
 

JE DOBRODRUŽSTVÍ! 
PRO DĚTI I RODIČE

SKAUTING 

Průvodce skautingem a užitečné informace pro rodiče





Milí rodiče, 

vaše dítě vstoupilo do skautského oddílu a stalo se tak 
jedním z 50 miliónů skautů a skautek po celém světě.  
V Česku se připojilo k 60 tisícům skautů a skautek, jež si 
po celý rok užívají dobrodružství s partou kamarádů či 
outdoorových aktivit, které jim skauting nabízí. Děkujeme 
za důvěru! 

V této příručce najdete základní informace o skautingu. 
O tom, co vaše dítě bude v oddíle zažívat a co můžete jako 
rodič skautky či skauta očekávat. 

Skauting nabízí dětem nejen možnost zažívat opravdová 
dobrodružství, jakými jsou tábory nebo přespání pod 
hvězdami, především však přináší vyvážený výchovný 
program, který se v průběhu schůzek, výprav a táborů  
snaží o cílený rozvoj dětské osobnosti. 

Skauting ale není pouze dobrodružstvím pro děti. Na vedení 
oddílů či péči o jejich zázemí se v Česku podílí více než 7 000 
dobrovolníků. Skauting je otevřený všem věkovým skupinám 
a nabízí jim uplatnění s ohledem na jejich časové možnosti 
či profesní kvalifikaci. Zapojit se můžete samozřejmě i vy! 

Ing. Josef Výprachtický 
starosta Junáka – českého skauta



Junák - český skaut je se  
60 000 členy největší výchovnou 
organizací pro děti a mladé lidi 
u nás. V Česku funguje více než 

2 000 skautských oddílů.

Každoročně počet skautů 
a skautek stoupá  
– za posledních 10 let 
narostl o 35 %. 

Skautské oddíly podporuje přes 
sedm tisíc dobrovolníků. Každý rok 
bez nároku na odměnu poskytnou 
společnosti čas v hodnotě přesahující 
jednu miliardu korun.

Poměr dívek a chlapců 
je téměř vyrovnaný. 
Skautské oddíly jsou 
chlapecké, dívčí i smíšené.

Jsme členy světových 
skautských organizací,  

udržujeme čilé mezinárodní 
kontakty a umožňujeme 

skautkám a skautům účast 
na mezinárodních akcích.

Každý rok uspořádají skauti  
a skautky přibližně 1 000  
táborů pro 30 000 dětí.

SKAUTING

... je dobrodružství, formování charakteru, pobyt v přírodě a společen-
ství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty. Vyrůstat ve skautském oddíle 
znamená chopit se šance žít naplno – být aktivní a najít vlastní místo 
ve světě. 

Dětem, ale i dospělým skauting nabízí možnost vyzkoušet si mezi 
přáteli a podobně naladěnými lidmi mnoho zajímavých aktivit, 
rozšířit si obzory, poznat a rozvíjet se a zajímat se o své okolí. Menším 
dětem přináší dobrodružství jako jsou první výlety a táborové dny 
strávené bez rodičů, ti starší a dospívající mohou zažít netradiční 
aktivity jako je sjíždění řeky, slaňování, cestování nebo návštěvu velké 
či zahraniční skautské akce. Dospělí mohou v dobrovolné podpoře 
oddílů najít smysluplnou aktivitu, možnost rozvíjet se a realizovat. 

Prostřednictvím her, zážitků a dalších činností přiměřených věku 
skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí.  
V průběhu programu a oddílových aktivit se děti nejen baví, ale 
zároveň se učí přejímat zodpovědnost, pracovat v týmu, získávají 
samostatnost a mnoho praktických dovedností, které se jim budou 
hodit v osobním i profesním životě.



Nedlouho po vstupu do skautského 
oddílu skládají holky a kluci světluš- 
kovský či vlčácký slib (starší děti pak 
skautský). Před přáteli a vedoucími 
se zaváží k tomu, že se budou snažit 
vydat ze sebe to nejlepší – žít podle 
skautských zákonů, pomáhat svému 
okolí a bližním. Složení slibu je velká 
událost v životě každého skauta 
či skautky a pro mnohé se stane 
závazkem na celý život.

Skautský 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(a) 
pomáhat vlasti i bližním.“
Dobrovolný dodatek: K tomu mi pomáhej Bůh. 

Život podle skautských zákonů 
vlastně není ničím jiným než důrazem 
na hodnoty, které bychom si často 
představovali jako základ zdravé  
a vyspělé společnosti. Ukládá klukům 
a holkám, aby byli pravdomlu vní, 
zdvořilí, hospodární, veselé mysli, 
poslušni rodičů či čistí v myšlenkách  
i skutcích. Ve vztahu ke společnosti by 
se měli snažit být prospěšní, pomáhat 
ostatním, zasazovat se o ochranu pří-
rody a cenných lidských výtvorů.

Skautská výchova ctí 
především tyto hodnoty:

 ¶ hrát fér

 ¶ spolupracovat s ostatními

 ¶ být ohleduplný  
k okolnímu prostředí

 ¶ mít kladný vztah k přírodě

SLIBUJI...



SKAUTING PRO VŠECHNY

Po každou věkovou skupinu jsou připraveny 
odpovídající aktivity a výzvy.

Více on-line: 
www.skaut.cz 
www.facebook.com/skaut
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Benjamínci: 
Jsou našimi nejmenšími. 
Program je založen především 
na hrách a poznávání světa 
okolo sebe společně s kamarády. 
Oddílová činnost jim přináší 
velké zážitky - skautské aktivity 
zažívají benjamínci poprvé.
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Světlušky, vlčata: 
Rozvíjíme tvořivou fantazii 
a vyrážíme za dalším 
dobrodružstvím – u dětí 
ve věku od 8 do 10 let 
podporujeme praktické 
dovednosti formou her, 
výletů i táboření.



Pavel, 23 let, vedoucí

Vedoucí:  
Skauting nabízí možnost 
strávit volný čas smysluplnou 
prací pro druhé a zároveň 
získat přátelský kolektiv, 
společenské uznání nebo 
možnost doplnit si kvalifikaci. 
Přidat se lze kdykoliv. 
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Rangers, roveři:  
Starší holky a kluci si z velké 
míry určují program sami. 
Možností je mnoho – poznat 
nové kamarády na skautských 
akcích doma i v zahraničí, 
vyzkoušet si rafting, slaňování, 
cestování s kamarády nebo 
se zapojit do společensky 
prospěšných projektů. 
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Skautky, skauti:  
Holky a kluci ve věku od 11 do 14 let se  
již podílejí na tvorbě programu a učí se 
starat o sebe i o ostatní. Díky systému 
skautského vzdělávání objevují
a zdokonalují svoje dovednosti. A taky 
zažívají spoustu dobrodružství!

M
arti
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Středisko je jednotka s právní osobností nad-
řazená oddílu. Pod jedním střediskem/přístavem 
funguje více oddílů – například oddíl starších dívek 
(skautky), starších chlapců (skauti), mladších dívek 
(světlušky/žabičky) a chlapců (vlčata). Často pořádá 
střediskové akce nebo výpravy – tj. takové, kterých 
se účastní všechny oddíly ve středisku.

Za základní kámen skautské činnosti lze považovat 
oddíl. To je skupina obvykle 20 až 40 dětí, které 
se scházejí za dohledu svého vedoucího a mají 
oddílový program. Oddíly bývají rozděleny podle 
věkových kategorií. Jsou chlapecké, dívčí i smíšené.  
U vlčat se často oddíl nazývá SMEČKA, u světlušek  
se mu pak říká ROJ. Vodácké oddíly mohou mít  
odlišnou terminologii.

Družina či šestka jsou stejně jako oddíl výchovnou jednotkou. Jsou součástí oddílu – jeden oddíl má podle počtu dvě  
i více družin či šestek. Je to parta 6–8 kluků či holek, vrstevníků. V oddíle jednotlivé skupinky spolupracují, ale i soutěží  
mezi sebou. Za vedení družiny či šestky zodpovídají zkušenější členové oddílu (označovaní jako rádci a rádkyně), kteří  
připravují program na družinové schůzky a spolupracují s vedoucím oddílu. U vlčat a světlušek se skupinka nazývá ŠESTKA,  
u skautů a skautek DRUŽINA. Některé oddíly, převážně ty s menším počtem dětí, družiny či šestky nemají.

Skautská výchova stojí na propracovaném systému – ať již 
jde o družinový systém, který vede k postupnému přejímání 
odpovědnosti, či stezku vlčat a cestičku světlušek, které dítě 
cíleně rozvíjejí a motivují k vlastní aktivitě.

ZAČÍNÁME SE SKAUTINGEM

Stezka/cestička je knížečka, kterou vaše dítě dostane v oddíle. Je souborem úkolů z různých oblastí  
a nástrojem osobního rozvoje každého vlčete a světlušky nebo skautky a skauta. Má několik stupňů a dítě 
plní různé úkoly týkající se například vnímání sebe sama, vyjadřování a komunikace, fyzické zdatnosti či 
praktických dovedností. Stezka má několik variant s úkoly odpovídajícími určitému věku a pohlaví. Část 
věcí plní dítě přímo v oddíle, část dělá samo, někdy například se zapojením rodičů a dalších. Některé  
z úkolů plní všechny děti, částečně si ale vybírají, co je zajímá a co chtějí dělat.

Při svém skautském „putování“ děti získávají odborné zkoušky, tzv. světýlka/vlčky. U skautů  
a skautek se jmenují odborky. Jedná se o potvrzení, že jsou „odborníky“ v určité oblasti – získat 
je mohou například jako zdravotník, cyklista, táborník, plavec, zpěvák, čtenář a mnoho dalších.  
K získání musí v dané oblasti prokázat znalosti a dovednosti přiměřené jejich věku. Získané  
odbornosti jsou odměňovány nášivkou na kroj, která na první pohled informuje o speciálních  
dovednostech. To je pro děti atraktivní a motivuje je to rozvíjet se v nových oblastech.



KOLIK ČASU VAŠE DÍTĚ STRÁVÍ S ODDÍLEM?

Každý oddíl má vlastní nastavení a schází se či vyráží na výpravy různě 
často. I délka tábora se oddíl od oddílu liší. Následující informace ukazují 
nastavení, které bývá nejčastější. Účast všech dětí na akcích a výpravách 
je důležitá pro správnou činnost oddílu – aby mohly správně fungovat 
družiny či aby vaše dítě nebylo znevýhodněno v dlouhodobých 
aktivitách (kde například postupně získává body). Proto by se měli 
rodiče snažit společně s vedoucími oddílu zajistit, aby se dítě akcí 
mohlo účastnit. Rodiče by také neměli skautské akce zakazovat 
například jako trest za školní výsledky. Nepravidelná účast narušuje 
začlenění dítěte, brání mu být ve zdravém a motivujícím prostředí 
a komplikuje fungování celého oddílu.

Zpravidla jednou ročně – v průběhu letních 
prázdnin – se skauti a skautky vydávají 
na tábor. Někde jezdí na tábor oddíly 
samostatně, jinde celá střediska. Obvykle 
trvá 2–4 týdny a odehrává se v přírodě, ve 
stanech. Děti se podílejí na stavbě tábora 
i na jeho chodu (příprava dřeva, vaření 
apod.). V odtržení od civilizace rozvíjejí 
soběstačnost, schopnost obstát a najít své 
místo v kolektivu. Také si osvojí mnoho 
praktických dovedností. Program je obvykle 
obohacen velkou výpravnou tematickou 
hrou, která pak nabízí dobrodružství  
a poskytuje prostor pro rozvoj kreativity. 
Vodní skauti často vyráží na tábor na lodích.

Dítě se schází s družinou nebo oddílem 
jednou týdně v pravidelný čas. Pokud 
není předem domluveno jinak, probíhají 
pravidelné schůzky v klubovně 
nebo jejím okolí. Obsahem schůzek 
bývá například hraní her, které směřují 
k cílenému rozvoji dětí.

Přibližně jednou měsíčně podniká družina, 
oddíl nebo celé středisko jednodenní či 
víkendovou výpravu. Častou náplní je 
výlet do přírody, jehož prostřednictvím 
děti poznají dosud nenavštívená místa 
a rozvíjejí tak svůj vztah ke krajině i její 
kultuře. Cílem výprav mohou být například 
i náročnější sportovní akti vity, závody, 
skautská setkání či pomoc při charitativních 
akcích, které skauti sami pořádají. Výpravy 
probíhají za přítomnosti vedoucích nebo 
družinových rádců či rádkyň.

Více on-line: 
www.skaut.cz 
www.facebook.com/skaut



 ¶ Najde pro své dítě bezpečný kolektiv  
a dobrou partu, která dokáže přijmout 
dítě s jeho přednostmi i nedostatky.

 ¶ O jeho dítě se zodpovědně postarají  
vedoucí, kteří jsou náležitě vzdělá váni 
a mají praxi v práci s dětmi.

 ¶ Zajistí svému dítěti finančně  
nená ročný tábor – s vedou cími  
i dětmi, které dlouhodobě zná.

CO ZÍSKÁ  
SKAUTSKÝ 
RODIČ?

 ¶ Najde kamarády, z nichž se mohou stát přátelé  
na celý život.

 ¶ Bude mít dostatek přirozeného pohybu  
 a pobytu v přírodě.

 ¶ Naučí se samostatnosti, ale i práci v týmu, fungování  
v kolektivu, zodpovědnosti za sebe i druhé.

 ¶ Přijme za své hodnoty, jako jsou pravdomluvnost, 
slušnost či respekt k ostatním.

 ¶ Získá praktické dovednosti, které se mu budou v životě 
hodit – naučí se například postarat se o sebe v přírodě, 

osvojí si základy vaření či bezpečnosti při různých 
sportech a mnoho dalšího.

 ¶ Zažije mnohá dobrodružství – mezi dětmi různého  
věku, které se vzájemně učí a předávají si své znalosti 
a zkušenosti.

 ¶ Bude mít  možnost podívat se do zahraničí  
a získat zahraniční kamarády na mezinárodních 
skautských akcích.

 ¶ Pětkrát ročně zdarma dostane skautský časopis 
odpovídající jeho věkové skupině, na členskou kartu  
bude moci čerpat různé slevy a výhody.

CO ZÍSKÁ VAŠE DÍTĚ?

Více on-line: 
www.skaut.cz 
www.facebook.com/skaut



Odborky, vlčci, světýlka – nášivky, které 
informují o odborných dovednostech 
skauta, skautky, vlčete nebo světlušky.

JAK VYPADÁ SKAUTSKÝ KROJ?

Skautský kroj je důležitým doplňkem každé skautky či skauta. Každý oddíl jej využívá trochu jinak – některý jen při slav-
nostnějších událostech, některý v kroji vyráží na každou výpravu. Ze skautského kroje se dá hodně vyčíst – stačí porozumět,  
co znamenají jednotlivé nášivky na něm.

Kroj lze zakoupit ve skautské prodejně. Více on-line: www.junshop.cz

Mnoho skautů a skautek má na kroji další nášivky, které vyjadřují například jejich funkci v oddíle či středisku, získané 
skautské vzdělání nebo jsou památkou na navštívené skautské akce.

Slibový odznak – odlišný pro mladší  
a starší děti – smí ho nosit po složení 
vlčáckého, světluškovského či později 
skautského slibu.

Číslo oddílu – ukazuje na číslo oddílu 
v rámci střediska či města.

Lipové lístečky – vyjadřují, kolik let 
je nositel skautem/skautkou.

Označení příslušnosti k české  
skautské organizaci.

Domovenka – označení příslušnosti  
k městu v rámci ČR.

BRNO
Znak příslušnosti ke světovým 
skautským organizacím – odznaky 
organizací WOSM a WAGGGS.

Šátek – barva se liší podle věku, ale 
existuje i velké množství barevných 
šátků, například památeční ze 
skautských akcí, k významným 
skautským výročím apod. Cípy šátku 
jsou spojené turbánkem.

Šňůrka – označuje příslušnost k věkové 
skupině a má různé barvy.

Krojová košile – běžná barva košile  
je béžová, vodní skauti nosí kroje  
tmavě modré.



PRAKTICKÉ INFORMACE PRO RODIČE

O děti se starají vedoucí starší 18 let, kteří mají zodpovědnost za bezpečné vedení dětí, naplňování výchovných cílů 
skautingu a bezproblémové fungování oddílu. Tato pozice vyžaduje náležitou kvalifikaci prověřenou speciální zkouškou, 
která zaručuje, že vedoucí zná například základy pedagogiky, psychologie nebo organizace a práva. Vzdělávací systém 
Junáka – českého skauta je velmi propracovaný a vedoucí mají navíc povinnost absolvovat zdravotnický kurz. Ve své práci 
také využívají metodiky skautského programu a berou ohled na specifické zájmy a potřeby dětí.

Kromě vedoucích se budete v oddílech setkávat také s rádci a rádkyněmi. Ti mají na starosti jednotlivé družiny/šestky, je 
jim většinou kolem 15 let a na programu úzce spolupracují s vedením oddílu. I pro ně existuje systém vzdělávání, např. 
pomocí rádcovských kurzů. 

Kdo se o děti stará?

Jak je zajištěna bezpečnost dětí?

 ¶ Bezpečné prostředí: 
Děti i vedoucí se ve skautském 
kolektivu na základě celoroční 
společné činnosti dobře znají  
a vědí, co od sebe očekávat a na 
co být připraveni. Vedoucí znají 
konkrétní potřeby či limity dětí 
a přizpůsobují jim program. Na 
vedení oddílu se většinou podílí 
více vedoucích, kteří se vzájemně 
podporují a kontrolují.

 ¶ Učení se činností:  
Ve skautingu zastáváme názor, 
že nejlepší ochranou před 

nebezpečím je dobrá prevence. 
Je potřeba děti naučit, jak se 
chovat v určitých situacích, aby 
nebyly nebezpečné sobě ani 
svému okolí. Při přípravě dřeva 
nutně musíme dát dítěti do ruky 
sekyru. Věříme ale, že důklad-
né vysvětlení pravidel práce 
s ní, názorná ukázka a dohled 
vedoucích jsou cestou, jak vaše 
dítě nejlépe ochránit nejen pro  
danou chvíli, ale i další život.

 ¶ Vzdělávání vedoucích: 
Skautští vedoucí jsou průběžně 

vzděláváni a absolvují zkoušky, 
které je opravňují vést oddíl. 
Mají také k dispozici široký výběr 
rozšiřujících vzdělávacích kurzů 
– například pro vodní nebo la-
nové aktivity.

 ¶ Skautská krizová linka: 
Pro vedoucí a členy, kteří se dos-
tanou do krizové situace, máme 
k dispozici telefonickou krizovou 
linku. Její operátor vedoucímu 
poradí s řešením mimořádné 
situace či mu pomůže sehnat 
pomoc. 

Bezpečnost dětí je prioritou všech, kteří v oddílech působí. Bezpečnostní rizika sice nikdy nelze stoprocentně vyloučit, ale 
díky dodržování určitých pravidel a zásad je dokážeme úspěšně minimalizovat. Pro dobrý start dítěte v oddíle je nezbytná 
vzájemná důvěra mezi rodiči a vedoucími. Ta se týká i nezkreslených informací o případných obtížích a z nich plynoucích 
specifických potřebách vašeho dítěte (bezlepková dieta, smyslové nebo pohybové omezení, hyperaktivita apod.). Jen 
informovaný vedoucí může předcházet zbytečným problémům či nedorozuměním a zajistit potřebná opatření umožňující 
dobré začlenění vašeho dítěte.



Je vaše dítě na skautských 
akcích pojištěno?
Všechny děti jsou na všech akcích Junáka – českého skauta 
úrazově pojištěny, a to i v případě, že v danou dobu nejsou 
členy organizace. Případné čerpání pojistky doporučujeme 
rodičům řešit přímo s vedoucím oddílu, případně se obrá-
tit na skautské ústředí.

Kolik skauting stojí?

Poplatky za činnost se liší v jednot-
livých městech i mezi konkrétními 
oddíly, určuje si je totiž každé stře-
disko. Záleží vždy na aktivitách, které 
jsou z nich hrazeny. Následující pře-
hled slouží pro představu, s jakými 
výdaji je třeba počítat. O výši ročního 
členského příspěvku, přibližné výši 
poplatků za výpravy a ceně tábora se 
informujte u vedoucího či vedoucí 
oddílu svého dítěte.

 ¶ Roční členský příspěvek  
se pohybuje obvykle okolo 400 až 
 1 000 Kč a většinou zahrnuje regi-
straci i prostředky na zabezpečení 
fungování oddílu. S registrací mají 
děti nárok na časopis zdarma pro 
svou věkovou kategorii.

 ¶ Náklady na výpravy bývají 
přibližně od 100 Kč za jednodenní 
výpravu (jízdné, vstupné atd.)  
a cca 300–400 Kč u vícedenní  
akce (ubytování, doprava a strava, 
případné vstupy).

 ¶ Cena tábora se pohybuje  
v rozmezí 2 000–3 000 Kč  
za dvoutýdenní tábor.

 ¶ Skautský kroj stojí  
přibližně 600–700 Kč.

 ¶ Základní tábornické  
vybavení informace dále.



Přesné informace o vybavení pro činnost na schůzkách, výpravách i táboře je dobré si předem zjistit u vedoucího oddílu. 
Jedná se především o tábornické vybavení: spacák, karimatka, batoh, bunda, obuv, nůž atd. Kromě tábornického vybavení 
je třeba si pořídit skautský kroj. Většinu potřebných věcí lze najít i ve specializovaných skautských obchodech, případně  
v obchodech zaměřených na outdoor. Všechny věci samozřejmě není nutné pořizovat hned, některé lze v oddíle půjčit nebo 
koupit „za pár korun“ od starších dětí, které už z nich vyrostly. 

Turistická obuv

Svítilna

Batoh

Uzlovačka

Ešus

CO VAŠE DÍTĚ POTŘEBUJE?

Bunda

Karimatka

Hrnek

Nůž

Spací pytel

Skautský kroj

Vše potřebné lze zakoupit ve skautské prodejně. Více on-line: www.junshop.cz



„Líbilo se mi, že skauting není zaměřený na výkon, ale přijímá děti 
takové, jaké jsou, snaží se rozvíjet i jejich slabší stránky, vede je  
k zodpovědnosti a samostatnosti. Synové v oddíle našli kamarády, se 
kterými se schází i mimo oddílové akce, a jsou díky skautování hod
ně venku. Překvapilo mě, že se nebojím, když jedou na výpravu nebo 
tábor, ale tím, že znám vedoucí i ostatní děti, mi jejich akce připadají 
bezpečné.“

Eva, 34 let

VÍCE NEŽ 100 LET 
DOBRODRUŽSTVÍ

Český skauting existuje více 
než 100 let – první letní tábor 
proběhl už v roce 1912.

Skautskými oddíly prošlo 
mnoho významných českých 
osobností – Václav Havel, 
Helena Illnerová, 
Miloš Forman, 
Erik Tabery, Aňa 
Geislerová a další. 

Pro své demokratické principy 
byl skauting v Česku třikrát 
zakázán totalitními režimy – 
nacisty a dvakrát komunisty. 
Mnoho oddílů se v průběhu 
zákazů podílelo na odbojových 

aktivitách, 
po uvolnění se 
skautská orga-
nizace vždy 
velice rychle 
obnovila.

Více on-line: 
www.skaut.cz 

www.facebook.com/skaut



Kvalifikace v první pomoci Uspořádejte přednášku o první pomoci pro děti i vedoucí.

PR Nabídněte pomoc s propagací akce, oddílu nebo komunikací s místními novinami.

Vaření Jeďte dětem vařit na část tábora, výpravu nebo uspořádejte kurz vaření.

Manuální zručnost Pomozte s opravou klubovny, navrhněte zlepšení technického provozu klubovny.

IT Upravte webové stránky oddílu, případně pomozte s vytvořením nových.

Rukodělky Nabídněte oddílu kurz keramiky, malování na hedvábí, origami či čehokoliv jiného.

Zajímavá práce Pracujete jako hasič, meteorolog, v čokoládovně? Zařiďte prohlídku vašeho pracoviště.

Vedení oddílu Oddíly se někdy potýkají i s nedostatkem vedoucích, nabídněte pomoc s vedením oddílu.

Nabídněte pomoc s činností, která je vaší profesí nebo ji ovládáte. Například:
Odborná pomoc

Finační podpora
Máte-li možnost, podpořte oddíl finančně – peníze mohou znamenat materiál na opravu klubovny, 
výrobu lakrosových holí pro celý oddíl nebo nové hrnce do táborové kuchyně.

Podpořte oddíl 
finančně

Dary lze odečítat z daní – pravidla jsou různá pro fyzické či právnické osoby, najdete je snadno 
na internetu nebo poradí místní finanční úřad.

Pomozte získat 
prostředky  
pro oddíl

Znáte majitele větší firmy, který je lidumil a mohl by přispět na opravu klubovny? Pracuje vaše 
kamarádka v reklamní agentuře a může pro oddíl potisknout trička? Vysvětlete jim, proč podle 
vás dává podpora skautů smysl, a co přináší skauting společnosti. Koneckonců to pro ně může 
být i dobrá reklama.

JAK SE ZAPOJIT DO ČINNOSTI ODDÍLU?

Líbí se Vám skauting a jeho myšlenky? Jste spokojeni s oddílem, kam chodí vaše dítě, a chcete jej podpořit, zlepšit jeho  
činnost či podmínky? Nebo být jen víc „v centru dění“? Zapojte se, možností je mnoho – od nenáročných po ty, na které  
budete potřebovat trochu času. Spolupráce s oddílem má svou přidanou hodnotu i pro vás, rodiče!

Mnoho oddílů také pořádá společné akce pro děti i rodiče – například jednodenní výpravy nebo návštěvní den na táboře. 
Rozhodně neváhejte a vyrazte – jednak se svým dítětem strávíte zábavný den, jednak lépe poznáte fungování oddílu,  
vedoucí i ostatní děti a jejich rodiče.



Věděli jste, že...?

Materiální podpora
Oddíly mají na činnost často velmi malý rozpočet. Materiální podpora jim práci může výrazně ulehčit. 
V čem je můžete podpořit?

Doprava Nabídněte osobní či nákladní auto k dopravě, například na tábor. 

Tisk, kopírování Máte možnost zadarmo/levně tisknout nebo kopírovat? To se skautům vždycky hodí!

Ubytování Nabídněte chatu, chalupu, levné ubytování pro oddílovou výpravu.

Materiál Máte doma zbytečné nářadí, marmelády nebo kompoty? Zeptejte se skautů, mohou to využít.

 ¶ První poštovní známky samostatné 
Československé republiky byly v roce  
1918 skautské – protože skautské  
oddíly zajišťovaly v poválečném  
chaosu fungování listovních služeb  
mezi nově vznikajícími institucemi.

 ¶ Již v roce 1915 začínají v Čechách 
fungovat dívčí skautské oddíly. Ve 
většině zemí v této době ženy ještě 
nemají volební právo – z evropských 
pouze ve Finsku a Norsku. 

 ¶ Skaut nebo junák? Často se lidé 
ptají, jestli jsme skauti nebo junáci. 
Historie pojmů je pestrá, ale význam 
mají stejný. Slovo Junák dnes pou- 
žíváme především jako součást 
označení organizace, její členové 
jsou pak skautky a skauti.

 ¶ První muž, který chodil po Měsíci, 
Neil Amstrong, byl skaut.

A co funguje nejlépe? Osobní doporučení! Doporučte skauting svým kamarádům a nabídněte jim, ať také 
dají dítě do oddílu. Jistě jim zvládnete vysvětlit, proč jste s výběrem skautského oddílu spokojeni!
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CO MI DAL SKAUTING?

« www.facebook.com/skaut

Petr Sýkora
Ve svých 18 letech začal s kamarádem podnikat – pěšky 
po Praze roznášet kancelářské potřeby. Za 20 let se stali 
největším dodavatelem kancelářského zboží v ČR, firmu 
prodali a založili a financují nadační fond Dobrý anděl.

„Skauting učí mladé lidi postarat se o sebe a ná
sledně i o druhé. Učí samostatnosti. Až zpětně jsem  
pochopil, že vůdčí dovednosti a inspiraci, kterou jsem 
pak uplatnil v podnikání, jsem nabral ve skaut ských 
oddílech. Principy jsou podobné, jen situace  
a lidé se mění.“

Eliška Trnková
V rámci práce na zemědělské univerzitě a v rodinné firmě 

se věnuje lesu a hospodaření v něm. Vedla tým připravující 
Středoevropské Jamboree, setkání pro sedm set 

evropských skautů a skautek, které se uskutečnilo  
v srpnu 2014 v Doksech.

„Skauting mi díky různorodé činnosti pomohl objevit, co 
mi jde a co mě baví, i na čem je potřeba pracovat. Oddíl je 

ideální místo na takové objevování, protože máte pořád 
po ruce někoho zkušenějšího, staršího, koho se můžete bez 

ostychu zeptat a kdo vám poradí či pomůže.  
I v dospělosti mi skauting stále umožňuje vyzkoušet  

si věci, ke kterým bych se v práci jen těžko dostala.“


