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slovo na uvítanou 
 

 

 

Vážený příteli, sestro, bratře, 
 
dovol nám toto oslovení, již od mladých let jsou všichni skauti tak zvyklí, stejně jako si 
podávat levou ruku. Oslovení „sestro, bratře“ vyjadřuje naše přátelství a příslušnost ke 
stejné „krevní skupině“. 

V současné společnosti poznamenané silně narůstající individualizací, je přátelství stále 
vzácnější. Skauti, bez ohledu na svůj věk, chtějí i nadále vytvářet ostrovy přátelství, kde 
vládne vzájemná důvěra a lidská úcta, úcta k přírodě a všem zdravým zásadám, které nám 
naši rodiče vštěpovali. A kde platí pravidla „fair play“. 

Dobří přátelé umocňují radost v našem životě, stejně jako nám pomáhají přenést se přes 
útrapy a smutné chvíle naší pozemské pouti. Právě v těch krušnějších chvílích poznává 
člověk skutečnou hodnotu a sílu pravého přátelství.     

Základní myšlenkou skautingu je podpora harmonického rozvoje osobnosti, tedy výchova 
zaměřená na tělesný a duševní rozvoj s důrazem na rozvoj duchovní a etický, formující 
morální profil. 

Dnešní doba je velice náročná na znalosti i vlastnosti jedince. Již dávno nestačí spokojit se 
s tím, co nám dala škola. Jedním z cílů skautingu je přesvědčit sám sebe o nutnosti 
soustavného sebevzdělávání a  neustálé sebevýchovy. 

Jednotlivá údobí dospělosti jsou značně rozdílná, bez ohledu na věk všechny skautské 
generace spojuje úsilí o naplněný harmonický život, o vysoký morální standart, přátelské 
vztahy k lidem, přírodě, okolí. Neméně důležité je i úsilí o vlastní sebevýchovu , pozitivní 
myšlení a zdravý způsob života. Tím vším je utvářen charakteristický životní styl 
jednotlivce a často i celé rodiny. A kruh skautských přátel nám ho pomáhá dotvářet i 
naplňovat. 

 

Skauting je výchova mladých a životní styl dospělých 
Pokud naše zásady a představy o životě Ti jsou blízké, rádi Tě ve svém kruhu přivítáme. 
Na stezce za plnohodnotným životem Ti přeje úspěch za všechny oldskauty 

náčelnictvo kmene OS. 
 



Příloha kmenových novin OS 

 2 

Skautský zákon Skautský zákon Skautský zákon Skautský zákon     
 1. Skaut je pravdomluvný. 
    2.2.2.2.    Skaut je věrný a oddaný.Skaut je věrný a oddaný.Skaut je věrný a oddaný.Skaut je věrný a oddaný.    
    3.3.3.3.    Skaut je prospěšný a pomáhá jinýmSkaut je prospěšný a pomáhá jinýmSkaut je prospěšný a pomáhá jinýmSkaut je prospěšný a pomáhá jiným    
    4.4.4.4.    Skaut je přSkaut je přSkaut je přSkaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého ítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého ítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého ítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého 

skaskaskaskauuuuta.ta.ta.ta.    
    5.5.5.5.    Skaut je zdvořilý.Skaut je zdvořilý.Skaut je zdvořilý.Skaut je zdvořilý.    
    6.6.6.6.    Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.    
    7.7.7.7.    Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.    
    8.8.8.8.    Skaut je veselé mysli.Skaut je veselé mysli.Skaut je veselé mysli.Skaut je veselé mysli.    
    9.9.9.9.    Skaut je hospodárný.Skaut je hospodárný.Skaut je hospodárný.Skaut je hospodárný.    
    10.10.10.10.    SkaSkaSkaSkaut je čistý vut je čistý vut je čistý vut je čistý v    myšlení, slovech i skutcíchmyšlení, slovech i skutcíchmyšlení, slovech i skutcíchmyšlení, slovech i skutcích    

Ztotožníš se s tímto kritériem morálních kvalit? V anglické verzi 1. bod Zákona zní, že „na 
skautovo slovo je spolehnutí“. Je na Tebe spolehnutí? Pro skautky platí jednoduchá 
úprava: ženský rod a místo „skauta“ je „skautka“. 

Skautský slibSkautský slibSkautský slibSkautský slib    

    Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:    
    ————   sloužit nejvyšší Pravdě a    sloužit nejvyšší Pravdě a    sloužit nejvyšší Pravdě a    sloužit nejvyšší Pravdě a LLLLásce věrně vásce věrně vásce věrně vásce věrně v    každé době,každé době,každé době,každé době,    
    ————   plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,   plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,   plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,   plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,    
    ————   duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.   duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.   duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.   duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.    

(K tomu (K tomu (K tomu (K tomu mi dopomáhej Bůh)mi dopomáhej Bůh)mi dopomáhej Bůh)mi dopomáhej Bůh)    

Junácká hymnaJunácká hymnaJunácká hymnaJunácká hymna    
Text: Fr. S. Procházka 
Hudba: K. Kovařovic 
 

Junáci vzhůru volá den!Junáci vzhůru volá den!Junáci vzhůru volá den!Junáci vzhůru volá den!    Junáci vzhůru volá den!Junáci vzhůru volá den!Junáci vzhůru volá den!Junáci vzhůru volá den!    
Luh květem kývá orosen,Luh květem kývá orosen,Luh květem kývá orosen,Luh květem kývá orosen,    Buď připraven, buď připraven!Buď připraven, buď připraven!Buď připraven, buď připraven!Buď připraven, buď připraven!    
sluníčko blankytem pílí.sluníčko blankytem pílí.sluníčko blankytem pílí.sluníčko blankytem pílí.    K obraně dobra a krásyK obraně dobra a krásyK obraně dobra a krásyK obraně dobra a krásy    
před námi pouť vede kpřed námi pouť vede kpřed námi pouť vede kpřed námi pouť vede k    cíli.cíli.cíli.cíli.    dožiješ vlasti své spásy.dožiješ vlasti své spásy.dožiješ vlasti své spásy.dožiješ vlasti své spásy.    
Junáci vzhůru, volá den!Junáci vzhůru, volá den!Junáci vzhůru, volá den!Junáci vzhůru, volá den!    Junáci vzhůru, volá den! Junáci vzhůru, volá den! Junáci vzhůru, volá den! Junáci vzhůru, volá den!     
Junáci vzhůru, volá den!Junáci vzhůru, volá den!Junáci vzhůru, volá den!Junáci vzhůru, volá den!    Buď připraven, buď připraven!Buď připraven, buď připraven!Buď připraven, buď připraven!Buď připraven, buď připraven!    

Heslo všech skautů:Heslo všech skautů:Heslo všech skautů:Heslo všech skautů:    
Buď připraven!Buď připraven!Buď připraven!Buď připraven!    

Heslo oldskautů:Heslo oldskautů:Heslo oldskautů:Heslo oldskautů:    

Jednou skautem Jednou skautem Jednou skautem Jednou skautem –––– navždy skautem ! navždy skautem ! navždy skautem ! navždy skautem !    

Denní příkaz všech skautů:Denní příkaz všech skautů:Denní příkaz všech skautů:Denní příkaz všech skautů:    
Každý dKaždý dKaždý dKaždý den vykonej dobrý skutek!en vykonej dobrý skutek!en vykonej dobrý skutek!en vykonej dobrý skutek!    
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Co je skauting ?  
Skauting je výchovný systém, který intenzivně připravuje nejmladší generaci na život 
samostatného, aktivního a odpovědného občana demokratického státu.  
Skauting je systém celoživotní výchovy a sebevýchovy, v němž odpovědnost za výchovu 
postupně s dospíváním přechází z vychovatele na vychovávaného, vlče – skaut – rover – 
oldskaut. Ve věku dospělosti se stává vychovatelem každý sám sobě.  
Kolébkou skautingu je Anglie, kde v r.1907 Baden - Powell realizoval se skupinou 
chlapců první tábor; rok 1907 je považován za rok vzniku světového skautingu. Český 
skauting založil v r.1911 A.B.Svojsík a v r.1912 se skupinou chlapců uskutečnil první 
stanový tábor v blízkosti myslivny Orlovy u Humpolce na Vysočině. 

 

Co je oldskauting ? 
Oldskauting je skauting dospělých a vznikl jako organická součást českého skautingu 
v r.1918. Ve dnech vzniku a formování samostatného československého státu povolal 
A.B.Svojsík do služby nově se rodícímu státu pražské skauty. Mezi nimi nastoupili i starší, 
kteří pro svou dospělost již nemohli být řadovými členy skautských oddílů. Ti se rozhodli  
pokračovat dál v činnosti a skautském programu, upraveném pro dospělé mladé muže, a 
později i pro dospělé mladé ženy.  

Tak vznikla při XIV. chlapeckém oddíle Praha první oldskautská družina jako základ 
1. klubu OS Praha „Přátelé Vatry“, který žije a pracuje až do dnešních dnů. Zrod českého 
oldskautingu tak úzce a symbolicky souvisí se dnem 28. října 1918, tj. vznikem prvního 
samostatného československého státu.  

Další vývoj i současný stav českého oldskautingu jsou silně poznamenány historickými 
událostmi, zvláště pak politickými persekucemi v obdobích totalitních diktatur nacismu a 
komunismu. 

 

Co je mezinárodní oldskautské hnutí ? 
Je rozšířeno ve všech evropských a mnoha mimoevropských zemích všech kontinentů. 
Junák svým kmenem OS je členem celosvětové organizace dospělých skautů a skautek 
ISGF (International Scout and Guide Fellowship) se sídlem v Bruselu.  

Programem i cílem mezinárodní spolupráce je další rozvoj mezinárodního přátelství, 
tolerance a porozumění cestou poznávání jiných zemí a kultur, vytvářením přátelských 
vztahů mezi lidmi různých ras a vyznání, všestranným budováním hrází proti sobectví a 
nepřátelství. 
 

Co je klub OS ? 
Klub OS (v zahraničí gilda) je společenství dospělých skautek a skautů, kteří jsou 
rozhodnuti v celém svém životě respektovat morální principy skautingu a šířit je do 
společnosti, v níž žijí a pracují. Pro mnohé se skauting stal životním stylem.  
Oldskautský klub nabízí dospělým aktivní společnost lidí, které sbližuje a spojuje idea 
skautingu, stejně jako vzájemná spolehlivost a přátelství.  
V klubech OS se často setkávají přátelé z období svých mladých skautských let.  
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Kluby OS jsou otevřeny i těm, kteří v mládí skautskou výchovou neprošli, jsou to 
převážně partneři a přátelé členů klubu. Základní podmínkou přijetí je jejich přistoupení 
na morální zásady skautského slibu a zákona. 

Náš program ? 
Kluby OS jsou charakteristické svým aktivním prostředím i vlastním programem, který 
vyplývá ze zájmové orientace jeho členů. Součástí programu je také aktivní podpora 
mladého hnutí a veřejně prospěšné aktivity, často i sociálního a charitativního charakteru. 
Základem programu zůstává i nadále aktivní život v přírodě. 
Každý klub podle zájmu svých členů vytváří svůj vlastní program.Ten má často specifický 
charakter  skautingu postroverského, rodinného, seniorského apod. Jeho pevnou součástí 
jsou obvykle výpravy, cestování a aktivní život v přírodě. 
Mezi dalšími aktivitami klubů najdeme sport a zájmové činnosti např. lyžování, vodáctví a 
jachting, tenis, kynologii, hudbu a zpěv, jevištní tvorbu, historický šerm, radioamatérský 
sport, přednášky a diskuse k aktuálním tématům, různé formy společenských a sociálních 
programů atp. 

Program klubu je omezen pouze fantazií, iniciativou a schopnostmi jeho členů. 
 
 

 

 

 

 
Kmenová knižnice 

Svazek č. 4 
 


