Skautské ideály
“Nemůžeš-li být ideálním člověkem,
buď člověkem s ideálem”

...Skauting pro život

Rozumím skautskému slibu a zákonu, pohovořím s
vůdcem o plnění zákona, slibu, hesla a denního
příkazu).
Přemýšlím a promluvím s vůdcem o tom, co znamená
„žít skautsky“ a „jednou skautem, navždy skautem“ a
budu tak žít i mimo oddíl.

Skautská stezka

Splním jeden z následujících úkolů (výsledek
prezentuji před družinou):

15

!

Alespoň ve třech situacích, na které si pamatuji
a o kterých dovedu vyprávět, dokážu uznat
před ostatními svoji chybu a najít v ní poučení
pro příště.

!

Sestavím si svůj žebříček hodnot (min. 10) co je
pro mě v životě důležité např. rodina, skauting,
přátelství, peníze… a zamyslím se nad tím, zda
se dle toho chovám.

!

Nakreslím nebo z libovolného materiálu
vyrobím svůj erb, který bude vyjadřovat mé
zájmy, názory, cíle… a vymyslím své osobní
heslo, které by mě mohlo vystihovat

Středisko Karla Šimka Hradec Králové - Jednička

Vylepši si stezku!

První stupeň skautské stezky
Jsem začal plnit dne:

Dolepuj si fotky na místa k tomu určená!
Super zážitky budeš mít stále před očima.
Fotky musíš upravit dle velikosti stránky.
Můžeš nalepit i více fotek

Stále ve stezce hledáš kde je bod,
který jsi chtěl plnit?
Vytvoř si jednoduché záložky
provázek, korálek a je to!
Přijdeš i na lepší nápad?
Chceš, aby ti vůdce rychle něco
podepsal? Podstrč mu i tužku.
Půjde to rychleji!
Přivázanou tužku neztratíš.

Již nejsi nováček, splnil jsi skautský slib.Vlep si sem nejlépe
fotografii ze svého slibu, můžeš však i fotku či skicu z jiné akce,
která ti bude připomínat super zážitky v oddíle!
Do místa pod fotografií si napiš ze které akce a data záběr je.
Veď si záznamy pečlivě, uvidíš, že v budoucnu to velmi oceníš.

Chceš změnu? Chceš mít originál?
Změň si titulní stranu stezky!
Využij druhou stranu tohoto listu,
původní stránku vysaď a nakresli či koláží
vytvoř vlastní! Použij skautské motivy.

NA TUTO STRÁNKU SI NALEP FOTKU VYSTIHUJÍCÍ ZATÍM
TVOJI NEJLEPŠÍ SKAUTSKOU AKCI PŘI PLNĚNÍ
NOVÁČKA
Středisko Karla Šimka Hradec Králové - Jednička

Můj rádcovský kurs

Osobní údaje

Poznej své vrstevníky z okolí, najdi si mez nimi nové přátele

Jméno a příjmení: ………………………………………………..........................
Přezdívka:…………………………………………………………….........................
Sem si nalep fotku rádcovského kursu

Datum narození:………………………………………………….........................
Dopiš si datum (termíny), kdy se kurs konal

Adresa:……………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………
.......................................................................................................
Telefon:……………………………………………………………….........................
E-mail:……………………………………………………………….........................
Moje oddílové číslo: .....................................................................
Kontakt na blízkou osobu (v případě mé nouze):
…………………………………………………………………………….......................
Zdravotní pojišťovna:…………………………………………........................
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Středisko Karla Šimka Hradec Králové - Jednička

Zákon, slib a heslo
Zákon skautů:
1.
Skaut je pravdomluvný
2.
Skaut je věrný a oddaný
3.
Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
4.
Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem
každého skauta
5.
Skaut je zdvořilý
6.
Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů
lidských
7.
Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
8.
Skaut je veselé mysli
9.
Skaut je hospodárný
10.
Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích

Sem si nalep fotku se záběrem na tábor
Počítej s max. čtyřmi skautskými tábory
během plnění stezky.
Vypiš si místo, kde se tábor konal a datum

Slib:
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 a bližním
(K tomu mi dopomáhej Bůh)

Sem si nalep fotku se záběrem na tábor
Počítej s max. čtyřmi skautskými tábory
během plnění stezky.
Vypiš si místo, kde se tábor konal a datum

Heslo:
Buď připraven!

3
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Moje skautské tábory

Junácká hymna

Každý tábor je spousta nových zkušeností a zážitků

Slova: Fr. S. Procházka, Hudba: K. Kovařovic

Junáci vzhůru volá den,
luh květem kývá orosen.
Sem si nalep fotku se záběrem na tábor

Sluníčko blankytem pílí,

Počítej s max. čtyřmi skautskými tábory
během plnění stezky.
Vypiš si místo, kde se tábor konal a datum

před námi pouť vede k cíli.
[: Junáci vzhůru, volá, den:]

Junáci, vzhůru volá, volá den!
Buď připraven, buď připraven!
K obraně dobra a krásy
dožiješ vlasti své spásy.
Sem si nalep fotku se záběrem na tábor

Junáci vzhůru volá den!
Počítej s max. čtyřmi skautskými tábory
během plnění stezky.
Vypiš si místo, kde se tábor konal a datum
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[: Buď připraven!:]

Běžně používané jsou tyto dvě sloky. Celá hymna má 5 slok.

Údaje o mém oddíle
Oddíl je jako rodina - i ty ovlivňuješ jeho život

Odborky a kurzy
Kurzy nejsou škola, ale skvělá parta skautů v jedné akci

Jméno oddílu: ………………………………………….....................................
Pokřik oddílu:……………………………………………………….........................
...............................……........………………………………….........................
.................…………………………………………………………….………………………
..........................................................................................................
…………………………………...................………………………………………......…
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Jméno družiny.…………………………………………………….........................
Pokřik družiny:…………………………………………………….........................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
.........................................................................................................
Do oddílu jsem vstoupil: dne:...........................................................

podpis vůdce oddílu
razítko střediska

5

Zapiš si datum (do pravého sloupce) a název kurzu či odborky

-

Postup po skautské stezce

Stoupání na horu

Můj postup po základních kamenech

Napsal: E. T. Seton, Přeložil: M. Zapletal

Dne ................................... jsem splnil

Daleko na vyprahlém Jihozápadě stojí indiánská vesnice a za ní se

nováčkovskou zkoušku. Mohu se proto pustit do plnění

tyčí z pouště vysoká hora. Vyšplhat na tuto horu znamenalo velký čin,

prvního stupně a složit skautský slib.

a tak všichni chlapci ze vsi toužili, aby se o to mohli pokusit. Jednoho
dne jim náčelník řekl: „Nu tak, chlapci, dnes se můžete všichni pokusit

-

Dne........................................jsem složil na místě

……………………………………………………………………….............
SKAUTSKÝ SLIB. Mohu si již plnit odborky a dokončit I.
stupeň skautské stezky

na tu horu vylézt. Vyjděte hned po snídani a jděte každý tak daleko, jak
dokážete. Až budete unaveni, vraťte se, ale každý z vás mi přinese
větvičku z toho místa, kam až došel.“
Vydali se na cestu plni naděje a každý cítil, že jistě dorazí až na

-

Dne…………………....................jsem splnil podmínky I.

vrchol. Ale brzy se loudavě vrátil tlouštík a vztáhl k náčelníkovi ruku, v

stupně skautské stezky. Vyrazím na plnění Poutníka

níž držel kaktusový list. Náčelník se usmál a řekl: „Milý hochu, ty ses

Slunce a Poutníka Měsíce. Jsem připraven vydat se na

vůbec nedostal k úpatí hory; ani jsi nepřešel poušť.“ Později se vrátil

rádcovský kurz a jemu podobné.

druhý chlapec. Přinesl šalvějovou snítku. „Došel jsi na úpatí hory,“ řekl
náčelník, „ale vzhůru jsi nešplhal.“

-

Dne…….......…………...........…. jsem dokončil plnění II.

stupně skautské stezky. Již mám veškeré znalosti a
zkušenosti schopného skauta. Mohu se pokusit o Tři
orlí pera vyrazit na kurzy čekatelský, zdravotnický a jiné.
Budupomáhat v oddíle, díky kterému jsem se mnoho

Další hoch měl větvičku lindy. „Dobře,“ řekl náčelník, „ty ses dostal až k
pramenům.“
Později přišel další chlapec s trnitou větvičkou. Když ji náčelník
uviděl, usmál se a řekl: „Ty jsi šplhal vzhůru; dostal ses až k prvnímu
kamenitému splazu.“

naučil a zažil.
Pro důkaz to ztvrzuje i můj vůdce oddílo (do sloupku vpravo)
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Stoupání na horu

Moje skautská stezka

Napsal: E. T. Seton, Přeložil: M. Zapletal

“Přemáhej všechny těžkosti statečností.” Silius Italicus

Odpoledne dorazil hoch s cedrovou snítkou a stařec řekl: „Podal jsi
dobrý výkon, dostal ses až do poloviny hory.“
O hodinu později přišel hoch s borovou větvičkou. Tomu náčelník řekl:

Skautská stezka není jen tato brožura, není to ani první nebo
druhý stupeň či odborky. Skautská stezka je celoživotní

„Výborně! Ty jsi vyšplhal až ke třetímu pásmu, měl jsi za sebou tři
čtvrtiny výstupu.“
Slunce už stálo nízko, když se vrátil poslední. Byl to vytáhlý krásný

pouť, cesta za vlastním poznáním, za obranou Pravdy a
Lásky, cesta za skvělými lidmi i nezapomenutelnými zážitky.

chlapec vznešené povahy. Přicházel k náčelníkovi s prázdnýma
rukama, ale oči mu zářily: „Můj otče,“ řekl, „dostal jsem se tam, kde

Každý stupeň, každý kurz i tábor obohacují tvůj život, nikdy

nebyly žádné stromy neviděl jsem žádné větvičky, ale spatřil jsem

nevíš, kdy se ti která zkušenost bude hodit. Buď připraven,

Zářící Moře.“

abys nebyl překvapen!

Také starcova tvář se rozzářila, když slavnostním hlasem říkal: „Poznal
jsem to! Když jsem ti pohlédl do tváře, poznal jsem to. Ty ses dostal až
na vrchol. Nepotřebuješ žádnou větvičku. Je to napsáno v tvých očích,

Následujících několik stran ti má pomoci uchovat ty

zvoní to v tvém hlase. Pocítil jsi nadšení, můj hochu, viděl jsi nádheru

nejdůležitější okamžiky v nejkrásnějším věku, skautském

hory.“

věku.

Pamatujte na to, hledači lesní moudrosti! Odznaky (Orlí pera a
Mistrovství), které nabízíme za vykonané činy, nejsou „ceny“ jsou to
důkazy toho, co jste vykonali a kam jste až došli. Jsou to pouhé větvičky
nasbírané po cestě, které vám mají ukázat, jak daleko jste se dostali při

Veď si záznamy pečlivě, uvidíš, že v budoucnu to velmi
oceníš.

stoupání na horu.
7
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Já a můj oddíl
Splním jeden z následujících úkolů:
!

!

!

!

Připravím pro družinu nebo oddíl podrobný
návod, jak postupovat v případě nějakého
nebezpečí při pobytu v přírodě (např. omezení
viditelnosti - hustá mlha, část oddílu se ztratí,
úraz na výpravě, bouřka)
Vymyslím, co musí umět a jaký musí být
správný vůdce oddílu a podle jakých kritérií
bychom jej volili, kdyby to byla volená funkce.
Promluvím s vůdcem o tom, co se mi na jeho
vedení líbí a nelíbí (věcné konkrétní
argumenty), promluvím s ním o důvodech jeho
jednání při vedení oddílu.
Vytvoříme s družinou seznam toho, co je v
okolí klubovny problematické a co je potřeba
zlepšit. Alespoňò jednu věc z toho
uskutečníme. Já budu celou akci iniciovat (řídit
sestavení seznamu, zajistit akci na opravu dané
věci)

Splním jeden z následujících úkolů:
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Skautské dovednosti
“Skaut se stará, skaut má”
Vím jak se správně obléci do extrémních podmínek:
horko, mokro, zima
Na vícedenní výpravu si správně a sám sbalím batoh
Přespím pod širákem v přírodě s běžným vybavením a
znám podmínky, za kterých je možno nouzově
přenocovat v přírodě
Najdu vhodné místo pro stavbu stanu a stan postavím
(kupole i jehlan)
Budu bezpečně používat nástroje (nůž, sekera, pila),
vím jak je brousit a udržovat
Na výpravě si uvařím na polních vařičích (jídlo v
rozsahu dle rozhodnutí vůdce)
Uvařím čaj z přírodních surovin na ohništi, které sám
vybuduji a správně zahladím
Umím uvázat turbánek a uzel dobrého skutku

!

Vezmu si na starost část oddílového vybavení a
budu se o nìj pravidelně starat, zajišťovat jeho
opravu.

Vím jak uzavřít uzávěr vody, plynu a elektřiny v domě
a v klubovně a kdy je nutné jich užít

!

Se svou družinou uskutečníme větší týmový
úkol (projekt na třídìní odpadů včetně odvozu,
vysázení a starost o stromky na střediskovém
pozemku, výroba a předání přání pro domov
důchodců...)

Budu si udržovat své boty čisté a srovnané, pravidelně
čistím zablácené boty, přišiji utržený knoflík, udržuji v
pořádku kroj (dokážu si přišít samostatně nášivky)
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Skautské dovednost

Já a můj oddíl

“Dobrý příklad není jedinou z možností jak ovlivnit druhé lidi,
je to jediná možnost” Albert Schweizer
Pošlu balík nebo doporučený dopis poštou
Na noční obloze najdu pět souhvězdí, která znám (či se
je naučím poznat bez hvězdné mapy)
Umím uvázat základní uzly (Ambulantní, zkracovačku,
lodní, rybářskou spojku, škotový uzel, osmičku)
Splním dva z následujících úkolů:
!

Umím zacházet s GPS

!

Umím, určit světové strany bez použití
buzoly na několika místech v terénu
(hvězdy, slunce, mapa, ve městě)

!

!

Dokážu na mapě najít svoji polohu v terénu
a určit směr cesty do cíle a dle mapy popsat
jaká cesta mě čeká (stoupání, lesní cesty,
asfaltové silnice, výhledy)
S pomocí mapy a zadané trasy povedu část
výpravy

Samostatně nebo ve dvojici naplánuji výpravu či
návštěvu kulturní akce, na kterou pojedeme - vhodný
cíl, trasu, dopravní spojení, dle předpovědi informuji o
počasí, potřebách s sebou, mapa, finanční rozvaha,
informace o přírodních či stavebních zajímavostech po
cestě, hry s vůdcem předem prodiskutujeme
Vedu pokladnu na oddílové výpravě (vybírání peněz,
pokladní deník, doložení správnými doklady) - s
vůdcem se nejprve poradím jak na to.
Pohovořím s vůdcem o problémech plnění zákona a
slibu.
Vím, co všechno obnáší technické zajištění tábora.
(úkony brzo před táborem, při ním i po něm,
nejdůležitější předpisy - pohovořím s vůdcem)
Na klubovně nebo doma opravím nebo vylepším
nějakou věc (opravím kolo, nabrousím a navoskuji
lyže, natřu nábytek,provedu údržbovou práci na
klubovně)
Provedl jsem ......................................................
Postarám se o nováčka v oddíle předám mu veškeré
informace o oddíle, schůzkách, výpravách,alespoň dva
měsíce mu budu dělat „patrona“.

17

30

Skautské dovednosti

Skautské hnutí
“Tisíce a statisíce mladých lidí! Bude to druh bratrství bez rozdílu
původu, rasy a vyznání, bohatství, i chudoby.” R. B. Powell r. 1899

Splním jeden z následujících úkolů:
!

Zvládnu s GPS najít tři poklady ze hry
Geocaching (www.geocaching.cz)

Rozumím skautské symbolice, skautskému kroji, znám
význam dnů
22. 2. ........................ a 24. 4. ................................
Znám historii svého střediska.

Názvy pokladů

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

Vím jaké je organizační složení Junáka po KRJ, znám
lidi ve vedení našeho střediska
Vůdce .......................... Zástupce ........................

........................................
!

!

Zúčastním se ve vedoucí roli programu, ve
kterém je potřeba orientace v nesnadném
terénu v noci (noční výsadek, složitější noční
hra...)
Na místě s rozhledem najdu své stanoviště na
mapě a podle ní popíšu okolí (názvy kopcù,
vesnic...)

Mám přehled o skautských příručkách, časopisech a
webech.
Našel jsme tyto: .......................................................
.................................................................................
Zúčastním se alespoň jednoho skautského tábora (lze
potvrdit i zpětně).
Splním jeden z následujících úkolů:
o Zúčastním se akce, na které jsou i cizí oddíly a
skauti (nová akce, ne zpětně)
o Najdu zajímavý příběh z historie skautingu v naší
obci, zemi, zahraničí a seznámím s ním ostatní
(vysvětlím, scénkouči jinak)
o Zamyslím se, co všechno z toho co jsem
zaposlední půlrok dělal, bych nemohl dělat, kdyby u
nás byl stále komunismus (zjistím od dospělých či
jinak) a libovolně prezentuji před družinou.

29
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Vztah k přírodě
“Až vykácíme poslední strom a otrávíme
poslední řeku, poznáme, že peníze se jíst nedají”
Vím, jak se chovat v přírodě, jak ji pozorovat a vnímat
(nezkouší se, potvrzuje se dle chování, možno odebrat
i splněný bod)
Znám chráněné druhy rostlin (8) a živočichů (8) z
našeho regionu. Poznám je v přírodě. (Jejich fotky si

Naučím se pracovat s novým nástrojem či přístrojem
(např. dláto, hoblík, pračka...).
Umím prakticky použít kolmou, šikmou a prodlužovací
vazbu, znám zásady zpevnění konstrukce (např. věž
stojiny, zavětrování...).

nalepím do zápisníku nebo do stezky)

Znám zásady zimního táboření.

Vím jak zacházet s odpadem na výpravě, co mohu
zakopat a proč, co se musí odnést a proč.

Umím přenocovat s minimálním vybavením v přírodě
(na věcech, které si můžu vzít s sebou, se dohodnu s
vůdcem).

Splním jeden z následujících úkolů:

Znám zásady uskladnění potravin na táboře i doma.

!

!

!

!
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Skautské dovednosti
“Kdo není připraven dnes, bude zítra tím méně.” Ovidius

Po dobu alespoň dvou měsíců budu třídit
veškerý odpad. Pokud již doma odpad třídíme,
zkusím zavést nový druh třídìní odpadu.
Zúčastním se větší akce na pomoc okolí (sázení
stromů, úklid příkopů...)
Zjistím, z jakých zemí pochází zelenina a běžné
potraviny jaké prodávají v obchodě. Na základě
toho najdu, kde mohu sehnat tuzemské
potraviny a proč je to prospěšné.
Vypěstuji ze semínka rostlinu (pokojovou,
zahradní, strom, zeleninu) a zaznamenám její
vývoj (deník s fotkami)

Účastním jsme se stavby oddílového tee-pee
Znám základní mapové značky
Umím používat Morseovku
Splním jeden z následujících úkolů:
!

Na výpravě nebo na táboře připravím s
družinou (či ve dvojicích/trojicích) pro ostatní
oběd o minimálně dvou chodech.

!

Připravím pro družinu program, který rozvíjí
zručnost (výtvarná technika, práce se dřevem,
origami...)

!

Pomůžu mladšímu členu se zabalením batohu
na vícedenní výpravu, naučím ho správným
zásadám chůze, stanování a rozdělávání ohně.
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Organizace Junáka
“Junák není úplně nepolitický, je to hnutí
demokratické.” Jaroslav Navrátil

Lidské společenství
“Člověk je zrozen k vzájemné pomoci.” L. A. Seneca

Jsem seznámen s historií světového skautingu
(seznámen textem, znalost jen stručně)

Vezmu si na starost nějakou novou pravidelnou práci
doma a začnu ji dělat.

Doplň si významná data a osobnosti:

Vybral(a) jsem si: ....................................................

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

Neposmívám se nikomu za jeho odlišnost (vzhled,
schopnosti, způsob mluvení, bydliště atd.) nejen v
oddíle ale i ve třídě.

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
Rozumím fungování celého systému Junáka od
střediska po Ústředí Junáka. Vím, kdo stojí ve vedení
jednotlivých složek.

Znám druhy osobních údajù, které se dají zneužít, vím,
proč se nemají běžně poskytovat.
Znám hlavní osobnosti dějin českého státu.

Starosta Junáka ......................................................

Znám svoji obec (chráněné stavby, turistické cíle,
osoby ve vedení města) a dokážu vysvětlit cestu k
důležitým cílům. (Zaznamenám do zápisníku)

Náčelník

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

Splním jeden z následujících úkolů:

Náčelní

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

!

Představím svůj zájem nebo koníček ostatním v
družině (budu prezentovat cca na 5 minut tak
abych je zaujal)

!

Vyberu si umělecké dílo, které se mi líbí (obraz,
kniha, stavba, hudba...) a před družinou
vysvětlím čím je zajímavé.

!

Sepíšu co se mi na družině líbí a nelíbí,
odůvodním a prezentuji před družinou

!

Zúčastním se rozdávání Betlémského světla
(nepotvrzuje se zpětně)

Vysvětlím mladšímu členovi, jak funguje oddíl, naše
středisko a středisková a oddílová rada.
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Lidské společenství

Druhý stupeň skautské stezky
Jsem začal plnit dne:

Splním jeden z následujících úkolů (výsledek
prezentuji před družinou):
!

Umím vysvětlit rozdíl mezi posláním a
zaměstnáním

!

Doporučím družiněì alespoň tři zajímavé a
věrohodné internetové stránky nebo publikace
související s tématem kterým se zabýváme
(turistika, horolezectví, rukodìlné práce...)

!Weby: ...................................................................
.....................................................................

Začínáš plnit druhý stupeň, již máš mnohé ze života oddílu za
sebou. Vlep si sem fotografii z nějakého pěkného místa, jaké
jsi navštívil s oddílem během plnění prvního stupně. (datum
začátku plnění sis jistě zapsal) a napiš k němu citát či hlášku
jaká toto místo vystihuje či ti jej připomíná.
Do místa pod fotografií si napiš ze které akce místa a data
záběr je.

.....................................................................
!
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Zjistím, čemu přesně se říká „zneužívání dětí“ a
jak se mu mohou děti bránit, zjistím, co jsou
„lidská práva“ a pět si jich zapíšu do zápisníku.

Středisko Karla Šimka Hradec Králové - Jednička

Změny a doplňky
Vyjímečně se může stát, že se s vůdcem dohodnete na
vyškrtnutí nějakého bodu a nahrazení pro tebe vhodnějším

Já a můj oddíl

“Jelikož jsem poznal trýzeň žízně, vyhloubil jsem
studnu, aby i ostatní mohli z ní pít” E. T. Seton
Na zastávce vlaku nebo autobusu najdu v jízdním řádu
požadovaný spoj, koupím pro družinu jízdenku.
Napíšu 3 zápisy do oddílového časopisu nebo
příspěvek do skautských médií o našem oddíle
(časopis, Teepek.cz...).
Splním dva z následujících úkolů:
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!

Uvařím pro družinu nové jídlo podle kuchařky
(najdu recept, dle něho nakoupím, útratu
doložím potřebnými doklady)

!

Alespoň dva měsíce budu dělat jednu z
následujících činností: postarám se o úklid
klubovny, budu aktualizovat družinovou
nástěnku, budu si psát deník.

!

Dvakrát připravím část programu družinové
schùzky, např. vysvětlím nějakou aktivitu,
dovednost (s vůdcem probereme, co se mi
povedlo a kde dělám chyby)

!

Naučím družinu novou hru (i pro mne)
vysvětlím pravidla, odpovím otázky, hru
zahrajeme a s vůdcem prodiskutujeme, jak
jsem si vedl, vím jaký smysl hra má, proč ji
hrajeme.

!

Pro družinu vymyslím cíl výpravy (podám tip na
cíl vůdci a společně s ním naplánuji program)
22

Zdraví a první pomoc
“Raději chci být zdravý, než bohatý”
Marcus Tullius Cicero
Dodržuji základní hygienické návyky (čištění zubů,
mytí rukou a těla) i na výpravách.

Abychom mohli hýbnout světem,
musíme nejprve hýbnout sami sebou
Uplavu bez přestávky 50 metrů
Zúčastním se alespoň 3 výprav za sebou, při kterých se
ujde na každé minimálně 15 km.

Vím kam se obrátit v případì, že se stanu svědkem
dopravní nehody, zločinu či mě okradou nebo
napadnou.

Zúčastním se sportovní výpravy (na kole, na běžkách
atd...)

Aktivně se zúčastním na besedě s vůdcem o drogách,
kouření a alkoholismu

Pravidelně ráno snídám a celý den dodržuji pitný
režim.

Vyzkouším si správné přivolání první pomoci
(simulovaný telefonát).
Prakticky ošetřím zranění: krvácení, popálenina,
odřenina, klíště, podvrtnutí kloubu.
Umím masáž srdce.
Znám zásady ochrany před úrazy (doprava, voda,
oheň, el. proud) a předcházení nemocem (infekce,
salmonelóza).
Znám důležitá telefonní čísla:
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Sport

Záchranka

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

Hasiči

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

Policie

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

Tísňová linka

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

Ke snídani většinou mám ...........................................
...................................................................................
Vím, jaké pozitivní vlivy přináší dostatek pohybu a
jaká rizika spočívají v jeho nedostatku.
Spočítám a sepíšu si, kolik aktivního pohybu týdně
mám, kolik prosedím u televize či počítače a pokusím
se na to reagovat změnou režimu.
u televize

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

u počítače

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

při aktivním pohybu .....................................................
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Pamětní listy z výprav:

Vztah k přírodě
“Není lepšího dobra než žít podle přírody.” L. A. Seneca
Znám nejbližší chráněná území, chráěné oblasti a
všechny naše národní parky. (Vše mám zapsané v zápisníku)
Naučím se poznávat nové (pro mne doposud
neznámé) druhy rostlin (10) a zvířat (10)(Jejich fotky si
nalepím do zápisníku nebo do stezky)

Splním jeden z následujících úkolů:
!

Na výpravě si budu všímat zásahů člověka do
krajiny a ukážu ostatním dva příklady
vhodného a nevhodného zásahu.

!

Najdu nějakou bažinu, rybník či mokřad a
vysvětlím družině, jaký pozitivní vliv pro okolí
má toto místo, najdu a popíšu organismy, které
zde žijí.

!

Vyberu si jednu událost, která mùže poškodit
přírodu (např. povodně, požár, větrná kalamita,
přemnožení kůrovce, eroze, znečištění...). Na
výpravě pozoruji okolní přírodu z hlediska
vybrané události a posoudím, jak je okolní
příroda a krajina vůči ní odolná a proč.

Splním jeden z následujících úkolů:
!
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Připravím sérii fotografických hádanek z přírody
sérii záběrů, ze kterých není lehké poznat, co je
na nich vyobrazeno (ne kvůli špatné kvalitě
snímků)
32

Vztah k přírodě
!

Zjistím co je EIA a SEA, najdu informace o
proběhlém procesu EIA v našem regionu.

!

Libovolným způsobem umělecky ztvárním něco
hezkého v přírodě nebo vyjádříím, jak na mě
příroda působí (obrázek, báseň, povídku, koláž
z fotografií na nástěnku)

Splním jeden z následujících úkolů:
!

Doma nebo na táboře budu týden sledovat,
kolik se vyhodí jídla. Vymyslím způsob
hospodaření s jídlem, aby se žádné
nevyhazovalo. Navrhnu to rodičům.

!

Jeden celý den budu sledovat, co všechno jsem
spotřeboval, použil, snědl (jídlo, oblečení, boty,
voda, mýdlo, zubní pasta...) Pak u čtyř typově
různých věcí vypátrám z jakých přírodních
zdrojů se získávají.

!

Najdu nové využití pro starší opotřebované
oblečení (ušiji z něho něco jiného, oblečení
vyperu a nabídnu humanitární organizaci...)

!

Zjistím, které z potravin, které běžně
konzumuji, se pěstují v místě deštných pralesů
a omezím jejich konzumaci (lze uznat jen v
případě, že jsem nějaké našel)

V trávě pokryté jinovatkou tenkrát ležela rozházená jablka, krmení
pro vysokou. Musel jsem se jim vyhýbat. Jestlipak jsou zde jablka i
letos? Tma a zásada číslo jedna „Na Plešivec bez baterky“ mi nedovolili
to zjistit. Našlapoval jsem tedy přes paseku opatrně, asi tak jako když
jsme v oddíle hrávali hry se zavázanýma očima, abych ani jedno jablko
nerozšlápl. Minul jsem tábořiště na úpatí Plešivce, kterému říkáme
Cimaron. Tady jsme všichni z dnešního roverského kmene skládali svůj
skautský slib.
Cesta od Cimaronu vedla kolmo vzhůru. Byla samý kámen.
Obrovské šutry. Bylo nutno je obcházet, nebo přeskakovat. Odněkud z
hlubin lesů se ozvalo slabé vyzvánění zvonů. Tam někde ležely vesnice,
ale sem z nich nezasvítilo ani světélko. Cítil jsem, jak mi po zádech
stéká pot. Nic to však nebylo proti mé první cestě na Plešivec. Tehdy
jsem měl od potu promáčený i spacák v torně.
Těsně před vrcholem jsem se otočil. Východní strana lesů byla už
bledá svítáním. Sníh přestal padat, vítr se utišil. Na vrcholu ležel sníh.
Byl neporušený, nikde žádné stopy. jsem tu letos první. Vyndal jsem z
borovice schránku s vrcholovou knihou. Potom jsem však sundal ze
zad tornu a v našem ohništi rozdělal oheň. K prameni jsem došel pro
vodu a pověsil kotlík nad plameny.
Vrcholová kniha ležela na kameni opodál. Díval jsem se na ni a
sypal přitom čaj do vroucí vody. Páni, napadlo mě, ještě vloni bych ji
nedočkavě otevřel a vítězoslavně se do ní podepsal. Jako první. S
datem a časem. Abych to měl na beton, abych byl jasný vítěz. Letos
čekám, až se ozvou první kroky kluků, našich i těch se stříbrnými vlasy,
abych jim mohl říct:
„Je tu pro vás čaj“
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Cesta

Svět okolo nás

Převzato z knihy Skautskou stezkou (TDC Praha 1998)l

“Oko za oko a svět bude slepý” Mahátma Gándhí

Nádražní lampa se houpala větrem. Přes její světlo se snášel k zemi

Vím jaká práva a povinnosti budu mít, až mi bude 15
let a dostanu občanský průkaz.

první podzimní sníh. Motoráček odjel do tmy. Rozespalý přednosta mi
věnoval rychlý pohled, potom za sebou zavřel dveře nádražní
kanceláře. Za chvíli se odtamtud ozval hlas nočních zpráv. Nikde nikdo.
Byl jsem sám. Sám s desetikilometrovou cestou před sebou.
Za nádražím stoupala cesta vzhůru do kopců. Sníh začal padat
teprve nedávno, takže o čtení stop se nedalo uvažovat. Jestli některý z

Zamyslím se nad zaměstnáním, které bych chěìl v
budoucnu dělat a zjistím, co musím udělat a umět,
abych takové zaměstnání získal.
Dokážu si ušetřit na věc, kterou si chci koupit.Splním
jeden z následujících úkolů:
!

Vymyslím pro oddíl aktivitu, při níž by se
procvičila schopnost dobře komunikovat a
vyjadřovat se. Po skončení proberu s vůdcem,
jak jsem si při přípravě programu vedl.

!

Zúčastním se aktivně na přípravě prezentační a
náborové akce, či vůdci navrhnu, jak bychom
ještě mohli přispět k propagaci oddílu či
střediska.

našich kluků šel k vrcholu přede mnou, ze sněhu to nezjistím.
Každý rok v podzimním čase podnikáme cestu k vrcholu Plešivce.
Tam byl před mnoha lety založen roverský kmen našeho střediska. My
jsme několikátá generace. Ti první, kteří do dutiny mohutné borovice
vložili vrcholovou knihu ve schránce, jsou dnes staří muži, mnoho z
nich už chodí po nebeských stezkách. Ale ti, kteří ještě mohou, jednou
za rok vystoupají k Plešivci. Jedni, aby si připomněli své mládí a ujistili

Splním jeden z následujících úkolů:
!

Po dohodě vložím nebo převedu peníze na
účet (v bance nebo na internetu).

!

Umím odmítnout nevyžádanou poštu nebo
inzerci, chráním své osobní údaje (při
reklamních telefonátech, na sociálních sítích, v
reklamních dotaznících).

!

Vymyslím kritéria, podle kterých se mohu
rozhodovat při nákupu potřebné věci do
klubovny, domů a pro sebe.

se, že po jejich cestách stále někdo kráčí, my dnešní proto, že nás to
baví. A sedět u jednoho ohně s těmi, o nichž jste četli jako malí kluci ve
starých kronikách je zvláštní povznášející pocit.
Les se přede mnou trochu rozestoupil, ve slabounkém svítání jsem
rozpoznal trosky hájovny. Jsem dobrý, pomyslel jsem si. Vloni bylo už
světlo, když jsem sem od nádraží přišel. Jsem lepší než před rokem.
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Svět okolo nás

Kam vedla má cesta světla
Převzato z knihy Skautskou stezkou (TDC Praha 1998)l

Splním jeden z následujících úkolů:
!

!

!

Dokážu před družinou obhájit svůj názor na to,
jak internet ovlivňuje mezilidské vztahy, jaké
má rizika i klady.
Umím použít různé pomůcky pro prezentaci a
znám jejich hlavní přednosti (flip-chart,
powerpoint...)
Znám silné a slabé stránky hlavních tipů médií
(noviny, televize, internet, rozhlas) a předvedu
to kritikou praktických ukázek osvětlím před
družinou.

Tři dny strávené v Brdech, sníh, zima, samota, mapa, buzola,
málo jídla to bylo nádherné, spoléhat na sebe, mít jen to, co mám v
batohu. Jak postupně míjel čas, začala jsem si uvědomovat, že to, co se
vejde do batohu, je opravdu to, co mi stačí k tomu, abych byla
spokojená. Měla jsem čas na sebe a své myšlenky, občas jsem otevřela
obálku a přečetla si krásné a moudré myšlenky lidí, kteří přemýšleli o
podobných věcech, které se mi teď honí hlavou mě… Těšila jsem se na
setkání s ostatními. Procházela jsem krásnou krajinou, občas sněžilo a
občas zazářilo jarní slunko

byla jsem naprosto svá, naprosto

svobodná, měla jsem pocit, že neexistuje problém, který by nešel
zvládnout. Byla jsem šťastná…
Tak nějak jsem to potom vyprávěla jedné dívčině koukala na
mě nechápavě a pak se zeptala a co se ti na tom vlastně líbilo?
Nepochopila… Ona by na takové cestě prožila zimu, strach, samotu a
nepohodlí, ona by na takovou cestu nikdy dobrovolně nevyrazila
dlouho jsme se o tom spolu bavily. Dva pohledy na tutéž cestu, dva
pohledy na tutéž věc.
Dva pohledy na život a životní problémy napadlo mě, když
jsem o tom přemýšlela sama to, je-li člověk šťastný nebo nešťastný,
záleží na jeho vnitřním postoji, na tom jak to všechno bere a jak se na
to dívá. Každý má v životě problémy a každého v životě potkají chvíle
štěstí a pohody. A někdy právě problém dokáže být tím šťastným
nastartováním pro chvíle štěstí…
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Be prepared! Buď připraven!

Lidské společenství
“Když se člověk redukuje na sebe sama, ztrácí se”
Hyppolite

(Heslo skautů)

Připravím prezentaci nebo vyjádřím jinou vhodnou
formou (např. plakát na nástěnku) proč je nenávist
(celkově, rasová i jiná) neslučitelná se skautingem.
najdu pádné argumenty proč je nutné odpouštět.

Završil jsi cestu po stezkách skautského věku.
Končí pro tebe jedna z etap skautského
života, ale jak jsi již jistě sám poznal,
skauting má mnoho podob.

Dva měsíce se budu snažit ze své řeči vymazat nálepky
(„cigoši“, „negr“, „mentál“, apod.) a předsudky
(„všichni Romové kradou“, „chlap se neumí starat o
dítě“, „ženská neumí řídit“, apod.) Budu se snažit je
dál nešířit (nebudu vyprávět vtipy založené na
předsudcích)

Snaž se vždy myslet na to, co ti oddíl dal, co
tě naučil a snaž se mu to vrátit, nebýt
sobecký, ale dopřát to co jsi mohl zažít ty i
generacím po tobě. Pomoz oddílu, středisku
a skautingu jak bude v tvých silách

Alespoň ve dvou případech dokážu na veřejnosti hájit
skauting nebo se zachovat statečně v obtížné situaci
(např. se zastat šikanovaného spolužáka)

Nalep si sem fotografii ze skautského života
při plnění druhého stupně. Nebo z tábora
na kterém jsi splnil Tři orlí pera.

Během dne si dokážu čas uspořádat tak abych vše
stíhal a zbyl mi čas i na spánek a odpočinek. Na
výpravy i schůzky nepřijdu po dobu dvou měsíců ani
jednou pozdě.
Zhodnotím smysluplnost trestů, které se uplatňují u
nás v oddíle, ve škole či ve státěì, doporučím případné
změny.
Vyberu si své dvě dobré a dvě špatné vlastnosti.
Během jednoho měsíce se budu snažit dobré
vlastnosti rozvíjet a ty špatné odstraňovat.
Zaznamenám a budu prezentovat před družinou.

Ich dien. Složím.
(Heslo roverů a rangers)
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Lidské společenství

Tři orlí pera
“Není mocnějšího než toho, kdo překonal sám sebe”

Zúčastním se debaty s vůdcem i vrstevníky z oddílu na
téma „správný sexuální život, pornografie a pohlavní
choroby.“
Zúčastním se debaty o šikaně.
Splním jeden z následujících úkolů:

Tři orlí pera jsem splnil dne
……………………………………
Na místě
……………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................

!

!

!

Dokážu vysvětlit základní náboženské symboly a
zpracuju o nich plakát na nástěnku (kříž,
Davidova hvězda, jing-jang, půlměsíc apod.)
Vyhledáme (např. ve dvojici) informace o
kultuře a způsobu života některé z menšin
(Vietnamci, Romové, Židé...), uděláme
prezentaci pro nástěnku a promluvíme před
oddílem, jak se chovat aby nedocházelok
nedorozuměním s menšinami.
Podílím se na přípravě oddílové akce na
podporu významného charitativního projektu
(Pomozte dětem, Postavme školu v Africe,
Národní potravinová sbírka...)

A to na …………….pokus.

RS
Podmínky splnění zkoušky Třech orlích per ti sdělí tvůj vůdce. Pokusem
o složení jsi završil pouť skautským věkem.
Co dál? Čeká tě roverský program a s ním mnoho nového přátelé,
projekty, expedice a mnohé další.
Inspirací ti můžou být následující příběhy.
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Zdravověda

Lidské společenství

“Zdraví je dobro o němž nevíme, dokud ho
neztratíme” Latinské přísloví
Dokážu ošetřit šok, bezvědomí, utonutí, zasažení el.
proudem, pokousání zvířetem, (včetně zjištění

Splním jeden z následujících úkolů:
!

Připravím s družinou krátký dokument (film,
článek, komiks...) o nějaké zajímavé žijící
osobnosti nebo skupině lidí z naší obce.

!

Připravím pro družinu prezentaci o osobě,
která je mým vzorem.

!

S družinou vymyslím a realizuji divadelní
scénku o vztazích děvčat a chlapců v našem
věku.

!

Připravím pro družinu aktivitu, abychom se
lépe vzájemně poznali (nejlépe formou hry).

dostatku informací o zvířeti), popálení, zlomenina,
uříznutý prst, krvácení z nosu, pád na hlavu, mdloby v
rámci předlékařské první pomoci.
Znám správné složení stravy, vím co je zdravé, co je
dobré jíst při větší fyzické zátěži, vím, jaká jídla mému
tělu neprospívají.
Předvedu simulovanou záchranu tonoucího (v mé
fyzické kondici) znám zásady vlastní bezpečnosti při
takové záchraně.

Splním jeden z následujících úkolů:
!

Zamyslím se, co člověk za komunismu musel
udělat, když chtěl nám dnes běžné věci (hi-fi
věž, cement na stavbu domu, nové auto,
pomeranče, co mohl dělat když nesouhlasil s
výstavbou továrny před svým domem).
Libovolně prezentuji před družinou (obrázky,
osobním příběhem z vyprávění, noviny)

!

Před družinou či před vůdcem obhájím, proč je
správné dodržovat řád (např. zákony, pravidla
hry) i když se to nìkdy na první pohled zdá
nevýhodné.

!

Zjistím, ve kterých zemích je zneužívána dětská
práce a jakým způsobem. Vytvořím plakátek na
nástěnku o tomto tématu.

K tomuto bodu jsem se vůdcem oddílu dohodl na
doplnění těchto úkolů (úrazů, zásad):
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Kultura
“Kultura je to, co udělalo, že člověk je něčím jiným
než náhodným úkazem v přírodě.”A. Marlaux

“Když už nemůžu, tak přidám” Emil Zátopek

Rozumím historickému vývoji českého státu.

Uplavu bez přestávky 100 metrů.

Při společenských příležitostech (divadlo, ples,
koncert...) vím, jak se vhodně společensky obléci.

Zúčastním se alespoň dvou letních táborů (lze potvrdit
i zpětně)

Znám místa kam můžu jít do divadla, na koncert apod.

Zúčastním se s družinou Svojsíkova závodu (lze
potvrdit i zpětně)

Splním jeden z následujících úkolů:
!

!

!

Vyberu v okolí svého bydliště něčím zajímavou
drobnou či větší stavbu a zjistím o ní, kdy, jak a
proč vznikla, vytvořím prezentaci na nástěnku.
Připravím pro družinu program o společenském
chování (ne jen jako přednáška, ale i hry,
ukázky).
Navštívím pro mě vhodné divadlo, koncert
nebo výstavu a o obsahu nebo autorech
připravím stručnou prezentaci.

Splním jeden z následujících úkolů:
!
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Sport

Prokážu svoji schopnost komunikovat v cizím
jazyce tak, že vysvětlím cizinci správně cestu,
dokážu v cizím jazyce zjistit informaci, kterou
potřebuji a dokážu přeložit jednoduchý text.

!

O návštěvě cizí země, její kultuře a umění
udělám program pro družinu.

!

Začnu si psát (nebo si již píšu) e-maily nebo
dopisy s vrstevníkem ze zahraničí a zjistím něco
zajímavého o jeho zemi.

Zúčastňuji se pravidelně výprav
Splním jeden z následujících úkolů:
!

Zúčastním se náročnější výpravy nebo expedice
v přírodě (puťák minimálně 3 noci)

!

Vyzkouším s oddílem nějakou novou doposud
nevyzkoušenou skupinovou sportovní aktivitu
(softball, lakros, frisbee, kanoe...)

Splním jeden z následujících úkolů:
!

Věnuji se pravidelně sportovní činnosti (jízda na
kole, běh, fotbal, plavání...)

!

Připravím delší sportovní hru pro oddíl (v
rozsahu po dohodě s vůdcem)

!

Každý den po dobu 3 týdnů ujdu pěšky alespoň
4kilometry (budu si zapisovat)
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Pamětní listy z výprav:

Neprošlo redakční úpravou, tiskové chyby vyhrazeny.
Vlastním nákladem vydal 1. oddíl Junáka- Jednička Hradec
Králové
1. vydání - říjen 2015
Vytvořil: Siggi (2015)
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Pamětní listy z výprav:

Vůdci by měli vyčlenit na stezku část programu na schůzkách.

O plnění bodů, na které je nutný čas na schůzce je potřeba se předem
domluvit s vůdcem nebo rádcem.
Veškerá většina aktivit je míněná jako nově plněná nepotvrzuje se
zpětně, pokud není uvedeno jinak, má se jednat o nové aktivity,
účasti na nových akcích atd. (účast po zahájení plnění příslušného
stupně stezky).
Plnění stezky je třeba souběžně zaznamenávat do “Skautských
zápisníků”. Ty pak předkládat společně se stezkou na podepsání
jednotlivých bodů stezky.

Tato stezka byla vytvořena pro potřeby 1. skautského oddílu
Jednička v Hradci Králové.
Vychází ze stezky zpracované Střediskem Junáka- českého skauta,
Jiřího Šimáně, Česká Skalice. Dále ze zásad „Nového programu“
Junáka. První stupeň této stezky odpovídá I. a II. stupni „Nového
programu“ (cesta země, cesta vody) a druhý stupeň této stezky III. a
IV. stupni (cesta vzduchu, cesta ohně) doplněné o oddílové doplňky
a zkušenosti.
Rozsah je přizpůsoben pro potřeby oddílu.
Neprošlo redakční úpravou, tiskové chyby vyhrazeny.
Vlastním nákladem vydal 1. oddíl Junáka- Jednička Hradec Králové
1. vydání - říjen 2015
Vytvořil: Siggi (2015)
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Středisko Karla Šimka Hradec Králové - Jednička

Poznámky:
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Pamětní listy z výprav:
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Poznámky:
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Poznámky:
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Poznámky:
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Poznámky:
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Poznámky:
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Poznámky:
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Poznámky:
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Poznámky:
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Poznámky:
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Poznámky:
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