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Malá exkurze do skautské historie 
Skauting vznikl v roce 1907 v Anglii. Zakladatelem byl Robert Baden Powell (*22.2.1857, 
+8.1.1941) významný britský generál, který v tomto roce uspořádal pro 20 chlapců z Londýna 
z různých společenských vrstev tábor, který je pokládán za počátek skautingu.  
 
Skautské hnutí se šířilo do dalších států a bylo ovlivňováno i dalšími osobnostmi. Značný vliv 
na skauting a skautské hnutí měl například Ernest Thompson Seton (*14.8.1860, 
+23.10.1946), který již v roce 1902 ve Spojených státech založil Woodcrafterské hnutí 
(Lesní moudrost).   
 
V Čechách se stal propagátorem skautské myšlenky Antonín Benjamin Svojsík (*5.9.1876, 
+ 17.9.1938), který se seznámil se skautingem v roce 1911 při návštěvě Anglie. Skautským 
hnutím byl nadšen a ještě v témže roce zakládá první chlapecký oddíl. Roku 1914 je založen 
spolek Junák - český skaut. O rok později tedy v roce 1915 vzniká u nás i dívčí skauting, za 
jehož zakladatelku je považována Vlasta Štěpánová (provdaná Koseová).  
 
Roku 1920 se v Londýně konalo první Jamboree (mezinárodní setkání všech skautů). 
 
Bohužel neměla v naší republice vždy skautská myšlenka na růžích ustláno a tak bylo 
skautské hnutí několikrát zakázáno a opětovně vzkříšeno. Nejprve rozpustili skauting nacisté 
roku 1940, po skončení války roku 1945 byl Junák obnoven, ne však na dlouho. 
Komunistický režim zrušil Junáka v roce 1950. Opětovně začal Junák fungovat až v roce 
1968, ale jen krátce do roku 1970, kdy byl opět zrušen. Naposledy byl u nás obnoven až po 
pádu komunistického režimu v roce 1989.  
 
V prosinci roku 2001 bylo založeno Občanské sdružení skautů a skautek Lilie, které se 
osamostatnilo od celostátní organizace Junák svaz skautů a skautek ČR a vyrazilo za 
skautskými ideály svoji vlastní cestou. Základem sdružení byly a jsou střediska Bystřina, 
Pagoda a přístav Orion.  
 

Odznak skautů 

Symbolem skautského hnutí je lilie, která pochází ze starých námořních map, kde vždy 
značila směr k severu. Lilie se skládá ze tří listů spojených páskou. Prostřední list symbolizuje 
právě onu střelku kompasu, a značí tak, že skaut jde vždy přímo za svým cílem a správnou 
cestou. Oba postraní listy naznačují, že skaut nemá ze správné cesty sejít ani vpravo ani 
vlevo, protože tyto cesty se stáčí zpět a nevedou k cíli. Vrcholky tří listů lile představují tři 
body skautského slibu a někdy bývají vykládány i jako tři věkové kategorie skautského hnutí: 
vlče - skaut - rover.  

Mezinárodním odznakem skautek je trojlístek. Hvězdy na krajních listech mají vést skautky 
po celý život, protože symbolicky představují slib a skautský zákon. Střední žebro trojlístku je 
opět kompasovou střelkou, ukazující správný směr. Základnou je heraldický znak ohně, který 
má vždy jasně plát v srdcích skautek, protože to je oheň lásky k lidstvu. Protože slibový 
odznak českých skautek je stejný s junáckým /chlapeckým/, nosí pod ním děvčata 
tmavomodrý trojlístek. 
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Skautské zákony a hesla 
 
Zákon vlčat 

1. vlče se nikdy nepodá samo sobě, 
2. vlče se vždy poddá starému vlku. 

 
Heslo vlčat 
Naší snahou nejlepší buď čin! 
 
Zákon světlušek 
Světluška: 

1. mluví vždy pravdu, 
2. je poslušná, 
3. pomáhá jiným, 
4. je statečná a veselá, 
5. je čistotná. 

 
Heslo světlušek 
Pamatuj! 
 
Skautský zákon 
Skaut(ka) je: 

1. pravdomluvný(á), 
2. věrný(á) a oddaný(á), 
3. prospěšný(á) a pomáhá jiným, 
4. přítelem(přítelkyní) všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta,  
5. zdvořilý(á) 
6. ochráncem(ochránkyní) přírody a cenných výtvorů lidských, 
7. poslušný(á) rodičů, představených a skautských činovníků, 
8. veselé mysli, 
9. šetrný(á) 
10. čistý(á) v myšlení, slovech i skutcích.  

 
Heslo skautů(skautek) 
Buď připraven! 
 

Skautské svátky 
 
22. února – Den sesterství (angl. Thinking day) je mezinárodní svátek přátelství, který slaví 
skauti celého světa. V tento den se narodil zakladatel skautingu, sir Robert Baden-Powell (22. 
února 1857) a také jeho žena zakladatelka dívčího skautingu Olave Baden-Powell (22. února 
1889). 
 
24. dubna – svátek sv. Jiří patrona všech skautů 
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Junácká hymna 
    

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 ! :] 
   
Nás neomýlí nástraha, 
je na stráži nám odvaha, 
jsme silni svalem i duší, 
jak růže krásný čin luší. 
[: nás neomýlí nástraha! :] 
  
A každý z nás přímo stát 
a před nikým šij nehýbat, 
do očí pravdu a v pýše 
jen vlast svou výše a výše. 
[: Tu každý znás vždy duší stát! :] 
   
Chcem´ věrni zůstat také dál, 
čím k lepšímu duch mladý vzplál, 
příslušni vnitřního kynu, 
muž budem´ krásného činu. 
[: Chcem´ věrni zůstat také dál! :] 
   
Junáci, vzhůru volá, volá den! 
Buď připraven, buď připraven! 
V obraně dobra  krásy 
dožiješ vlasti svých spásy, 
[: buď připraven, buď připraven! :] 
   
 
Junáckou hymnu používáme při junáckých slavnostech a chováme se při poslechu či zpěvu 

obdobně jako při poslechu státní hymny. Obvykle se používá první a pátá sloka.  
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Vlčácká hymna 
 
1. 
Džungle ztichla, večer nastal 
Ke spánku se všechno klade 
jen v táboře smečky vlků 
Na stráži je vlče mladé. 
 
Ref. 
Vlče se nebojí nikoho, nikoho 
Ono má tesáky od toho, od toho 
Aby když nepřítel ozve se, ozve se 
Pořádně ho prohnal po lese 
 
2. 
Vlče ví, že zákon smečky 
Dobrým vlkem být mu káže 
Když Akela k boji velí 
Každý běží pln kuráže 
 
Ref. Vlče se nebojí ….. 
 
3. 
Ať si někdy někdo začne 
Křivdit komu před vlčáky 
Pocuchaj mu chlupy značně 
A pak zhyne pod tesáky 
 
Ref. 
Vlče se nebojí ……………. 
…. Rozhází mu kosti po lese.  
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Trampská hymna 
 
1. 
Vše tone v snách a život kolem ztich 
jen dole v tmách kol ohně slyšet smích. 
Tam srdce všem jen spokojeně zabuší 
z písniček známých vše jistě vytuší. 
 
Ref. 
Vlajka vzhůru letí, k radosti svých dětí 
hned se s mráčky snoubí 
vlát bude zas až mladí čas opustí nás. 
 
2. 
Po létech sám až zabloudíš v ten kraj 
a staneš tam, kde býval kdys tvůj ráj 
vzpomeneš chvil těch, kterés míval tolik rád 
tak jako kdysi ozvěnou slyšíš hrát. 
 

Skautská večerka 
 
1. 
Zapad den slunce svit, 
vymizel z údolí, z temen hor 
odpočiň každý kdos boží tvor. 
 
2. 
V lesa klín padl stín,  
hasne již vatry zář. 
Svatý mír kráčí z hor, 
usíná boží tvor.    
 

Píseň ke kruhu přátelství – gilverský kruh 
 
Proč s tím se máme rozloučit, co každý z nás měl rád. 
Proč s tím se máme rozejít bez víry na návrat. 
 
To není, není loučení byť by se nám chvěl hlas. 
Jsme spolu věčně spojeni a sejdeme se zas. 
 
Utvořme ze svých rukou kruh, pevný kruh přátelství, 
stiskněme ruku druhu, druh na lásky znamení. 
 
To není, není loučení byť by se nám chvěl hlas, 
jsme spolu věčně spojeni a sejdeme se zas.  
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Červená se line záře - canon  
 
1. 
Červená se line záře, červená se line záře, 
oheň, oheň, hřeje ruce, barví tváře. 
 
2. 
U ohně to pěkně svítí, nechce se nám spáti jíti. 
Ahoj, ahoj v létě zase nashledanou. 
 
3.  
U ohně to pěkně šplouchá, kapr na nás z vody kouká. 
Ahoj, ahoj v létě zase na shledanou. 
 

Píseň ke vztyčování vlajky 
 
1. 
Vzhůru jen vzhůru |: vlajko se vznes :| 
|: řeka nás volá slunce i les :|. 
 
2. 
Vše co nás bolí, mučí i hlodá, lesy zahojí, slunce i voda, 
vzhůru jen vzhůru |: les nás volá :| |: vlajka už letí, hola, hola :| 
 
Poznámka: |: text takto označený se zpívá 2x :| 
 

Junácký slib 
 
1. 
Kdo chceš junákem se státi, přistup mezi nás,  
budeš nováčkem se zváti, pak-li zkoušku máš. 
Slíbíš n svou čest, že skautem býti chceš,  
že svůj národ nade všechno miluješ. 
 
2.  
Při ohýnku táborovém vám všem slibuji,  
že svůj národ a svoji vlast vroucně miluji.  
Chci hájit svobodu a prospět národu, 
Skautskou vlajku povznést výše nahoru.
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Morseova abeceda 
 

Znak Kód Pomůcka Znak Kód Pomůcka 

A .- akát N -. národ, nástup 

B -... blýskavice, bábrlinka O --- ó náš pán, ó náš háj 

C -.-. cílovníci P .--. papírníci 

D -.. dálava, dálnice Q --.- kvílí orkán, kváká žabák 

E . erb R .-. rarášek 

F ..-. Filipíny, filiálka S ... sekera, sobota, světluška 

G --. Grónská zem, gnómóny T - tón, trám, tůň, té 

H .... hrachovina, holubice U ..- učený, uličník, uragán 

CH ---- chléb nám dává, chválí nás pán V ...- vyučený, vyvolený 

I .. ibis, Ivan, Irsko W .-- wagón klád 

J .--- jasmín bílý, junácká hůl X -..- Xénokratés, Xénie má 

K -.- krákorá, království Y -.-- Ýgar mává 

L .-.. lupíneček, lední hokej Z --.. známá žena 

M -- mává, mlází    

      

1 .----  ? ..--.. otazník 

2 ..---  , --..-- čárka 

3 ...--  ! --...- vykřičník 

4 ....-  . .-.-.- tečka 

5 .....  ; -.-.-. středník 

6 -....  / -..-. lomítko 

7 --...  = -...- rovnítko 

8 ---..  - -....- pomlčka 

9 ----.  <-> .----. odsuvník, tabulátor 

0 -----  ( -.--. závorka (otevírací) 

   ) -.--.- závorka (uzavírací) 

Morseovu abecedu využíváme k psaní zpráv a 
vysílání zpráv na dálku. Zprávy můžeme vysílat 
pomocí píšťalky, baterky, telegrafního klíče, 
praporků apod.   

" " .-..-. uvozovka 

: ---... dvojtečka 

_ ..--.- podtržítko 

@ .--.-. 
zavináč ("posíláme e-
mail") 
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Oddílové signály  
 

Znak Kód Význam signálu 

N -. NÁSTUP 

Z --.. ZAHÁJENÍ HRY 

U ..- UKONČENÍ HRY 

P .--. PŘÍPRAVA NA (NÁSTUP, HRU)  

S ... SPĚCHEJTE 

B -... BUDÍČEK 

SOS .../ ---/... VOLÁNÍ O POMOC 

 --------- DLOUHÉ OPAKOVANÉ PÍSKÁNÍ - POPLACH 

 
Signál zdvižené ruky – signál používá vedoucí, aby usměrnil chování družiny, každý kdo 
signál spatří, ustane v dosavadní činnosti, zvedne ruku a především zmlkne.  
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Šifrování žádná dřina 
 

Šifrovací kříž 

A B C D E F G H CH 
I J K L M N O P Q 
R S T U V W X Y Z 

 
*  *  *  * AHOJ 
 
Hrajeme si s písmenky  

Psaní pozpátku: Send ej ýnsárk ned – Dnes je krásný den 
 
Každé i-té písmeno: kalhpodj – AHOJ (každé druhé písmenko) 
 
Psaní pomocí klíče: (klíč například 3-2, 1-3, 4-2, 2-1)  
Pohled je zase dokonalý - AHOJ (x-y = x-té slovo, y-té písmeno) 
 
Psaní v tabulce různými směry: (například od středu ke kraji, zprava do leva, po sloupcích) 
A tady už jsou tři možné způsoby jak napsat: Ahoj jak se dnes máš  

A H O J  A S E Š  K S E D 
S K A J  H K D Á  A A H N 
E D N E  O A N M  J J O E 
S M Á Š  J J E S  Š Á M S 

 
Posunutá abeceda: uděláme si dva sloupce abecedy, přičemž v jednom sloupci abecedu 
posuneme o několik řádek…např. o tři řádky. Pak dostáváme, že D = A, E = B, F = C… 
rázem je jednoduchá šifra na světě. (písmeno CH nepoužíváme!) Příklad: GBA = JED 
 
Hrátky s morseovo abecedou: 

Morseova abeceda je sama osobě šifrou. Chceme-li však zprávu o trochu ztížit nahradíme 
tečky a čárky jinými znaky, obrázky nebo třeba čísly.  
Například: Při kreslení obrázku lze zprávu ukrýt do záhonu kytiček, malá kytička je tečka, 
velká je čárka. Nápis se může ukrývat i v plaňkách plotu – opět malá plaňka tečka, velká je 
čárka. Obtížnější šifru dostaneme také, například když tečku představují sudé číslice, čárku 
liché a oddělovač je číslice 0. morseovku lze napsat i jako matematický příklad oddělovač pak 
tvoří matematická znaménka +, -, *, /, =. 
 
Neviditelný text 

Pomocí citrónové šťávy lze snadno vyrobit neviditelnou zprávu. Text napsaný šťávou 
z citronu se na papíře objeví až po jeho zahřátí nad plamenem svíčky. Jen si dejte pozor, ať 
vám papír se zprávou při zahřívání neshoří. 
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Indiánské písmo 
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Skautské pochodové značky 
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Mrazík 
 
1. 
Už se končí oběd, je čas spánku, už dopíjím pivo z džbánku, už se chystám chrnět do týpí. 
Tak čapni pilu dořež kládu, netuším v tom žádnou zradu, už se chystám řezat u drátů. 
 
Ref. 
Mrazíku vrať se mi chci mít drát na zemi, bez tebe jiskří to tu míň. 
 
2. 
Od drátů se mrazík vrací, vykonal tam dobrou práci, musí býti platit připraven. Těch domků 
v dálce povšimni si, elektřina tam byla kdysi, jejich každodenní chléb. 
 
Ref. 
Mrazíku vrať se mi chci mít drát na zemi, bez tebe jiskří to tu míň. 
 
3. 
Pepíku a Kadifárku dořežeme další várku, poražte ten stromek zelený.  
Požárníci a fízláci mají tady další práci, teď ti tuhne úsměv na lících. 
 
Ref. 
Mrazíku vrať se mi chcí mít drát na zemi, bez tebe jiskří to tu míň. 
 

My pluli dál a dál 
 
1: 
My pluli dál a dál v zelené lesy,  
kde vlnka s vlnkou slaví své plesy,  
my pluli dál a dál v zelený háj,  
my pluli dál a dál v zelený háj.  
 
2: 
Loďka je malá, vesla jsou krátký,  
poplujem hoši, poplujem zpátky,  
/:či máme plouti dál v zelený háj. :/  
 
3:  
My pluli dál a dál v rákosí tmavé,  
kde rybka s rybkou spolu si hraje,  
/:my pluli dál a dál v zelený háj. :/  
 
4: 
My pluli dál a dál s malou lodičkou,  
my pluli dál a dál tichou vodičkou,  
my pluli dál a dál v neznámý svět,  
my pluli dál a dál a nikdy zpět.  
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Naši modří kamarádi 
 
V řadě za sebou vodáci plujou,    
pádlují si vodou řekou neřekou.    
Bágly nemají vodu neznají,     
vjeli prostě na vodu a vesele si zpívají.  

 
Ref.        
Cáky, cáky, cák…      

 
Levá pravá cák, přední zadní žbluňk, 
nalevo je vodník, neudělej člun. 
Pádly máchají, ušima bimbají, 
I kdy už se převrhli tak vesele si zpívají. 
 

Ref. 
Žbluňky, žbluňky, žbluňk… 

 
Potok teče tam, řeka zase sem, 
modrokošiláci míří na kámen. 
Ryby zírají jak se cachtají, 
proč na tuhle vodu lezli, když ji vůbec neznají. 
 

Ref. 
Cha cha cha… 

 
Když se usuší, k lodím spěchají, 
už se zase znovu cvaknout chystají, 
lodě spouštějí, do nich sedají. 
Bobr koulí očima, že Čitu nemají. 
 

Ref. 
Hafi, hafi, haf… 

 
Už se vracejí Čitu hledají, 
ona přitom potají, v hospodě pivo upíjí. 
Po šťastném shledání, žízeň zahání, 
lodě zatím po řece vesele si uhání. 
 

Ref. 
Šplouchy, šplouchy, šplouch… 

 
Za tu spoustu let spluli celý svět, 
rádi vracejí se k říčce z mladých let. 
V řadě za sebou, hele tam plujou, 
pojďte s námi zazpívat si jejich píseň veselou. 
 

Ref. 
Cáky, cáky, cák…   
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Písnička ∼∼∼∼ óda nejen na mělnické skauty 
 
1. 
Soupeře nám dělali kamarádi z Mělníka, 
Rádi jsme se koupali u mařenického rybníka. 
Přepadů tu bylo pár, vypili jsme tady bar. 
Do Mařenic vrátíme se, vždycky nám tu bude fajn. 
 
Ref. 
Byla s váma sranda. 
 
2. 
U Huskyho jsme snědli všechny nanuky 
a holky si hrály na kluky, 
Prachárnu jsme několikrát hráli,  
Vždy za remízou jsme stáli. 
 
Ref. 
Byla s váma sranda. 
 
3. 
Když tu byli problémy, neměli jsme migrény. 
Lítali jsme po poli a hlídali jsme tábory. 
Když jste tady nebyli, taky jsme se bavili. 
Srandy jsme si užili s mělnickými frajery. 
 
Ref. 
Byla s váma sranda.  
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Skautský balíček karet 
 
Povím vám příběh z tábora, který mi vyprávěl bratr Pinďa. Jeho hrdinou je skaut a balíček 
karet. 
 
Bylo to skoro na konci prázdnin. Po mnoha hrách, výpravách, vítězstvích i nezdarech se 
dostala hrstka skautů konečně do tábora, který ležel na hranici luk a lesů. Druhý den byla 
neděle, a tak večer někteří chlapci odešli ke slavnostnímu táboráku. Přišli pozdě – oheň již 
vzplál. Skauti proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali zpěvníky. Všichni až … až 
na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je v trávě před sebou rozkládat jednu vedle 
druhé. Rádce, který skauty k táboráku přivedl, to spařil. A tak když se vrátil, předvedl skauta 
k náčelníkovi. „Proč jsi přivedl toho skauta, rádče?“ „Hrál u táborového ohně karty, bratře.“ 
Náčelník se udiveně obrátil na skauta. „Můžeš mi to nějak vysvětlit?“ „Zajisté, bratře.“ 
„Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat.“ „Nuže bratře, víš, byl jsem celý rok 
na studiích, daleko od luk a strání a s sebou jsem neměl nic než tenhle ten balíček karet. 
Věřím však, že tě uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji 
touhu po přátelství, přírodě, táboření a skautingu.“  A s těmito slovy začal skaut své 
vyprávění:   
                                                                                                                         
„Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi bdí náš bratr Svojsík. Jemuž za mnoho 
vděčíme. Dvojka mi připomene, že skauting má dvě větve – Pěší a Vodáckou a jejich stálý 
radostný boj. Trojka upomíná, že skauting není jen hra ale i zdolávání sama sebe, trojka Tři 
orlí pera jsou. Čtyřka to jsou čtyři pilíře na nichž vykvetla naše Lilie je to Bystřina, Orion, 
Pagoda a Wampum. Pětka mi připomíná 5. srpen roku 1945, kdy v Karlových Varech opět po 
šesti letech útlaku vzplál skautský táborák. Šestka to je šest cípů skautské lilie. Hlavní jsou 
vlastně jen tři velké listy, které připomínají tři body skautského slibu, ale celkem má lilie cípů 
šest. Sedmička je pak číslo oddílu, jenž na své skautské košili mám. Vidím-li osmičku, 
vzpomenu na roky, jež se nesmazatelně vryly nejen do paměti našeho státu, ale měli i velký 
vliv na skautské hnutí a to nejen v dobrém ale i zlém. Byli to roky 1918, 1938, 1948 a 1968. 
Devítka mi připomene rok 1989, rok kdy opět zavládla svoboda v našem státě a znovu mohla 
začít volně žít skautská myšlenka. Desítka pak má stejně bodů jako skautské zákony, kterými 
se všichni řídíme nebo která se aspoň snažíme plnit. Král mi připomene Dandyho vůdce naší 
Lilie, královna blahoslavenou Pannu Marii, a spodek, bratře, spodek – to je ďábel, nacismus 
a komunismus ideologie, jenž nepřáli skautským ideálům. 
 
Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365 – stejně jako když sečtu všechny dny do 
roka. Je tu dvaapadesát karet jako do roka týdnů, třináct štychů jako týdnů za čtvrt roku, 
dvanáct obrázkových karet jako měsíců v roce a čtyři barvy – stejně jako jaro, léto, podzim a 
zima. Jak vidíš, bratře, můj balíček karet mi posloužil stejně jako skautská stezka, skautský 
zápisník i kalendář“ 
 
A přátelé, tento příběh je pravdivý. 
 
Ten skaut se totiž jmenoval Bohumil Hluchý alias Pinďa.      
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Zálesácká výprava 
 
Jednou plác mě přes rameno bratr zvanej Čert: 
Mám pro tebe, hochu, v pácu moc fajnovej kšeft! 
Objednal hned velkou kolu a pak něžně řval: 
Sbal se, jedem na výsadek, prej až za polár! 
 

V ý p r a v a zálesácká z Karlovarska zadařila se,  
protože šlapali jsme do kopce a stále smáli se. 
Výprava zálesácká z Karlovarska zadařila se,  
protože šlapali jsme do kopce a stále smáli se. 

 
Bubu šlape s malou botou, Botka s děravou, 
Starostku už bolí nohy Drobka stresujou. 
Bobr vesele si hraje na schovávanou,  
Tornádo se v lese ztratí už ho nenajdou.  
 

V ý p r a v a zálesácká z Karlovarska zadařila se,  
protože šlapali jsme do kopce a stále smáli se. 
Výprava zálesácká z Karlovarska zadařila se,  
protože šlapali jsme do kopce a stále smáli se. 

 
Skončilo nám putování s prstem po mapě,  
sešli jsme se na chalupě v dobré náladě. 
Sedneme si kolem stolu ruce spojíme, 
a na příští výsadek se opět těšíme. 

 
V ý p r a v a zálesácká z Karlovarska zadařila se,  
protože šlapali jsme do kopce a stále smáli se. 
Výprava zálesácká z Karlovarska zadařila se,  
protože šlapali jsme do kopce a stále smáli se. 
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Poznámky 
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       Červen 2009, sestavil Josef Macke  


