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Co je skauting? 

Skautská výchova se opírá o tři základní pilíře. Prvním 

je povinnost vůči svému okolí – učíme kluky rozumět pojmům 

jako je svoboda, demokracie, vlast, vedeme je k šetrnosti k 

přírodě, plnění dobrých skutků, bratrství mezi všemi skauty. 

Dalším pilířem je povinnost vůči sobě – snažíme se našim 

členům pomoci chápat a osvojovat si morální zásady, 

zodpovědnost, potřebu sebezdokonalování, pomáháme jim 

hledat místo ve společnosti. Duchovní rozměr skautingu je 

třetím z pilířů výchovy. Usilujeme o to, aby byl přístupný 

všem, bez ohledu na to, zda jsou věřící, či bez vyznání. Naše 

členy proto vedeme k úctě k obecně platným ideálům, 

kterými jsou pravda a láska.  

Děti a mládež jsou rozděleni do tří výchovných kategorií: 

 nejmladší vlčata a světlušky (přibližně do 10 let) 

 starší skauti a skautky (plus mínus od 10 do 15 let) 

 nejstarší roveři a rangers (přibližně 15-20 let) 

Pro úplnost dodejme, že některé oddíly zavádějí ještě 

nejmladší kategorii benjamínků, což jsou v podstatě 

předškoláci. 

Skauti a skautky jsou sdružováni v oddílech. V případě 

vlčat se oddíl nazývá smečka, oddílu světlušek se říká roj. 

Roveři a rangers se scházejí v roverských kmenech a dospělí 

členové Junáka se sdružují v kmenech dospělých. Dospělým 

skautům, vedoucím, kteří se podílejí na fungování organizace 

na všech úrovních, se říká činovníci.  
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Jak vypadá skautský program?  

Základem naší činnosti jsou pravidelné schůzky, které 

se konají každý týden. Kromě toho průměrně dvakrát do 

měsíce, zpravidla o víkendu, připravujeme různé příležitostné 

akce a výpravy. Ty bývají i vícedenní. Vrcholem skautského 

roku je letní stanový tábor, na který jezdí skauti na tři týdny, 

vlčata na 11 dní. 

Vlčata 

Kluci jsou rozděleni do šestek, z nichž každá má svého 

vedoucího (šestníka) a jeho zástupce (podšestníka). Všechny 

šestky se scházejí v jeden den na schůzkách, jejichž program 

připravuje vedení smečky. Rozdělení do šestek se hodí při 

hrách nebo v případech, kdy jsou šestníkům svěřovány dílčí 

úkoly v rámci jejich schopností a dovedností. 

Skauti 

Stejně jako vlčata, i starší kluci jsou rozděleni do skupin, tzv. 

družin. Vedoucí skupiny (rádce družiny) a jeho zástupce 

(podrádce) samostatně vedou pravidelné družinové schůzky. 

Činnost družin je koordinována vedením oddílu na oddílových 

radách, které se konají jednou za měsíc. 

Družinový systém, ve kterém skupinu skautů vedou 

kluci jen o málo starší, je základem skautské výchovy. Vytváří 

ideální podmínky pro „učení se hrou“ od zkušenějšího rádce a 

podrádce a zároveň pomáhá klukům uvědomit si osobní 

zodpovědnost za partu, ve které se nacházejí.  
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Co je skautský kroj? 

Kroj nosíme při konkrétních příležitostech, jako jsou 

oddílové schůzky, nástupy k vlajce, slavnostní či pietní 

shromáždění, jezdíme v něm na některé výpravy a nikomu 

nesmí chybět na táboře. 

Krojovou košili, nášivky a další doplňky lze koupit ve 

skautském obchodě JUN na adrese Haškova 629/7, Praha 7. 

Pro získání slevy 10 % uveďte náš slevový kód: 58674670016. 

Při nákupu v e-shopu na adrese www.junshop.cz jej napište 

do kolonky „číslo slevového kupónu“ v nákupním košíku. 

V obchodě je potřeba pro nováčky zakoupit následující: 

 krojová košile s dlouhým rukávem 

 šátek (pro vlčata žlutý, pro skauty hnědý) 

 turbánek na šátek (nejčastěji pletený z kůže) 

 šňůrka (pro vlčata žlutá, pro skauty zelená) 

 skautská píšťalka (přivažte ji na konec šňůrky) 

 mezinárodní domovenka (Czech Republic) 

 znak World Organization of the Scout Movement 

U vedení smečky/oddílu je možné zakoupit: 

 střediskový znak na šátek 

 domovenka (Roztoky) 

 číslo oddílu (2) 

Zdarma dostane každé vlče znak šestky a každý skaut znak 

družiny. Patří na levý rukáv pod číslo oddílu. 

https://www.junshop.cz/
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znak World Organization of the Scout Movement  

mezinárodní domovenka 

střediskový znak našijte do spodního 

cípu žlutého/hnědého šátku 

domovenka 

číslo oddílu 

znak šestky/družiny 

pravý 

rukáv 

levý 

rukáv 

žlutou/zelenou šňůrku nosíme kolem krku 

pod šátkem, překříženou na jeho cípech 

píšťalka patří do levé kapsy 
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Čím je potřeba se vybavit?  

Existuje seznam věcí, které by měli kluci nosit každý 

týden na pravidelné schůzky. Vybavení vlčat najdete na 

našem webu, skauti se o potřebných věcech dozvědí na 

družinové schůzce od svého rádce. Zde se zmíníme pouze o 

dvou specifických položkách seznamu vybavení: 

 uzlovačka 

o lano o délce cca 1,5 m a tloušťce 0,5 až 1 cm 

o nejlépe pletená šňůra z umělých klouzavých 

materiálů, na níž se uzly dobře rozvazují  

 KPZ  = krabička poslední záchrany 

o ideální je například plochá plechová krabička 

od vitaminových tablet Energit nebo podobné 

balení, do kterého se vejde vše potřebné 

Co se týče výprav, ať už jednodenních nebo 

vícedenních, není nic důležitějšího než kvalitní trekingová 

obuv, která musí být především nepromokavá! Absolutně 

nevhodné jsou tenisky nebo plátěnky. Nemusí ani pršet – 

stačí, když projdeme mokrou trávou a obyčejné boty se ihned 

promočí. To klukům znemožní účast na programu, dokud 

obuv neuschne, v horším případě mohou nastydnout. 

Potřebná je i kvalitní pláštěnka, nejlépe pončo, které přikryje 

i batoh na zádech. 

Batoh nemusí být příliš velký – máme vyzkoušeno, že 

zabalit na výpravu se dá i do krosny o objemu kolem 50 litrů. 

Z vlastní zkušenosti doporučujeme batohy od firmy Deuter.  
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Kdo to vede?  

Členové vedení se klukům věnují jako dobrovolníci ve 

svém volném čase. Absolvují kvalifikační kurzy zaměřené na 

nejrůznější aspekty výchovy a praktické fungování oddílů: 

 čekatelský kurz 

o je možné se jej zúčastnit od 15 let 

o absolventi (čekatelé) získají základní přehled 

o myšlenkových základech skautingu, 

pedagogice, psychologii, metodice, 

bezpečnosti, zdravovědě, právu a 

hospodaření 

o je podmínkou pro absolvování vůdcovského 

kurzu 

 zdravotnický kurz 

o absolvent akreditovaného kurzu získá civilní 

kvalifikaci zdravotníka zotavovacích akcí, což 

ho opravňuje k vykonávání funkce 

zdravotníka např. na letních táborech 

o opět je podmínkou pro absolvování 

vůdcovského kurzu 

 vůdcovský kurz 

o účast je možná od 18 let 

o prohlubuje znalosti čekatelů a připravuje je 

na samostatné vedení skautských oddílů 

o je podmínkou pro zastávání funkce vůdce a 

zástupce vůdce oddílu 

o kurzy jsou akreditované Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR  
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Kde najdu víc informací? 

Vše podstatné včetně plánovaných akcí máme na webu: 

www.skautiroztoky.cz 

Aktuální kontakty na vedení oddílu a smečky najdete v hlavní 

nabídce v sekci Skauti, respektive Vlčata. Navštivte také naši 

fotogalerii nebo YouTube kanál a sledujte nás na Facebooku. 

Náš oddíl skautů a smečka vlčat patří pod roztocké skautské 

středisko Lípa, což je podle občanského zákoníku pobočný 

spolek Junáka – českého skauta, z. s. Více informací o celé 

skautské organizaci najdete na webu www.skaut.cz 

 

Kde seženu oddílový šátek či vlčácké tričko? 

U vedení oddílu je možné koupit 

oddílový šátek, který skauti nosí 

na většinu akcí, ať už kolem krku či 

alespoň v batohu. Šátek je naším 

poznávacím znamením, praktickou 

pomůckou např. při hrách a v neposlední řadě i památkou na 

náš oddíl. Oddílový šátek nenahrazuje ten klasický ke kroji, 

nosíme jej pouze bez kroje! 

 

Obdobně můžete u vedení 

smečky vlčat zakoupit žluté 

vlčácké tričko. 

https://www.skautiroztoky.cz/
https://www.skaut.cz/

