jungwacht Blauring 
jsou nabízeny a umožněny díky 
kolem 9000 mladých vedoucích, 
kteří provádějí akce po celém 
Švýcarsku pro kolem 20‘000 dětí. 
Práce vedoucích je dobrovolná 
a ve volném času. Každý rok 
dohromady napracují celkem  
3 miliony hodin.

Podpora od doprovodních 
osob
Ve své vedoucí činnost vedoucí 
v Jubla jsou podpoření dopro-
vázejícími osobami. Na příklad, 
každý oddíl má svého Präses, 
který doprovází oddílní aktivity 
a svého kouče, který doprovází 
tábory.

Rozmanité vzdělávací 
kurzy
Pro dodržení kvalitních po-
žadavků, vedoucí a Präses 
pravidelně navštěvují vzdě-
lávací kurzy. Jubla doznává 
podle potřeby vyřízené výučný 
koncept širokého podpoření. 
Ve spolupráci s Mládež+Sport 
(Jugend+Sport, J+S) a dalšími 
partnery (SLRG, voilà, mira atd.) 
Jubla nabízí vzdělávací kurzy. 
Takto zajišťujeme vyrovnanou 
a kvalitní zábavu pro děti a 
mládež.

Jubla v číslech
3’000’000 hodin
V Jubla mladí lidé každý rok 
napracují kolem 3 miliony hodin 
dobrovolné práce. 

29’000 členů
K Jubla patří kolem 29’000 členů 
po celém Švýcarsku. So toho je: 

20’000 dětí a mládeže, 
kteří se pravidelně sejdou na 
výpravách, na celooddílných 
akcích a na táborech.

9000 mladých dospělých, 
kteří se angažují v Jubla jako 
dobrovolní vedoucí.

4000 vzdělávacích kurzů
Přes 140 kurzů J+S (Jugend+Sport 
/ Mládež+Sport). 

420 Oddílů
Kolem 420 místních oddílů nabízí 
aktivity v duchu «Zábavní volno 
a životní škola» a tím pádem vy-
tváří radost ze života a přatelství 
pro život!

400 Táborů
Každý rok přes 400 táborů J+S je 
vytvořeno po celém Švý- carsku. 
Vedle dalších ročních aktivit ty-
hle tábory jsou vrcho- lem spol-
kového roku každého oddílu.

Informace a Kontakty 
Jungwacht Blauring Schweiz | St. Karliquai 12 | 6004 Luzern 
041 419 47 47 | info@jubla.ch | jubla.ch

 jublaschweiz |  @jublaschweiz |  jublaschweiz |  jublaschweiz

celoživotní přátelství 
a společnost

Jubla



celoživotní přátelství 
a společnost

Jubla 

Společenství, příroda, zodpovědnost, rozvíjení svých schopností, 
příprava aktivit, přátelství, nezapomenutelné zážitky, vyvíjení volného 
času společně a jeden pro druhého – tohle vše a mnoho víc nabízí 
Jungwacht Blauring (zkráceno Jubla).

Co Jubla je

Jubla je nejvěčí katolický svaz mládeže 
Švýcarska. V kolem 420 místních od-
dílech (tak zvaná Schar) stráví děti a 
mládež volný čas. Na táborech, celood-
dílních schůzích anebo výpravách (tak 

zvané Scharanlässe a Grupenstunden) 
zažijí aktivity bez omezení schopností, pů-
vodu anebo náboženství.

Co Jubla nabízí
 – Místo vzájemné důvěry, kde 
dětí a mládež zažijí společen-
ství, jsou přijati nezávisle od 
svých schopností, svého půvo-
du anebo svého náboženství. 
 Společnost 

 – Možnost společného rozhod-
nutí, nesení zodpovědnosti a 
angažmá pro sebe a bližní bez 
výkonnostního tlaku.
 Společenské rozhodnutí 

 – Volný prostor pro vyžívání 
osobních hodnot a pro an-
gažmá pro mír, spravedlnost a 
solidaritu.
 Sebeurčení víry

 – Svobodnou základnu pro 
objevení a rozvíjení kreativních 
schopnost a mož- ností pro 
zkoušení nového.
 Stát se kreativním 

 – Místo kde děti a mládež mo-
hou zažít přírodu a se naučí 
zodpovědné chování.
 Zažít přírodu

 – Rozmanité a smysluplné ak-
tivity které vedle zábavného 
volna jsou také životní škola. 
 Radost ze života a přátelství  

  pro celý život 
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