
Nováček

experimentální skautský projekt



„Ahoj, já 
jsem Koumes a tohle je 

Veve. Občas na tebe vykoukneme 
z dalších stránek, abychom ti řekli něco, 
bez čeho bys určitě nemohl existovat. Teda 

alespoň v tom případě, jestli tě má skautová-
ní bavit tak jako nás. Tak se těšíme na 

další setkání už za chvíli.“
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Kdo jsem

Jméno a příjmení

Přezdívka

Bydliště

E-mail

Telefon

Oddíl

Družina

Jak na to
Ahoj,

vítej na začátku skautské stezky. Ať už přichá-
zíš z vlčácké smečky, roje světlušek nebo jsi do 
skautského oddílu vstoupil teď poprvé, stojíš na 
začátku velkého dobrodružství. Budeš-li chtít, 
otevře ti cestu k novým kamarádům, k nocování 
pod širákem, ke spoustě nevšedních her, k zážit-
kům, na které jen tak nezapomeneš.

„Nováček“ ti pomůže vydat se na tuto cestu. 
Stane se tvým průvodcem na samém startu, 
pomůže ti poznat skauting, tvůj skautský od-
díl, družinu i to, co ti členství v nich nabízí. 
Na oplátku od tebe bude chtít trochu snahy. 
Snahy koukat se pozorně kolem sebe a chtít 
poznávat, snahy být každý den alespoň 
o kousek lepším než den předešlý.

Není třeba se lekat, že na tohle všechno bu-
deš sám jen s „Nováčkem“. Se vším ti jistě 
ochotně pomůže tvůj vůdce, rádce, ostatní 
členové oddílu a taky Koumes s Veve.

Tak teď už se do toho snad můžeš pustit, máš 
„Nováčka“, spoustu pomocníků a snad i chuť 
do toho všeho. Přejeme prima objevování.
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Jak jsem na tom 
Jakmile se se svým vůdcem nebo 
rádcem shodneš na tom, že některý 
z bodů „Nováčka“ zvládáš, zaškrtni 
si příslušnou kartu na stromě a nech 
si ji podepsat. U každého bodu na-
jdeš poznámku, kdo jej podepisuje  
(R – rádce, V – vůdce).

Já a skauting

Můj oddíl a družina

Pochopím, kdo je to skaut V

Porozumím skautskému zákonu, 
heslu, slibu a příkazu

V

Seznámím se s příběhem založení 
skautského hnutí

R

Dokážu poznat a používat základní 
skautské symboly (znak, pozdrav, 
podání levé ruky)

R

Pořídím si skautský kroj a seznámím 
se s jeho součástmi 

R Poznám pravidla a činnost své 
družiny

R

Seznámím se se všemi členy své 
družiny a poznám, v čem je kdo 
dobrý 

R

Seznámím se s mým oddílem 
a střediskem

R

Udělám si představu, co mě čeká 
v oddíle v nejbližším roce

V

Poznám zvyklosti a speciality 
svého oddílu

R

Seznámím se s pravidly chování v oddíle, na akcích 
a v klubovně

R

Pořídím si správné základní vybavení (batoh, 
spacák, karimatka, boty)

R

Sám si sbalím věci na schůzku, jednodenní a více-
denní výpravu

R

Rozdělám oheň bez použití papíru R

Prakticky použiji základní základní uzle (loďák, 
ambulák, dřevařák, osmička).

R

Zvládnu základní skautské dovednosti podle 
zaměření svého oddílu

R

Skautské dovednosti

Všechny body „Nováčka“ jsem splnil dne: ......................

 Můj podpis:.................................................................



„Včera 
jsem chytil u nás 

na zahradě ježka. Zavřel 
jsem ho do klece, chci totiž 

pozorovat, co všechno žere a co ne 
a v jakých situacích se zavírá 

do klubíčka.“

„Fakt 
mám radost, že jsme 

vyhráli, kluci. Ten faul byl 
tak malý, že ho rozhodčí ani 
neviděl, takže se vlastně nic 

nestalo.“

„Máš už 
za sebou pár schů-

zek nebo výprav se skautským 
oddílem a sám bys možná dokázal 

na tuhle otázku odpovědět. Ale 
jestli ne, nevadí, pojďme se na 

to kouknout spolu.“

„Pozítří 
jedeme na školní 

brigádu. Mami, co kdybys mě 
omluvila, mám pocit, jak by na 

mě něco lezlo.“

„Holky, 
hned jsem dole, jen 

co donesu babičce granule 
pro její kočku.“

„Sakriš, 
propásl jsem další díl 

Kobry 11, to mě mrzí. Ale snad mi ta 
hodina plavání navíc taky k něčemu 

bude.“
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Kdo je to
skaut?

Co myslíš, které z bublin vypustil z pusy 
skaut a které ne?

 Proč sis vybral právě tyhle?

Když se někdo rozhodne stát se skautem, znamená to 
stručně a jednoduše řečeno, že se rozhodl stát se člověkem, 
který se snaží být užitečný lidem kolem sebe i přírodě, umí 
na sobě pořádně zapracovat, aby to dokázal, a také ví, kde 
k tomu má a může brát sílu.
V tom mu jednak pomáhá návod, jak toho dosáhnout: 
zákon, heslo a slib.
Hlavně mu ale pomůže samotný život ve skautském oddí-
le. Tam poznává své silné i slabé stránky. Ty první rozvíjí, 
protože právě díky nim se může správným skautem stát. 
S těmi druhými se učí bojovat, protože ty by mu na jeho 
cestě překážely a často i ubližovaly jeho kamarádům. Díky 
partě kamarádů a společným zážitkům poznává, jak je 
důležité, aby si lidé navzájem uměli pomáhat a chovat se 
k sobě kamarádsky.

Být skautem také znamená být součástí celosvětového 
hnutí. Jen v šesti zemích z celkových 216 dnes neexistuje 
skauting. Všude jinde by ses na cestě kolem světa potkal 
se svými bratry a sestrami (jak se skauti často oslovují). 
A po chvilce povídání s nimi bys zjistil, že máte mnoho 
společného.



1. Skaut je pravdomluvný. Bez toho by ti totiž druzí nemohli věřit 
a nakonec bys nemohl věřit ani ty sám sobě. Pravdu je třeba chrá-
nit, a to i za cenu, že to bude mít pro tebe nepříjemné následky. 
Začít můžeš hned ve zdánlivých maličkostech (např.: Umyl sis 
ruce? atd.).

2. Skaut je věrný a oddaný. Věrný a oddaný znamená, že se na 
tebe dá spolehnout: stojíš za svým přesvědčením, neměníš 
často názory podle druhých, mohou se na tebe spolehnout tví 
kamarádi, tvá parta či družina. A jsi ochotný pro to také něco 
vydržet. Čím budeš starší, tím to bude důležitější.

3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným. Mnoho lidí ve tvém 
okolí potřebuje drobnou pomoc – např. nákup, rada, pomoc 
s úkolem, podržení dveří atd. Každý den proto můžeš splnit 
alespoň jeden dobrý skutek – tj. čin, kterým někomu pomůžeš, 
aniž by tě o to musel žádat.

4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem/sestrou kaž-
dého skauta. Tohle je náhodou bezvadná rada. Jednak ti říká, že 
po celém světě máš bratry a sestry. A s těmi v oddíle prostě patříte 
k sobě, i když tě občas naštvou. A potom ti říká, na čem u lidí vlast-
ně jedině opravdu záleží: aby měli dobrou vůli. Když tu mají, tak se 
vždycky nakonec domluvíte a můžete být přáteli.

5. Skaut je zdvořilý. To je dneska docela těžké, ale vyplatí se to: 
Vždy ti každý raději pomůže, když se budeš chovat zdvořile, 
slušně a trpělivě, zejména ke starším lidem. Zdvořilý člověk 
ovládá svůj jazyk i svou náladu: nepoužívá nadávky ani nesluš-
ná slova a nikoho neuráží.

6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských. Pří-
roda nám netvoří pouze kulisu k bojovým hrám, ale snažíme se ji 
poznat, pomáhat jí a jejím obyvatelům, chránit ji před těmi, kteří jí 
ubližují. Ona je přece naším společným domovem. Stejně tak chrá-
níme to, co druzí vytvořili, aby ten náš společný domov byl hezčí.

7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců. Posluš-
nost – ta se dneska moc nenosí. Ale ona nás ve skutečnosti chrání: 
Dává nám jistotu, že nebudeme druhým ubližovat a i naše práva 
budou ochráněná. Poslušnost rozhodně není jen pro malé děti. Je 
pro každého, kdo má smysl pro dodržování pravidel. Bez nich by 
byl náš život jeden velká zmatek.

8. Skaut je veselé mysli. Tento bod původně v podání zakladatele 
světového skautingu zněl: „Skaut si hvízdá při každé příležitosti“. 
S úsměvem a radostí jdeme životem lépe. Když na tebe vyjde ně-
jaká nepříjemná práce, chop se jí s vtipem a za chvíli to bude za te-
bou. Je však nutné znát hranici, kdy je legrace příliš a je nepříjemná 
(např. při vážných chvílích u ohně, v divadle apod.)

9. Skaut je hospodárný. Zbytečně neutrácí peníze za nepotřeb-
né věci, šetří přírodu a neplýtvá vodou, teplem apod. Hlavně ale 
dobře hospodaří se svým časem a svými silami – i časem a silami 
druhých lidí: čas je naše největší bohatství, protože v něm může-
me druhým prokazovat své kamarádství.

10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích. Jednoduše by 
se tenhle bod dal vysvětlit takto: nic špatného neděláme, ani to 
neříkáme, ba ani to nezamýšlíme. Znamená to, že se skautem ne-
jenom zdáš, ale skutečně také jsi. Každý by si jistě přál, aby jeho 
kamarádem byl člověk čistý v myšlení, slovech i skutcích.
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Skautský zákon, heslo a slib
Už jsme o nich mluvili: Jsou to tví pomocníci v cestě k tomu, aby se z tebe skaut 
skutečně stal. 

Skautský zákon
To je vlastně taková mapa, která ti říká, kudy vede spolehlivá skautská stezka.
Zákon – to je něco, co platí, ať si to přejeme nebo ne. Když se podle něj člověk 
snaží žít, tak má velkou šanci, že úspěšně dorazí k cíli. Když na něj nedbá, dříve 

nebo později zabloudí. 
Ten náš, skautský, má deset bodů a ukazuje nám spolehlivou 
cestu už skoro sto let.
Tady je:
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Prstová nápověda
Až si někdy nebudeš vědět rady, jak se zrovna zachovat, zkus se kouknout na 
svých deset prstů. Možná v nich najdeš nápovědu v podobě nějakého bodu 
skautského zákona.

Zkus si představit situace ze svého života, kde uplatníš jednotlivé body zákona. 
Nebudeš-li si vědět rady, někdo z oddílu ti jistě poradí. Můžete si na družinovce 
zahrát scénky a hádat, o jakém bodu zákona vypovídají.

Skaut je prav-
domluvný.
malíček – nejtenčí 
prst – i ta nejmenší 
pravda je důležitá

Skaut je věrný 
a oddaný.
levý prsteník –  
zde se nosí snubní 
prsten – symbol 
věrnosti

Skaut je pro-
spěšný a po-
máhá jiným.
prostředník – ná-
kupní tašku, kterou 
pomáháš nést, 
chytíš možná právě 
tímhle prstem

Skaut je pří-
telem všech 
lidí dobré vůle 
a bratrem/se-
strou každého 
skauta.
ukazovák – ukaž ně-
komu cestu, ukážeš 
tak dobrou vůli

Skaut je zdvo-
řilý.
palec – poklona je 
projevem zdvořilos-
ti. Když ohneš palec, 
vypadá to, jako by 
se tvůj prst někomu 
klaněl

Skaut je 
ochráncem 
přírody a cen-
ných výtvorů 
lidských.
palec – palcem 
a ukazovákem 
drobíš ptákům do 
krmítka

Skaut je po-
slušný rodičů, 
představených 
a vůdců.
ukazovák – nejsi-li 
poslušný, někdo ti 
pohrozí

Skaut je veselé 
mysli.
prostředník – pou-
žiješ ho při veselém 
zahvízdání

Skaut je 
hospodárný. 
prsteník – 
bohatí zde nosí 
prsten jako 
symbol svého 
bohatství

Skaut je čistý 
v myšlenkách, 
slovech i skut-
cích.
malíček – nejmen-
ším prstem vyčistíš 
i tu nejnepřístupněj-
ší skulinku



„Alespoň jeden dobrý skutek den-
ně!“ To je věc, kterou se snažíme mít 

na paměti den co den a naplňovat ho. Ale 
pozor – nezištně! Žádná čokoláda za pomoc  

spolužákovi s úkolem, jen dobrý pocit 
z pomoci druhému.“
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Heslo skautů a skautek

Denní příkaz skautů 
a skautek

Skautský slib 
Ten, kdo zjistí, že skautská stezka je pro něj ta správná a že po ní chce jít i v budoucnosti, 
slavnostně oznámí tohle svoje rozhodnutí ostatním členům svého oddílu: vyjádří to 
svým skautským slibem. Je to slib, který dává sobě i všem, na kterých mu záleží.

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe
• sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
• plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
• duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním.
Věřící mohou doplnit prosbu „K tomu mi dopomáhej Bůh.“
Tenhle slib není nic jednoduchého. On totiž má platit i pro dospělé lidi a tak mluví 
spíš řečí dospělých. Proto potřebuje dobrý výklad, ze kterého uvidíš, že se týká už 
i tebe. V tom ti hlavním pomocníkem bude tvůj vůdce. Připravit nováčky ke slibu je 
totiž jeden z jeho velkých a krásných úkolů. Ty sám mu v tom pomůžeš nejlépe tak, 
že tě bude opravdu zajímat, co to vlastně slibuješ.
Skautský slib je pro celý oddíl výjimečnou a slavnostní chvílí a bývá spojen s večerním oh-
něm nebo jiným oddílovým rituálem. Víš něco o tom, jak vypadá slib ve vašem oddíle?

Skautské znaky
Junák – svaz skautů a skautek ČR má svůj znak stejně jako mezinárodní organi-
zace WOSM (světová skautská organizace) a WAGGGS (mezinárodní organizace 
skautek). Se všemi se budeš určitě často setkávat.

Lilie je základním stavebním kamenem každého skautského znaku. Je převzata 
z rytířské symboliky a značí jednak čistotu (v myšlenkách, slovech i skutcích), 
jednak správný směr cesty tak jako střelka kompasu (stále vzhůru, abys byl kaž-
dý den o kousek lepší než den včerejší).

Znak Junáka
Také český znak je obdobou lilie. Má zlatou barvu a uprostřed je 
bílý štít s černou psí hlavou. Tu nakreslil Mikoláš Aleš jako znak 
Psohlavců, chodských strážců hranic. Pro nás je to dnes symbol 
příslušnosti ke své zemi a dobrému vztahu k ní. Lilie je podlo-
žena modrým trojlístkem, symbolem skautek. Kromě toho je 
trojlístek odpradávna symbolem štěstí a lásky k bližnímu.

Znak WOSM
Mezinárodní znak používají skauti ve všech zemích, které jsou 
členem Světové skautské organizace. Kromě výše zmíněného 
vyjadřují tři listy lilie tři body skautského slibu. Hvězdičky, kte-
ré mají dohromady deset cípů, připomínají skautské desatero 
v podobě zákona. Provaz s ambulantním uzlem pak symbolizu-
je jednotu skautů na celém světě a jejich přátelství.

Znak WAGGGS 
Znak mezinárodní organizace skautek používají děvčata na ce-
lém světě. O prastarém významu trojlístku už řeč byla. Zlatožlu-
tý trojlístek na modrém podkladu je navíc vykládán jako slunce, 
které svítí na děti na celém světě. Trojlístek „vyrůstá“ z plamenů 
ohně, který symbolizuje lásku k lidem a víru. I uprostřed troj-
lístku je střelka kompasu – ukazatel správné cesty. Význam tří 
lístků a hvězdiček je stejný jako u znaku skautů výše

Tomu, kdo se umí dívat a dávat dobrý pozor, se každou chvíli naskytne příležitost, aby 
zjistil něco nového, poučil se, pomohl, kde je třeba, připravil se na to, co přijde – a tak 
to lépe zvládl. A právě na tohle pamatuje naše heslo „Buď připraven!“. Připraven do-
kázat si poradit za všech okolností a situací a nic důležitého nepřehlédnout.
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To už skauting oslovoval tisíce mladých lidí, 
začal se šířit do celého světa a B.-P. se mu vě-
noval naplno. V roce 1920 se v Londýně ko-
nalo první celosvětové setkání skautů – jam-
boree, které se od té doby koná každé čtyři 
roky.  

Skauting je ovlivněn ještě jedním význam-
ným myšlenkovým proudem. Jeho zaklada-
telem je americký spisovatel, malíř a přírodo-
vědec Ernest Thompson Seton. Ten se nechal 
inspirovat životem Indiánů a v roce 1902 
založil hnutí Woodcraft Indians. S mladými 
kluky se učil přežívat v přírodě a poznávat ji. 
Mezi jeho nejznámější knihy patří Kniha lesní 
moudrosti.

Zakladatelem českého skautingu je středo-
školský profesor tělocviku Antonín Benjamin 
Svojsík. Myšlenka skautingu ho zaujala, odjel 
se inspirovat přímo do Velké Británie a skau-
ting pak přizpůsobil českým poměrům a při-
dal k němu národní tradice. Byla založena čes-
ká skautská organizace s názvem Junák. Naší 
„skautskou biblí“ se stala Svojsíkova kniha Zá-
klady junáctví. Na první tábor vyrazil Svojsík 
s několika hochy v roce 1911 pod hrad Lip-
nici. Mezi jeho účastníky patřil např. i básník 
Jiří Wolker. 

Skauting založil Brit Robert Baden Powell 
(B.-P.). Byl vojenským důstojníkem a vyzna-
čoval se svými výbornými schopnostmi zvě-
da (z anglického originálu „scout“). 

Z jeho největších úspěchů stojí za zmínku pře-
devším velení městu Mafeking v Jižní Africe, 
které odolávalo dlouhé měsíce více než dese-
tinásobné přesile búrských obléhatelů, dokud 
nebylo osvobozeno britskými posilami. Při 
obraně města používal B.-P. skupiny mladých 
chlapců, kteří fungovali jako zvědové a doru-
čovatelé důležitých vojenských zpráv. 

Po návratu do Anglie se B.-P. stal hrdinou 
a pro mnoho chlapců se stal vzorem. Ne 
jenom kvůli vojenským úspěchům, ale díky 
příručkám o stopování a životě v divočině 
napsaným pro vojenské zvědy, které však 
nadchly i chlapce v Anglii. Rozhodl se využít 
svých zkušeností z Afriky a pro téměř dvě de-
sítky chlapců uspořádal v létě 1907 na ostro-
vě Brownsea na jihu Velké Británie tábor, kde 
je učil dovednostem skauta. A zde vlastně 
vznikl skauting a myšlenka B.-P. nabídnout 
ho chlapcům v celé zemi. V roce 1908 sepsal 
knihu Scouting For Boys (Skauting pro chlap-
ce) a ta se stala zakrátko hitem mladých.

Kniha oslovila také děvčata a když se v roce 
1909 ukázaly dívčí družiny na setkání skautů, 
které B.-P. uspořádal, přijal je také do skaut-
ské organizace. Jejich vedení později převza-
la manželka B.-P., Olave. 

Skauting od začátku do dneška



V roce 2007 slavil 
skauting 100 let od svého 

vzniku. Poptej se, jak vypadala 
narozeninová oslava ve vašem 

oddíle.
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Český skauting si ale historií musel razit těžkou cestu. Tři-
krát se stal nepohodlným pro své demokratické smýšlení 
a třikrát byl v českých zemích zrušen. Poprvé v roce 1940 
nacisty. Obnoven byl v roce 1945 a do svého dalšího zá-
kazu komunistickým režimem v roce 1951 oslovil 400 000 
mladých. V roce 1968 slaví skauting nakrátko své další 
vzkříšení, do roku 1970. Mnoho skautských vůdců bylo 
pronásledováno režimem. Přesto některé oddíly i nadále 
fungovaly v utajení. Třetího obnovení se český skauting 
dočkal po sametové revoluci v roce 1989.

Skauting dnes
Dnes je na světě více než 40 milionů skautů a skautek a s výjimkou několika zemí 
s totalitním režimem ho najdete všude. Existují dvě mezinárodní skautské organiza-
ce – chlapecká a dívčí. Chlapecká je označována jako WOSM (World Organisation of 
Scout Movement) a dívčí WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts). 
Novodobá historie českého Junáka se píše od Sametové revoluce v roce 1989. Junák 
– svaz skautů a skautek ČR, jak zní oficiální název naší organizace, má dnes více než 
45 tisíc členů.

Chceš-li se o po-
čátcích skautingu dozvědět 

víc, přečti si třeba knihu o B.-P. 
Vlk, jenž nikdy nespí. Je moc 

zajímavá.
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Jambo – Hello!!!

Děsivé táboření
ŠKOLA KOUZEL
Zběsilá honba 
za pokladem

 „Jako skauti máme taky své 
speciální a výtečné čtení. Je to časopis 

Skaut, který vychází každý měsíc a můžeš 
si ho předplatit na celý rok dopředu. A že 

to stojí zato! Řekni, ať ti ho na schůz-
ce ukážou.“
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Skautský kalendář
Snad každý den v kalendáři patří někomu – jednou ženám, podruhé boji proti 
rakovině, pak zas učitelům nebo zvířatům. I skauti mají takové své svátky, a to 
hned dva.

22. února — Den zamyšlení
V tento den slaví skauti na celém světě Den zamyšle-
ní. Je to den, kdy si připomínají, že své sestry a bratry 
mají na celém světě a že je spojuje společná myšlenka – 
skauting. Některé oddíly si mezi sebou vyměňují dárky, 
jiné zase posílají pohlednici svým skautským přátelům 
zdaleka. Anglicky se tento svátek nazývá Thinking Day, 
některé oddíly jej znají jako Den sesterství.
A proč právě 22. únor? V tento den slavil své narozeniny 
Robert Baden-Powell i jeho žena Olave.

24. dubna — svátek sv. Jiří
Svátek svatého Jiří, který je patronem skautů pro své 
hrdinství a čest. Zkus si najít a přečíst legendu o svatém 
Jiří a jeho souboji s drakem. Skauti se v tento den setká-
vají u slavnostních ohňů nebo vystupují na památná 
místa (např. na tzv. Ivančenu). V roce 2007, kdy skauting 
slavil své sté narozeniny, se na sv. Jiří do Prahy sjelo více 
než 5000 skautů a skautek z celé republiky.
 

22
únor

24
duben

Významných osobností, které prošly skautin-
gem, je nemálo. A mnozí z nich přiznávají, že to, 
co se ve skautském oddíle naučili, bylo pro jejich 
další směřování a život velmi důležité a určující. 

„Až budeš na 
internetu, mrkni na www.

teepek.cz. Potkáš tam spoustu skaut-
ských kamarádů, se kterými můžeš poke-

cat, a dozvíš se nejžhavější novinky 
ze skautského dění„

 „Býva-
lého prezidenta naší země 

Václava Havla určitě znáš. I on se hlásí 
ke skautským ideálům a sám skautoval.

„Víš, že první člo-
věk, který vstoupil na Měsíc, 
byl skaut? Byl to americký kos-

monaut Neil Armstrong“
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Jak se zdraví po skautsku
Už sis všiml, že skauti mají zvláštní způsob, jak se zdraví? Překvapilo tě, že když 
se vítají v oddíle, podávají si levou ruku?

Nespletli se, nemysli si. Skauti na celém světě si podávají levou ruku a při stisku 
do sebe zaklesnou malíčky. Levá proto, že je blíže srdci. Malíčky mají symboli-
zovat pevné pouto. A navíc, když si ruku při podání dobře prohlédneš, tak má 
tvar druhého skautského  pozdravu, o kterém se dozvíš o kousek dál.

Skautská hymna
Skauti mají také svou hymnu, která zaznívá v důležitých chvílích. Pro tu 
českou složil slova Karel Kovařovic a melodii F. S. Procházka. 

1.  Junáci vzhůru, volá den,  luh květem kývá orosen. 
Sluníčko blankytem pílí, před námi pouť vede k cíli. 
Junáci vzhůru, volá den, junáci vzhůru, volá den!

2. Junáci vzhůru, volá den, buď připraven, buď připraven. 
V obraně dobra a krásy dožiješ vlasti své spásy. 
Junáci vzhůru, volá den, buď připraven, buď připraven! 

Podání ruky ale není jediný skautský pozdrav. Ten druhý by se na první 
pohled mohl podobat vojenskému pozdravu, ale má svůj půvab a smysl.
Pravá ruka je obrácena dlaní vpřed a zdvižena k rameni. Palec přitom 
překrývá malíček a symbolizuje zásadu, že silnější chrání slabšího. Vzty-
čený ukazovák, prostředníček a prsteníček vyjadřují tři body skautského 
slibu. Kruh, který vznikne spojením palce 
a malíčku, symbolizuje přátelství skautů 
a skautek ve světě.
Tenhle skautský pozdrav se nepoužívá jen 
při setkání s jiným skautem, ale také např. 
při vztyčování a snímání státní vlajky na 
táboře, při zpěvu hymny, při slibu nebo 
při jiných slavnostních příležitostech.

Mezinárodní večerka
Skauti na celém světě mají společnou píseň na ukončení dne – tzv. 
večerku. Umíš-li hrát na nějaký hudební nástroj, zkus si zahrát její 
melodii.

„U nás v od-
díle se říká, že levou ruku 

si podávali také afričtí bojovníci, protože 
v pravačce drželi svou zbraň a v levačce štít. 

Když někomu podám pravou ruku, musím odložit 
zbraň a to  znamená, že na něj nechci útočit. Když 

ale podám levou ruku, musím odložit štít, čímž 
říkám, že je můj přítel a důvěřuji mu.“
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Skautský kroj
Skautský kroj o tobě říká mnoho věcí. 
Že jsi členem skautské organizace, 
z jakého jsi města, oddílu a družiny, 
co všechno umíš, zda jsi už složil svůj 
skautský slib, jak dlouho jsi skautem 
a spoustu dalšího.

Veve ti ukázala jenom základní podobu kroje. Existuje mnoho dalších odznaků, ná-
šivek nebo i jiné šátky, které můžeš na kroji sám mít nebo je vidět u jiných skautů. 
Dokonce existuje i jiná barva kroje – vodní skauti nosí kroj v modré barvě. Neváhej 
se zeptat, až potkáš někoho s  odznakem nebo nášivkou, které zatím neznáš. Kroj 
není slavnostní oblek jako třeba smoking. Je to oblečení, ve kterém můžeš chodit na 
výpravy, na schůzky a třeba v něm i pracovat nebo hrát hry. Platí ale, že by ses k němu 
měl chovat tak, aby nevypadal jako umaštěný, pomačkaný hadr, který jsi vyhrabal 
bůhvíkde. 

Tip pro tebe! 
Na http://sweb.cz/skautsky.kroj/ si můžeš zkusit sestavit svůj kroj. 
Na prázdnou krojovou košili virtuálně našpendlíš všechny patřič-
né náležitosti. Zkus to, ať si zapamatuješ, kam co na košili patří. Na 
tvém skutečném kroji to pak bude brnkačka.Domovenka říká všem, 

z jakého města je oddíl, 
do kterého chodíš.

Každý oddíl má své čís-
lo a některé i vlastní ná-
zev. Pod číslem oddílu 
můžeš mít jeho nášiv-
ku, pokud ji máte, nebo 
rovnou nášivku družiny, 
např. družina Lišek.

Funkční označení – 
jako rádkyně družiny 
mám našitá dvě malá 
„véčka“, moje podrád-
kyně má pak jedno. 
Vůdkyně oddílu a její 
zástupkyně mají po-
dobně „véčka“ velká.

Když složíš svůj skaut-
ský slib, nad levou 
kapsu (na srdce) patří  
slibový odznak. Pod 
odznakem kluků nena-
jdeš modrý trojlístek, 
ten patří jen nám.

Šátek – Skauti a skautky 
mají hnědý šátek. Mož-
ná jsi měl dřív jako vlče/
světluška šátek žlutý.

Jsme členem meziná-
rodní skautské orga-
nizace WAGGGS, což 
dáváme najevo touto 
nášivkou. Kluci mají 
na stejném místě znak 
WOSM.

Označení odborek. 
Když jsem v nějakém 
oboru dobrá, mohu si 
složit příslušnou od-
borku, např. odborku 
Sportovec. Potom si na 
rukáv mohu našít její 
nášivku a říct tak ostat-
ním, co umím.

Lipové lístky označují, 
jak dlouho jsi skautem. 
Já mám už tři, protože 
do oddílu jsem vstoupi-
la před třemi roky.

Šátek se spojuje speciálním 
uzlem, tzv. turbánkem. Pokud jej nemáš, 

můžeš šátek svázat uzlem dobrého skutku. Podívej 
se na obrázky a s radou ostatních členů družiny si to 

zkus.  Uzel dobrého skutku se také nosí jako připomínka 
každodenního dobrého skutku, je možné jej rozvázat 

po splnění denního příkazu.

„Tak 
tohle je můj skautský kroj. 

Ukážu ti na něm, co všechny ty nášiv-
ky, odznaky a další znamenají.“
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Moje družina

Tato nástěnka
patří družině … 

Symbolem družiny je …. 

Rádcem mé družiny je …..

V případě potřeby se s ním 
můžu spojit:

Družinové schůzky máme ….. 

V naší družině platí následující pravidla: 

Dalšími členy mé družiny jsou:                …a na starosti mají:
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Můj oddíl a středisko

Tato nástěnka patří oddílu č. ….................................................

který se jmenuje ...........................................................................

Vůdcem oddílu je …........................................................................

V případě potřeby se s ním spojím:............................................

…........................................................................................................

Náš oddíl tvoří tyto družiny:.....................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Náš oddíl patří do střediska …..................................................

které působí v …............................................................................

Středisko sdružuje oddíly z jednoho města, pokud je menší nebo například 
z jedné městské části apod. Těmto oddílům pomáhá zajišťovat jejich činnost. 
Znamená to, že jim např. zajišťuje, aby měly své klubovny, aby dostávali in-
formace o tom, na jaké velké skautské akce mohou jet, podporuje spolupráci 
a společné akce mezi oddíly a podobně.

„Ve středisku není jenom 
tvůj oddíl, ale i další. Znáš některé 

z nich?

Zvyklosti a speciality  
mého oddílu a družiny 
Možná tvůj vůdce a rádce budou chtít, abys znal ještě další věci o svém oddíle 
a družině. Možná se budeš muset seznámit s oddílovým časopisem nebo we-
bem, možná se budeš učit družinový nebo oddílový pokřik. Záleží na tvém od-
dílu a družině. Pro tyto věci je určena tato stránka.
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Slibuji na svou čest…
Až se rozhodneš ty sám a souhlas ti dá také tvůj vůdce, budeš moci složit svůj 
skautský slib. Už o něm byla řeč. V každém oddíle jsou zvyky spojené se slibem 
trochu jiné. Někde záleží na znalostech všech věcí z této brožury, jindy je podmí-
něno povídáním s vůdcem o své skautské stezce a o skautingu a podobně. Také 
slibové rituály jsou různé, třeba ti rádce něco o tom vašem prozradí.

Pro tebe je důležité vědět, že složení skautského slibu je podmíněno v první 
řadě tvým osobním rozhodnutím, že se jím chceš zavázat k naplňování skaut-
ských hodnot v něm vyjádřených.

A co dál
Složením skautského slibu pro tebe skautská stezka nekončí, ale právě nao-
pak začíná. Otevře se ti pestrá nabídka toho, co lze dělat, jak se rozvíjet, na co 
se soustředit. 

Jednou z nich je Stezka, důmyslně vy-
myšlený systém, který ti nabízí rozvoj 
v oblastech, které se ti v budoucím 
životě budou moc hodit. V rámci plně-
ní Stezky uspořádáš se svou družinou 
spoustu zajímavých projektů a vyzkou-
šíš si nové věci.

Další možností jsou odborky. Pokud tě 
zajímá nějaký obor a chceš v něm být obzvlášť dobrý, můžeš se v něm pro-
střednictvím skautských zkoušek stát odborníkem. Mezi odborky patří napří-
klad Sportovec, Umělec, Technik a jiné. O jejich úplnou nabídku popros svého 
rádce nebo vůdce.

Co mě v oddíle čeká

Poprvé na skautský tábor…
Jestli už jsi dřív na nějakém táboře byl, neznamená to, že je ti jasné, 
jaké to na skautském táboře bude. Skautské tábory nejsou rekreač-
ní chatkové tábory s jídelnou v budově, ale většinou jsou to tábory 
postavené na zelené louce. To znamená, že když tábor začíná, téměř 
nic zde není. Skauti si sami staví podsadové stany, indiánské stany 
týpí, různé přístřešky jako kuchyň 
a jídelnu, umývárny, kopou sklípek 
na potraviny nebo záchody. V prů-
běhu tábora si pak zpravidla také 
sami nebo s částečnou pomocí ve-
doucího vaří, obstarávají dřevo na 
topení a zabezpečují veškerý chod 
tábora.
Vypadá to jako náročná záležitost 
a taky to tak v jistém smyslu je. 
Neznamená to ale, že by zde vedle 
práce byla nouze o společné hry 
a výpravy, o další zajímavý program, 
táborové ohně a spoustu legrace. 
Zkrátka máš se na co těšit.

Spous-
tu z toho, jak skautský 

oddíl a skauting vůbec funguje, 
už jsi poznal. Ale taky tě toho ještě dost 
čeká, pojďme se na to podívat trochu pod 

lupou.

Nech si ukázat fotografie z minu-
lých oddílových táborů a povědět, jaká 

byla poslední celotáborová hra.
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Jak se chovat 

V oddíle si všichni tykáme.•	

Respektujeme jeden druhého a chováme se k sobě tak, jak chceme, •	
aby se druzí chovali k nám samotným.

Na všechny oddílové i družinové akce chodíme včas. •	

Pokud nemůžeme přijít na schůzku nebo výpravu, dáme vědět rádci •	
nebo vůdci svou omluvu.

Na akcích se bez dovolení nevzdaluji z dohledu rádce nebo vůdce.•	

Před odchodem z klubovny po sobě vždy uklidíme tak, aby ji mohl •	
bez problémů využít někdo další.

Při veškeré činnosti dbám na svoji osobní bezpečnost.•	

Respektuji svého rádce a vůdce.•	

Při všem, co dělám, se snažím dodržovat skautské zákony.•	

V oddíle ani družině nemluvíme sprostě a vyhýbáme se věcem jako •	
kouření a alkohol.

I když 
má každý oddíl své vlastní 

zvyklosti, najde se pár věcí, které se do-
držují všude. Je dobré je znát hned od začátku 

a zařídit se podle nich. Pod ně pak můžeš se 
svým oddílem připsat další, která platí 

právě u vás.

Dovednosti důležité  
v našem oddíle
Na tuto stránku připiš se svým rádcem případné další dovednosti, které budeš 
muset do začátku zvládnout. Mohou vyplývat například ze speciálního zaměře-
ní oddílu (možná patří tvůj oddíl mezi vodní skauty nebo se zaměřuje na nějaké 
speciální aktivity – outdoor, horolezení….).



32 33

Základní vybavení  
pro skautské putování
Pro skautské výpravy budeš potřebovat několik základních věcí, bez kterých se 
neobejdeš. Následující řádky ti přiblíží, co je na nich nejdůležitějšího a pomo-
hou tobě nebo tvým rodičům s výběrem správného vybavení.

Spacák
Víš, kdo je v chladných nocích nejlepším příte-
lem skauta? Správně – kvalitní spacák! Nejlepší 
volbou pro skauta jako ty je mumiový spacák 
z umělých vláken, které už dnes dosahují kvality 
péřových spacáků a mají výhodu, že ve vlhkém 
prostředí neztrácejí schopnost tě udržet v tep-
le. Nezapomeň, že čím kvalitnější a teplejší je spacák, tím je také těžší. Dobře proto 
promysli, má-li cenu jezdit na letní tábor s dvoukilovým spacákovým závažím. Pro 
skautské akce v přírodě od jara do podzimu by ti měl stačit spacák okolo jedenapůl 
kilogramu. Výrobci spacích pytlů uvádějí několik teplot, do kterých je spacák určen. 
Zajímej se o “dolní hranici komfortu” - to by ti mělo být ještě teplo.
O spacák se dobře starej! Před uskladněním spací pytel vytřepej od nečistot, vyvětrej 
a ulož ho rozepnutý, ať neztratí svoje tepelné vlastnosti.

Boty
Určitě budeš jezdit s oddílem na delší výpravy 
a tábory, kde se bez pevných kotníkových bot 
neobejdeš. Membránové “gore-texové” po-
horky, které nabízejí po několik let absolutní 
nepromokavost a zároveň dýchají, takže se ti 
noha nepotí, jsou vcelku drahé. Dostatečnou 
náhradou pro ty, kterým ještě roste noha, mo-
hou být kvalitní celokožené pohorky. Při ná-
kupu si nezapomeň boty pořádně vyzkoušet 
a počítat s rezervou asi jednoho čísla na tlustou 
ponožku nebo skutečnost, že se ti po celodenní 
chůzi noha zvětší (oteče). Gumový okraj kolem bot, hlavně pak na špičkách, zvyšuje 
trvanlivost pohorek a chrání je proti okopání.
V případě pohorek je samozřejmostí důkladná péče po každém návratu domů. Vyn-
dej z bot vložky, důkladně pohorky vysuš (nikdy ne u přímého ohně!), opatrně očisti 
a před příští výpravou naimpregnuj proti promoknutí přípravkem, který ti doporučí 
v prodejně obuvi.  

Co s sebou
Jsou věci, bez kterých se na skautských akcích neobejdeš.  Při balení na první výpravy 
ti můžete pomoci tento seznam, ale brzy se to pro tebe určitě stane samozřejmostí.

Na schůzky si nikdy nezapomeň vzít
zápisník a tužku, tuhle knížečku, uzlovačku a do budoucna i skautskou stezku, až ji 
dostaneš.

Je taky dobré vědět, že nejste-li domluveni jinak, je dobré na schůzky chodit v pohodl-
ném a spíše sportovním oblečení. Nikdy nevíš, jaká vypečená hra přijde zrovna na řadu.

Na jednodenní výpravu si určitě do batohu zabal:
věci, které nosíš na schůzku, jídlo a pití na celý den, pláštěnku, nůž, potřebné peníze, 
náhradní ponožky a osobní lékárničku nebo alespoň pár náplastí na puchýře, pří-
padné další speciální vybavení uvedené v informacích k výpravě (např. vybavení na 
netradiční aktivity…).

Obuj si pevné a vyšlápnuté boty a obleč se opět do pohodlného oblečení, které od-
povídá počasí. 

Na víkendovou výpravu budeš navíc k předešlému potřebovat
Spacák a karimatku, převlečení na noc, náhradní oblečení na den, hygienické potře-
by (toaletní papír, zubní pasta a kartáček, ručník, hřeben, mýdlo), ešus a lžíci, léky, 
pokud nějaké pravidelně bereš (o těchto lécích musí tvůj vůdce vědět).

Pokud se chystáte na výpravu pod stany, budete potřebovat do družiny zřejmě stan,  
celtu, kotlík, zásoby potravin, možná i vařič. V družině se budete muset před výpra-
vou domluvit, jak si potřebné vybavení rozdělíte mezi všechny členy.

U svého rádce si zjisti, 
jestli u vás v oddíle není zvykem 

pravidelně nosit i další věci. Kdyby jo, 
napiš si je k ostatním, ať na ně neza-

pomeneš.
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Balení batohu
Při balení batohu je potřeba dospodu balit věci, které budeš potřebovat až na konci 
dne (např. spacák) nebo které jsou těžké (např. konzervy s masem). Nahoru naopak 
patří věci, ke kterým budeš potřebovat mít přístup během dne (pláštěnka, jídlo na 
cestu). Různé menší kapsy můžeš využít na drobnosti, které se vyplatí mít při ruce 
(doklady, baterka, mapa, zápisník, stezka…). Věci ukládáme pečlivě poskládané, 
v opačném případě zaberou mnohem více místa a budeš mít vše nepěkně pomač-
kané. Pokud máš nějaké vlhké věci, tak je musíš při nejbližší příležitosti vysušit. Do 
batohu je nedávej společně s ostatními suchými věcmi. Při balení kotlíku, hrnku nebo 
jídelní misky se snaž využít vnitřní prostor vycpáním drobnými věcmi. Všechny věci 
musí být sbaleny do batohu. Není pěkný pohled na batoh, na kterém visí špinavý 
kotlík a dvě igelitové tašky, nebo skauta, který vykračuje na výpravu s igelitkou.

Batoh
Vhodný batoh je jednou z nejdůležitějších součástí výzbro-
je každého správného skauta. Určitě už jsi někdy s větším 
batohem putoval a tušíš, že špatně zvolený batoh dokáže 
cestování hodně znepříjemnit. Dnes jsou batohů plné ob-
chody a mnohdy je těžké vybrat ten správný.
Pro skautské akce by ti měl stačit batoh o objemu do 65 
litrů. Větší batohy vybízejí k balení zbytečností. Nevhod-
né jsou staré krosny s kovovou konstrukcí, které ničí záda 
a tlačí na ramena. Měl bys mít batoh s dostatečně měkkým 
a prodyšným zádovým systémem a bederním pásem, jenž 
přenáší až dvě třetiny hmotnosti batohu z ramen do be-
derní oblasti. Batoh ti tak bude připadat lehčí a záda se bu-
dou méně namáhat.
Při výběru typu batohu promysli, zda ti vyhovuje víc batoh 
s předním nebo horním plněním. Přední plnění ti umož-
ňuje během cesty rychle vytáhnout co je zrovna potřeba, 
nevýhodou je možnost poškození namáhaných zipů. 
V nabídce prodejců se poohlédni po batozích z materiálu zvaného CORDURA, který 
je odolný proti protržení a trvá mu déle, než promokne. Přesto, nepočítej s tím, že by 
byl sebelepší batoh úplně nepromokavý. Pojisti se proti dešti pořízením pláštěnky na 
batoh (často se  prodává už s batohem) 
Po každé výpravě nezapomeň svůj batoh vybalit, vyčistit a pokud je mokrý, tak vysu-
šit, aby ti mohl sloužit ještě léta.

Karimatky
Stále nejrozšířenější karimat-
ky jsou pěnové. Jsou lehké, 
vyrábějí se v různých tloušť-
kách a  barvách. Jejich ne-
výhodou je nepraktická ve-
likost po sbalení (srolování). 
O něco dražší, ale s lepšími 
izolačními vlastnostmi jsou 
tzv. evazotky (EVA), které sice na objemu neubraly, ale uzavřené póry nenasáknou 
vodu. O třídu výše jsou samonafukovací karimatky, které zaručují perfektní tepelnou 
izolaci a pohodlí. Jsou ale těžší, náchylné k propíchnutí o kámen či větvičku na zemi 
a poměrně drahé.

Těžší 
věci jako ešus 

patří do horní části 
batohu.

Hygienic-
ké potřeby bal do 

nepromokavého sáčku, ať 
nemáš od pasty či mokrého 
mýdla zaneřáděné ostatí 

věci...

Oblečení 
bal srolované, 

bude se ti lépe vyndávat 
a tolik ho při tom nepo-

muchláš...

Měkkými 
věcmi vystel záda 

batohu, aby netlačil, 
pokud nemá pevnou 

konstrukci.

Věci bal 
co nejúsporněji, 

šetři místem!
Lékárnič-

ku měj vždycky 
při ruce!

Na dno 
batohu ulož 

spacák.

ilustrace: Barva
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Osmičkový uzel
Tenhle jednoduchý uzel nabízí mnoho využití. Dá se uvázat na konci prova-
zu, aby se ti líp držel v ruce, nebo s ním také můžeš spojit dvě lana. Od chví-
le, kdy se ukázala dračí smyčka v horolezectví jako nespolehlivá, je dvojitá 
osmička nejčastěji používaným uzlem v horolezectví, jeskyňářství nebo při 
výškových pracích.

Dřevařská smyčka
Další jednoduchý uzel, který využiješ, až se budeš oddílem učit vázané 
stavby nebo dobře poslouží k vypnutí lanka při stavbě přístřešku. Již jmé-
no smyčky prozrazuje, že se často používá při těžbě dřeva a jeho dopravě, 
respektive stahování z lesa. Je to nejjednodušší způsob, jak připevnit lano 
ke kmenu, větvi, trámu potrubí či jiným podobným břemenům.
 

Uzly, které se neztratí

Ambulantní spojka
Ambulantní spojkou svazujeme např. dvě stejně silná lana. Protože je plochá, 
používá se také na zavázání šátku při závěsu zlomené ruky, netlačí za krkem. Uzel 
není vhodný na svazování spoje, který musí zůstat za každé okolnosti pevný, ale 
pro běžné použití se velmi hodí.

Lodní smyčka
Tzv. loďák se bude hodit vodákům nebo rybářům, protože se používá na při-
vazování lodí ke kůlu, ale nejen těm. Můžeš s ním totiž napínat prádelní šňůry, 
začínat a končit křížovou vazbu při táborových stavbách. Kromě toho se ale pou-
žívá u svazování vázaných staveb nebo při napnutí lana mezi stromy. Smyčka se 
lehce váže, spolehlivě drží a snadno se rozvazuje. Tedy samé dobré vlastnosti. Je 
třeba si však uvědomit, že drží jen do té doby, než povolí tah. Pak se rozvazuje.

Skaut, který 
neumí navázat přetrženou 

šňůru, svázat šátky nebo uvázat alespoň 
jednoduchou trojnožku ze dřeva, jako by nebyl. 

Skautky nevyjímaje. Nauč se alespoň čtyři základní 
uzly, které se ti budou hodit nejenom na skaut-

ských akcích.



A co 
ty? Za jak dlouho 

jsi dokázal zapálit oheň. Kolik 
zápalek jsi k tomu potřeboval?

38 39

Zapálení ohně 
Před zapalováním ohně si připravíme zásobu dřeva – jak tenčí klacky a smr-
kové větvičky na podpal, tak silnější klacky na přikládání. Na podpal jsou nej-
lepší suché smrkové větvičky, které pod hustými smrky zůstávají použitelné 
i dlouho po začátku deště a po něm jako první osychají. Je možné použít 
i březovou kůru, která opravdu hoří i mírně vlhká, jen bývá problém narazit 
na padlou břízu právě ve chvíli, kdy její kůru potřebujeme. Máme-li vše při-
praveno, můžeme oheň zapálit. Na podpal narovnáme nadrobno nalámané 
suché chvojí nebo nasekané třísky. Pak zapálíme sirku, necháme ji rozhořet 
v závětří vytvořeném dlaní a pak přiložíme pod připravené chvojí. Jakmile 
začne chvojí hořet, začneme pomalu přikládat tenké klacky, které s rozrůs-
tajícím ohněm mohou být větší a větší. 
Při rozhořívání se do ohně nestrká a přikládá velmi opatrně, protože malý 
plamínek snadno zhasne. Foukání či vítr při rozhořívání spíše uškodí, fouká-
li vítr, musíme oheň zakrýt (např. závětří vytvořené karimatkou nebo ostat-
ními členy družiny). Nyní již jenom přikládáme čím dál silnější větve nebo 
polínka, až se utvoří v samém srdci ohně žhavý základ a můžeme začít vařit.  
Sirky je nejlepší mít uzavřené v něčem nepromokavém (krabičce od filmu 
nebo uzavíratelném pytlíku). Nezapomeň si přibalit i škrtátko – i kovbojské 
sirky, které škrtají téměř o všechno, mohou v důležité situaci zklamat. 

Zahlazení ohniště
Zahlazení ohniště je věcí ohleduplnosti k přírodě. Ohniště vždy důkladně za-
lij vodou a vyrýpnutým drnem zakryj tak, aby příští kolemjdoucí nepoznal, 
kde oheň hořel. Kameny odnes na místo, odkud jsi je vzal, Pokud děláš oh-
niště na místě, kde bude zřejmě ohniště i při dalším táboření, je vhodné dát 
si práci s vybráním uhašeného popele a jeho zahrabáním v nějaké jiné díře.

Rozdělávání ohně
To dá rozum, že každý správný skaut musí umět rozdělat oheň. Jinak 
by se mohl těžko zahřát u ohně v chladném počasí nebo si na puťáku 
uvařit večeři. Vypadá to jednoduše, ale ne vždy se to musí podařit. 

Příprava ohniště
Nejprve je třeba připravit ohniště tak, nehrozilo nebezpečí požáru. Oheň 
nerozděláváme v lese nebo v blízkosti hořlavých předmětů. Nejlépe je vy-
užít již hotové ohniště. Připravuješ-li nové, vyrýpni drn a dej ho stranou, 
abys mohl ohniště po použití zahladit. Vyčisti okolí ohniště od trávy a větví 
a oblož ohniště kameny, abys zamezil uniknutí ohně do okolí. Dej pozor 
na kameny vytažené z vody, které mohou teplem prasknout a zranit tebe 
nebo tvé kamarády. Nebezpečí ohně spočívá v tom, že tě nemusí ohrozit 
přímo, ale může zapálit okolí prohořením skrz zem a vznícením hořlavého 
materiálu o kousek dál, zvláště pak přes noc, kdy dávno spíme.
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PoznámkyPozvání na skautskou stezku
Seznámil ses se vším, co potřebuješ vědět pro život ve skautském oddíle. 
Chápeš už, co je to skauting, jaké skauti uznávají hodnoty, jaké symboly 
ctí a jaká je jejich historie. Poznal jsi svůj oddíl a družinu a naučil ses něko-
lik málo věcí, které budeš potřebovat ke svému skautování.

Rozhodl ses složit svůj skautský slib, který tě bude pro-
vázet na další skautské stezce.

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe

- sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,

- plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,

- duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním.

Slib složen dne: .................................................

Můj podpis: ..........................................................

Teď už jsi právoplatným členem skautského hnutí. Na kroji se ti nad srdcem pro 
připomínku tvého slibu vyjímá lilka a na rukávu nosíš znak skautského hnutí, do 
kterého nyní patříš. Vydáváš se na skautskou stezku, na které potkáš spoustu přá-
tel. Naučíš se mnoho věcí, které tě připraví pro život, zažiješ velké množtí zážitků 
a dobrodružství, na které budeš dlouho vzpomínat. Po cestě narazíš na spoustu 
překážek, obtíží a nejednoduchých věcí. Ale správný skaut se jen tak nevzdává 
a tak to určitě s pomocí svých kamarádů v oddíle zvládneš.

Přejeme ti na tvé cestě hodně sil a radosti.
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