
Zákony 102. oddílu skautů, střediska LÍPA v Roztokách 

 

Zákony ve svých dvaceti bodech pomáhají zajistit bezpečnost při naší činnosti, dodržovat pravidla 

slušného chování, předcházet nedorozuměním a udržovat pořádek a přátelskou atmosféru v oddíle. 

 

 l/ Členství v oddíle 

1. Člen oddílu, který z vlastní viny neplní závazky z členství, nemůže zůstat nadále naším 

členem. 

2. Oddílová rada může vyloučit z oddílu toho, kdo po dobu 1 měsíce nechodí na družinové 

schůzky a oddílové akce a nedá o sobě žádnou zprávu svému rádci nebo podrádci. 

3. Člen, který nemůže z vlastní viny docházet na družinové schůzky své družiny, může docházet 

na schůzky jiné družiny. Nebo jen na všechny oddílové akce. To vše jen po domluvě s vůdcem 

oddílu nebo zástupcem vůdce. 

4. Nečinným členem oddílu může být jen dosavadní činný člen oddílu, který: 

a. nemůže docházet pravidelně na oddílové podniky z důvodů, které sám není schopen 

změnit (odjede na studia, je dlouhodobě nemocný atp.) 

b. byl alespoň 5 skautských let činným členem 

c. je 17 a více let starý, má za sebou alespoň 3 roky činného členství a zůstává členem 

střediska. 

Nečinný člen má povinnost dát o sobě vědět nejméně jednou za měsíc. Oddílová rada 

musí rozhodnout o jeho případné účasti na táboře. 

II/ Oddílová rada 

1. Oddílová rada řídí činnost oddílu. Tvoří ji vůdce oddílu, zástupce vůdce, oddílový rádce, 

oddílový podrádce, rádcové a podrádcové družin. 

2. Nikdo jiný kromě pozvaných členů nemá právo se její schůzky účastnit. 

3. Vůdce oddílu si ponechává právo veta. 

III/ Bodování a účast na táboře 

1. Kladné i záporné body přiděluje člen oddílové rady dle svého uvážení s přihlédnutím 

k aktuální bodovací tabulce. 

2. Neomluvená neúčast na akcích je brána jako hrubé porušení členských povinností 

(viz I/ Členství v oddíle) a může být postihována dle uvážení oddílové rady. 

3. Doporučené podmínky pro účast na letním oddílovém táboře: 

minimálně 900 bodů v celoročním bodovaní a minimálně 70 % docházka na akce oddílu 

IV/ Oslovování přezdívkou 

1. Neoslovujeme se příjmením, ale vždy jen přezdívkou nebo křestním jménem. 

2. Porušení tohoto zákona trestáme okamžitě 20 kliky. 



V/ Hrubá mluva 

1. Chceme mít v oddíle slušné prostředí, oproštěné od jakékoliv sprostoty a neurvalosti. 

Nadávky, neslušná slova, hrubost je u nás přísně zakázána. 

2. Porušení tohoto zákona trestáme okamžitě 20 kliky. 

VI/ Nástup do 20 vteřin 

1. Když je pískán nástup, ať oddílový nebo družinový, dostaví se každý do 20 vteřin, a to i kdyby 

byl sebevíc zaměstnaný. Včasný nástup je věcí osobni cti každého z nás. 

2. Oddílový nástup smí pískat jen oddílový činovník (oddílový vůdce, zástupce vůdce). 

3. Družinový nástup smí pískat člen oddílové rady. 

4. Signály: 

• oddílový nástup – · (N) 

• družina Jestřábů · – – – (J) 

• družina Lišek  · – · · (L) 

• oddílová rada  · – · (R) 

VII/ Zdravení 

1. Každý, kdo přijde do srubu, do Osady nebo na sraz k výpravě, pozdraví všechny přítomné 

skautským „nazdar“ a podá si s každým levou ruku. Právě tak se chová při odchodu domů. 

2. Družinové a oddílové podniky zahajujeme a zakončujeme pokřiky. 

3. Když přijde na schůzku dospělý člověk nebo starší činovník střediska vždy jej nahlas 

pozdravíme. 

VIII/ Užívání návykových látek 

1. V oddíle je přísný zákaz kouření, pití alkoholu a užívání drog. 

IX/ Zacházení s technikou 

1. Technickými věcmi rozumíme cizí choulostivé a hlavně cenné předměty, které lze snadno 

poškodit, jako např. fotoaparáty, kamery, hodinky, kola, mobilní telefony, atd. 

2. Tyto předměty si nepůjčujeme ani nebereme do ruky bez majitelova dovolení. 

3. Výjimkou jsou věci zapůjčené k činnostem celého oddílu (např. nářadí na táboře). 

4. Kdo cizí nebo oddílovou věc poškodí, musí ji dát opravit za své peníze nebo škodu majiteli 

nahradit. 

5. Oddíl škodu zaplatí jen tehdy, jestliže k ní došlo při užívání ve prospěch celku, a jen tehdy, 

pokud škoda nebyla způsobena nedbalostí. 

X/ Vzorný člen oddílu 

1. Nikdy na sobě nedej znát, když tě některý bod programu právě nebaví. 

2. Zúčastni se každé hry a činnosti a neodbíhej bezdůvodně k činnosti jiné. 

XI/ Zvěř v Osadě 

1. Do osady ani do srubu nevodíme psy, kočky ani jiná zvířata. 



XII/ Sázky v oddíle 

1. Nikdy se nesázíme o peníze. 

2. Povoleny jsou jen sázky humorného rázu, při kterých musí být vždy pevně a srozumitelně 

stanoveno, o co se sází. 

XIII/  Vtipkování a řešení sporů 

1. Pamatuj, že vtip je jen tehdy vtipem, směje-li se mu i postižený. Za nevhodný vtip se omluv. 

2. Spor se snaž vždy vyřešit bez zbytečných hádek ke spokojenosti všech zúčastněných. 

3. Vyhrocený spor se v oddíle řeší „soubojem na deky“. 

XIV/  Poslušnost 

1. V oddíle se řídíme pokyny, které vydávají činovníci oddílu a střediska, členové oddílové rady a 

starší členové oddílu. 

2. Je povinností každého člena oddílu poslechnout jejich rady, výzvy nebo příkazu bez výmluv a 

protestů. 

XV/ Noční klid 

1. Při společném noclehu musí od večerky do budíčku vládnout naprosté ticho. Potichu zůstaň i 

v případě, že se probudíš před budíčkem a už se ti nebude chtít spát. 

2. Porušení trestáme 20 kliky a dřívější večerkou den následující. 

XVI/ Jízda vlakem a autobusem 

1. Když jedeme vlakem nebo autobusem, nesmí nikdo vystoupit bez výslovného souhlasu vůdce 

nebo vedoucího akce.  

2. Je zakázáno vstupovat do kolejiště a běhat v blízkosti kolejí nebo silnice. 

3. Nezapomínáme, že v dopravním prostředku nejsme sami a chováme se podle toho. 

XVII/ Kola a jiné dopravní prostředky 

1. Je povoleno přijet na kole nebo koloběžce do Osady na schůzku, ale není dovoleno po Osadě 

bezdůvodně jezdit nebo dokonce závodit bez svolení oddílových činnovníků. 

2. Je zakázáno vjet a do Osady na motorce. 

3. Na tábořišti je jízda na kole zakázána. 

4. Ochranou přilbu používáme při každé jízdě na kole. 

5. Na cyklistické výpravě se bezpodmínečně řídíme pokyny vedoucího výpravy a platnými 

dopravními předpisy. Zbytečně neriskujeme. 

XVIII/ Oddílová knihovna 

1. Výpůjčky zapisujeme do patřičného sešitu v knihovně. 

2. Vypůjčenou knihu nepůjčujeme nikomu dalšímu. 

3. S vypůjčenými knihami zacházíme šetrně a v pořádku je vracíme do 4 týdnů. 

4. Povinností oddílového knihovníka je zařadit a zaevidovat nové knihy, kontrolovat stav a 

návratnost knih a upozorňovat členy na překročení čtyřtýdenní lhůty. 



XIX/ Výzbroj na družinovou a oddílovou schůzku 

1. Seznam povinného vybavení: 

• propiska 

• obyčejná tužka 

• skautský zápisník 

• pracovní sešit 

• šátek 

• uzlovačka 

• tenisák 

• KPZ 

• skautská stezka 

2. Kdo nebude mít potřebné vybavení na schůzku, může být poslán domů. 

XX/ Výzbroj a výstroj na výpravu 

1. Malá polní (jednodenní akce): 

• oblečení dle roční doby a počasí 

• pevná a vyšlápnutá obuv 

• do batohu na záda: pláštěnka, pití a jídlo na celý den, osobní doklady, věci na 

družinovku, věci určené vedoucím akce. 

2. Velká polní (vícedenní akce): 

• oblečení dle roční doby a počasí 

• pevná a vyšlápnutá obuv 

• do batohu na záda: pláštěnka, pití, doklady, věci na družinovku, karimatka, spacák, 

věci na spaní, rezervní oblečení, baterka, hygienické potřeby (ručník, kartáček na 

zuby, zubní pasta, mýdlo, hřeben, toaletní papír), ešus, lžíce, nůž, věci určené 

vedoucím akce. 

• společné věci: kotlík, společné jídlo (dle dohody), lékárnička, mapa okolí a buzola, 

sekyrka, věci určené vedoucím akce. 

3. Kdo nebude mít potřebné vybavení na akci, může být poslán domů. 


