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Skautský slib v našem oddíle
Obsahem mé práce je zhodnotit a popsat práci se slibem a přípravou na něj ve svém
domovském skautském oddíle. Rozebrat zda a jak se se slibem v oddíle dále pracuje po jeho
složení. Určit zda je současný stav uspokojivý a eventuelně navrhnout možné řešení jak dále
a soustavně znalosti dětí a porozumění slibu prohlubovat i po jeho složení.
Působím jako vedoucí v 31. oddíle skautů s názvem Jestřábi. V současné době má
oddíl dvě družiny skautů Káňata a Ostříže. V družině káňat je 6 chlapců ve věku 14-16 let
a jeden 17 ti letý rádce. V družině Ostřížů je 7 skautů + tři nováčci od září. Jeden přichází od
vlčat a dva chlapci přišli do oddílu nově. Celkem tedy je v oddíle 17 dětí do 18 let.
V našem oddíle nováčci po přestupu (pokud jsou od vlčat), nebo příchodu obdrží
skautskou stezku Nováček. Zde je na prvních stranách napsán skautský slib, zákon, heslo
a příkaz. Na dalších stranách stezky je podrobněji rozebrán skautský zákon. O slibu je zde
vysvětleno kdy se může skládat a jak jeho složení zhruba probíhá s odkazem na pomoc od
vůdce oddílu. Zároveň s nováčkem skauti dostávají i oddílové skautské stezky. Ty vycházejí ze
,,starých“ skautských stezek. I zde je na začátku stezky uveden skautský slib a zákon, ale není
zde nijak rozepsán, nebo vysvětlen. Dalšími body ve stezce, které se věnují nepřímo slibu či
vedou k zamyšlení nad ním je:
- Pohovořím s vůdcem o významu hesla, slibu, zákona a denního příkazu,
- Zamyslím se nad tím, co dělá skauta skautem,
- Seznámím se alespoň s jedním dalším souborem pravidel morálního života a porovnám jej
se skautským zákonem.
Dalším podnětem k zamyšlení je středisková hymna (viz. Příloha 1). Na táborech je
součástí denního programu odpolední zamyšlení formou příběhů a diskuse, porovnávání se
skautským zákonem a slibem. Oddílové rituály, převážně slibový oheň, také přispívají
obecnému povědomí a zamyšlení nad svým slibem. Pořádáme také přechod k roverům, kde
je možnost si obnovit svůj skautský slib.
1. Programy na schůzky
Nejjednodušší možností, jak skautům do povědomí vložit slib je skrze hry a jejich
symbolický rámec. V další části textu představím několik her, které lze na běžné schůzce
zahrát.
Hoří, hoří Svatoján
Pro zapamatování skautského slibu, aby nebyl nuceně učen na paměť, můžeme
použít upravenou hru s názvem, Hoří, hoří Svatoján. Jde o hru rozvíjející paměť s humornými
prvky. Tuto hru již nějakou dobu v oddíle hrajeme. Podstatou je na jedno nadechnutí co
nejvícekrát zopakovat daný text (zde nahrazen skautským slibem). Hráč se nesmí
nadechnout a říkaný text musí být srozumitelný. Každý hráč má dva pokusy a hraje se po
kolech. Započítává se lepší výsledek. Výhodou je, že hráči můžou text číst a tak si ho
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i nepřímo zapamatují. V případě použití textu slibu je nutno dbát aby nedošlo k jeho
znevážení - na začátku hry zdůrazníme, že přeříkáváme slib a ten má svou jistou vážnost. Při
zpěvu hymny se také nesmějeme. Veškeré zvuky jsou vydávané pouze v rámci hry, aby šlo
určit, kolik textu bylo přeříkáno. Kdo zrovna nehraje, mlčí. Po hře a vyhlášení výsledků
zapojíme program, kde si řekneme něco blíže o slibu pro jeho představení a přiblížení
nováčkům a oživení pro ty kdo již slib mají.
,,Hledání slibu“
Jako navozující program pro práci se slibem můžeme využít klasickou hru s hledáním
schovaného předmětu či textu v klubovně nebo venku na zahradě. Skauty rozdělíme na 2-3
skupinky podle počtu členů. Každá skupinka bude mít za úkol najít pět částí skautského slibu:
-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.
Skupinka, která jako první nalezne správných pět částí a seřadí je ve správném pořadí, vítězí.
Slovní hříčka
Když už si skauti skautský slib pamatují, můžeme zařadit programy na opakování jeho
znění. Jedna z možných variant je vytisknout skautský slib, ve kterém jsou úmyslně
vynechaná některá důležitá slova. Skauti musí tato chybějící slova správně doplnit. Dalším
možným způsobem je ve znění slibu (či kteréhokoliv textu) se úmyslně zamění některá slova,
tak aby slib (text) stále dával významově smysl (např. zaměnit slovo slibuji, za slovo
přísahám). Děti mají za úkol tyto chyby najít a zaměnit za správné výrazy.
Porovnání slibu a jiných souborů morálních zásad
Již nespadá do kategorie her na schůzky, ale dalších doprovodných programů, které
můžeme dělat v klubovně.
Jedním z bodů ve skautské stezce (2. stupeň) je Seznámím se se souborem morálních
zásad a porovnám ho se skautským zákonem. Jelikož skautský slib je provázán se zákonem
a naopak můžeme tento bod využít. Pro tento program je zapotřebí se nejdříve zaobírat tím,
co vlastně morálka je (z lat. moralitas, správné chování). Morálka je celý balík společností
vnímaného dobrého chování, dodržování zákonů a vnitřního přesvědčení pro konání toho co
povařujeme za správné. Skauti mají tři principy, skautský slib a zákon. Skautům říkám, že ten
kdo se těmito zásadami řídí, chová se morálně. Dalším souborem morálních zásad, se kterým
mohou skauti porovnávat skautský zákon (respektive slib) je Desatero z Bible (náš oddíl má
rozšířenou duchovní výchovu). Při porovnávání těchto souborů hodnot se s dětmi bavíme,
které body jsou si podobné či shodné. Co se opakuje a můžeme to tedy považovat za to
nejdůležitější. Svoje zjištění (tedy porovnání morálních zásad) prezentuje skaut na schůzce
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ostatním členům družiny. Poté se vede rozprava, zda je ve skautském zákoně něco
vynecháno, popřípadě co ve srovnání s desaterem.
Zamyslím se nad tím, co dělá skauta skautem
Bodem, který máme v naší oddílové stezce, je také bod o zamyšlení, co dělá skauta
skautem. Tento bod zadáváme skautům jako domácí úkol s vytvořením prezentace, kde mají
jednotlivé své postřehy napsat. Dle úrovně skauta chceme určitý počet bodů s vysvětlením,
proč tomu tak je a jak to myslí a chápe (prezentující). Jedním z prvních bodů bývá skautský
kroj a věci, které jsou na skautech na první pohled zřejmé. Pokud ve výběru skaut neuvede
principy, slib nebo zákon, tak je doplníme. Následně řešíme se skauty, zda nechybí ještě
nějaké další důležité věci, které by o skautech šly říci. Výsledkem programu má být, že není
důležité to, co je vidět na první pohled, ale to, jak se skauti chovají k okolí a jak vystupují
nejen, když mají kroj, nebo jsou na táboře či výpravě.
Obecné debaty o slibu
Debaty o slibu vedeme většinou individuálně se slibujícím skautem před jeho slibem.
Na schůzce v září po táborech a prázdninách můžeme na schůzce zařadit debatu, co si pod
slibem představuji. Děláme to ve třech úrovních pro nováčky, čerstvě od slibované a ty, kteří
mají slib již delší dobu. Jaký je rozdíl mezi skautem se slibem a skautem bez slibu. Pro
jednodušší pochopení debaty se porovnává, jaký je rozdíl mezi skautem a neskautem. Jak se
tento rozdíl projevuje v normálním životě. Pro přirovnání lze uvést příklad družinové výpravy,
na kterou si všichni vezmou skautské kroje, a výpravy bez krojů. V debatě se snažím poukázat
na to, že je rozdíl mezi skautem a neskautem (např. v chování). A rozdíl mezi skautem se
slibem a bez slibu (v přístupu ke skautingu, cítíme, že je zde již něco, čemu se snažíme dostát
a co se snažíme naplnit – Nejvyšší Pravda a Láska). Skautem se může stát každý, ale teprve
složením slibu přejímáme jeho myšlenku za vlastní a zavážeme se ji dodržovat a šířit. Snahou
o výstup z debaty je seznam těchto rozdílů (v úrovni chápání dětí). Tyto výstupy a jednotlivé
body ztvárníme stylem koláže na papír a vyvěsíme na družinovou nástěnku.
Dalším možným způsobem ztvárnění výstupů z debaty je výroba komiksu. Kluky
rozdělíme do dvou skupin, z nichž jedna vyrábí komiks s příběhem, jak by se zachoval
neskaut. Druhá co by udělal v dané situaci skaut. Komiks může být kreslený, nebo můžeme
použít obrázky z různých časopisů a novin, které si přineseme.
V rozdělení do skupin dostanou družinky za úkol dokončit zadaný příběh scénkou.
Kluci dostanou první část příběhu a mají nacvičit scénku s koncem příběhu a to ve dvou
provedeních. V prvním má příběh skončit tak, jak by se zachoval člověk, který není skautem.
Ve druhém případě má končit příběh tak, jak by se zachoval skaut. Jednotlivé skupinky se ve
svých představeních střídají a ostatní musí rozhodnout, která varianta je zakončena
skautským chováním. Vítězem se stává ta družina, u jejíchž představení se povede vždy
rozlišit chování skauta a chování neskauta. Aktivita může být bodována. Samotné bodování
ale nemá být motivací. Bodování jako takové ovšem nemá oporu ve skautských principech.
Příliš velká soutěživost může být spíše na škodu a ovlivnit družinové vztahy.
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2. Další programy a aktivity
Práci se slibem v oddíle neprovádíme pouze programy na schůzkách a samotným
slibem na táboře, ale i dalšími podpůrnými činnostmi.
Oddílová kronika
Pro práci se slibem a jeho porozumění je důležitá i symbolika a její využívání
v družině, oddíle. U nás skládáme slib na táboře, zveme bývalé vedoucí oddílů (smečky
i skautů). Slibu se také mohou zúčastnit pouze členové, kteří už slib mají.
Aby se pro děti stal slib něčím, na co by se mohly těšit, můžeme zavést určité
programy a akce, kterých by se mohli účastnit pouze členové se skautským slibem (např.
oddílový táborák, čajovna). Kromě skautské lilie můžeme zavést novou tradici. Každý skaut si
může od slibového ohně nyní odnést uhlík. Navrhuji, aby každý skaut, který od slibuje, se
zapsat do oddílové kroniky (slibové?), kde by byly záznamy o všech členech, kteří prošli
oddílem a slibovali (samozřejmě včetně jejich současných vedoucích :D). Tuto knihu můžeme
se skauty vyrobit na oddílové schůzce a společně tuto tradici založit. Vyrobenou knihu
bychom dali do obalu z kůže, která se může za použití vypalování vyzdobit a popsat - to by
také dělali skauti. Do této slibové kroniky by se vkládaly i fotky ze slibů a každý slibující by
mohl něco dopsat. Tuto kroniku bychom vozili na tábor a mohli ji používat jako pomůcku
k přípravě ke slibu. Tomuto programu by se věnovala jedna oddílová schůzka - výroba slibové
kroniky, koženého obalu a jeho vyzdobení.
Oddílové zamyšlení u ohně
Oheň je jedním z nejvýraznějších symbolů ve skautu. V současné době (pokud nám to
čas dovoluje) na táboře pořádáme pro skauty jeden oheň v táborovém kruhu, kde se sejdou
vedoucí, kteří jsou na táboře spolu se skauty. U tohoto ohně se pak debatuje o skautském
slibu. Kdo kde a kdy sliboval a co si například pamatuje. Ptáme se skautů, co pro ty kdo už
slib mají, skautský slib znamená a jak ho chápou. Pokud se tedy oddílový oheň koná,
nahrazuje částečně duchovní obnovu o slibu.
Riskuj
Každoročně pořádáme vánoční oddílovou schůzku, kde se schází vedoucí a skauti
z našich dvou družin. Kromě zpěvu koled a dalších vánočních činností, se pravidelně koná
i vědomostní soutěž Riskuj. Standardními okruhy otázek bývají vánoce, zvyky, svatí apod. Pro
letošní Riskuj, navrhuji připravit i kategorii otázek – Skautský slib (příloha 3.).
Symbolika
Jednou z důležitých věcí každého oddílu je jeho klubovna, která reflektuje oddíl jako
takový. Každá klubovna je individuální. I tak se zde najdou shodné prvky jako nástěnka,
družinové vlajky apod. V současné době u nás nemáme na oddílové nástěnce vyvěšen
skautský slib (ani znění skautského zákona). V rámci projektu na oddílovou nástěnku vyvěsím
tištěný skautský slib, aby tak byl na očích a byl tak pravidelně připomínán. Další možností je
nechat ho vypálit skauty vypalovačkou na dřevo a pověsit na stěnu.
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3. Příprava na slib
Vlčácká smečka v našem středisku na totem věší pruhy kůže s vypálenými jmény
členů, rozlišuje, kdo měl tři bílé tesáky, zlatou stopu apod. Tuto tradici bych rád přejal. Skauti
by si v rámci přípravy ke slibu vyráběli tuto jmenovku. Ta by se po odslibování věšela na
čestné místo v klubovně k jmenovkám všech ostatních členů, kteří prošli oddílem. Vznikla by
tak nová tradice spojená se skautským slibem.
Rozbor slibu je jednou ze zatím nejdůležitější a nejvíce používanou variantou přípravy
na slib. Toto povídání o slibu provádíme na táboře před samotným slibem. Probíhá většinou
s družinovým vedoucím, který se setkává se skauty pravidelně na schůzkách či s oddílovým
vedoucím (pokud je přítomen). Dle počtu slibujících skautů jsou zapojeni i další vedoucí. Toto
povídání a rozbor, hloubka pochopení slibu a jeho chápání zabere zhruba jedno zaměstnání
a déle. Kromě slibu se hovoří i o skautském zákonu, heslu a principech. V rámci rozhovoru
přiblížíme skautům, o co ve slibu jde a co pro skauty znamená, jak ho chápeme
a naplňujeme. Snahou je pochopení slibu skautem. Po tomto rozhovoru má skaut čas se
rozhodnout, zda se chce slibu účastnit a odslibovat u slibového ohně, či zda se na to necítí
a odloží slib na příští rok (slibové výpravy nepořádáme). Do budoucna bych rád tuto přípravu
na táboře (ale i před ním) rád rozložil do delšího časového úseku, aby měli skauti více času a
možností se nad slibem a jeho složením zamyslet. Vedoucí tak budou mít i více času se
skauty pracovat a pomoci jim se slibem a otázkami o něm. K jednotlivým částem slibu
navrhuji plnit úkoly (týkající se daného tématu), jejichž výstupy se pak budou probírat
s vedoucím na přípravě před slibem. Úkolů by nemělo být moc, aby skauta neodradily. Tyto
úkoly by mohl dostat po složení nováčkovské zkoušky (dostatečně brzy před táborem, nebo
slibovou výpravou), společně se s informací co je slib (pokud ještě neví). V průběhu roku by
byl kontrolován svým vedoucím či patronem jak v plnění postupuje. S ním by pak, pokud
bude možné, absolvoval rozpravu. Vedoucí, který s dítětem pracuje, může sledovat jeho
postup a rozhodnout zda je připraven na složení slibu.
Úkol pro skauty:
- Vyhledat několik známých osobností, které byly skauty (herci, politici, spisovatelé) a uvést
co udělaly nebo dokázaly a zda se k tomu, že byly skauty, hlásí.
- Vyhledat znění slibu z období první republiky, nebo z období po r. 1968 a porovnat změny
s podobou, jakou má slib v současnosti (např. z textu VÝVOJ ČESKÉHO SKAUTSKÉHO SLIBU).
- Vyhledat znění skautského slibu z jiné země, kde skautské hnutí je a porovnat ho se zněním
slibu českého.
- Zeptají se tří různých skautů (nejen ze svého oddílu), kdy a kde slibovali, eventuálně za
jakých okolností. Zda mají ze svého slibového ohně schovaný uhlík.
Co je čest
Důležitou částí pro pochopení slibu je i definování toho co je to čest. Na tu přeci
slibujeme. Zda jde o něco hmatatelného, co na člověku na první pohled poznáme.
Úkol pro skauty: Uvést příklady čestného chování – svůj, viděný. Uvést vlastní definici cti.
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Co je nejvyšší Pravda a Láska
Pochopení významu slov nejvyšší Pravdy a Lásky je důležité, protože té slibujeme
sloužit a naplňovat ji vždy a všude. Pro mnohé z řad skautů to je Bůh a nejen to. Pro ostatní
to můžou být přesažené hodnoty, něco mimo materiální svět. Výkladů a pochopení může být
více, ale všechny směřují ke stejnému cíly.
Úkol pro skauty:
- Zjistit u tří vedoucích nebo rádců (stručně), jak oni vnímají a chápou nejvyšší Pravdu
a Lásku.
- Zamyslet se a navrhnou dva ekvivalenty (synonyma) pro nejvyšší Pravdu a Lásku.
Plnění povinností vlastních a zachování zákonů skautských
Tato část slibu bývá pro skauty snáze pochopitelná, jelikož je více specifikovaná
a snáze si pod ní něco konkrétního představí. Povinnosti vlastní jsou definované doma –
uklidit si pokoj, udělat úkoly, chodit do školy… A zákon je jasně definován v bodech.
V přípravě (rozmluvě) na táboře procházíme jak slib, tak i zákon postupně. U povinností
vlastních vysvětlujeme například na občanské povinnosti volit, jít osobním příkladem
v chování a mluvení. Dávat, nejen brát.
Úkol pro skauty:
- Najít tři lidi, kteří znají celý skautský zákon.
- Zeptat se tří lidí jaké tři povinnosti považují za vlastní.
Duší i tělem být připraven vlasti a bližním
Je důležité si nejdříve ujasnit pojem vlast. Jde o místo, kde jsme se narodili a kde
žijeme, kam se rádi vracíme, se kterým cítíme sounáležitost, máme na něj vzpomínky. Pod
samotným bodem si představuji duševně i fyzicky pomáhat dobrým slovem, pomocí či
službou své rodině a přátelům. Pomoc vlasti většinou evokuje obsazení totalitními režimy,
které jsme v minulosti zažili. Nutnost v dnešní době toto již nepřipustit. V případě války
bránit aktivně svoji otčinu. Zde pravidelně vidím rozdíly, když se na táborech o tomto bodu
bavíme a přizveme i některého z našich oldskautů. Pohled člověka, který bránil vlast před
,,kapitalisty“ a vysvětluje, jak to bylo v té době vnímáno vždy vyvolá podnět k zamyšlení. Pro
pomoc bližním většinou můžeme uvést i pomoc kamarádům, spolužákům, sourozencům či
dalším lidem v našem okolí. Využíváme příkladu starání se o nemohoucí babičku či dědečka,
rodiče. Nezanevřít na ty, kteří se starali o nás.
Úkol pro skauty:
-Zeptat se rodinného příslušníka na jeho vojenskou službu, nebo najít někoho, kdo je
v aktivní záloze AČR, a zeptat se co ho/ji k tomu motivuje.
- Najít někoho, kdo se stará o starou osobu a zeptat se ho proč to dělá.
K tomu mi dopomáhej Bůh
Tuto formuli na konci slibu používají především věřící skauti. Symbolizuje pro ně tak
vyšší moc, kterou uznávají a které se zavazují dodržování slibu.
Úkol pro skauty:
-Zeptám se členů družiny, kteří již mají složený slib, zda u slibu říkali, k tomu mi dopomáhej
Bůh. Pokud narazím na někoho kdo tak neučinil, zjistí proč.
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Výstup
V rámci přípravy na slib na táboře si vedoucí se skautem pohovoří o slibu a zákonu,
denního příkazu a hesla. Pokud se skautem on, nebo jeho patron zatím neprošli úkoly, které
si skaut měl připravit před slibem, učiní tak. Úkoly mají za cíl prověřit, zda skaut slibovat chce
a pomoci mu lépe porozumět znění slibu a jeho významu.
4. Práce se skauty co již slib mají
I když nám skauti již úspěšně složili skautský slib, jejich cesta skautským životem
nekončí, ba naopak právě začíná. Aby slib a jeho podstatu nezapomněli a dále jeho
pochopení prohlubovali a chápali, měl by se i program poté, co složí slib věnovat slibu
a zákonu. Část her, které se společně mohou hrát na schůzkách, je již zmíněna v první části
práce.
Jako oddílovou akci pro vedoucí navrhuji uspořádat večerní čajovnu/čokoládový
večer, kam každý přinese některou knihu z domova. Tuto knihu ani nemusí pro program na
schůzky využívat, měla by se ale týkat skautských dovedností, her pro děti apod. Důležité
bude se zamyslet, jak by tuto knihu mohl využívat pro program a ostatním ji představit.
Ukážeme si sedm bodů skautské metody (kde je i slib a zákon). V této výměně nápadů se
postupně nakousne činovnický slib (Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, že budu vést
a vychovávat mládež mi svěřenou v duchu skautských hodnot a ideálů) a zda jej naplňujeme.
Projdeme, kde ve svých programech jednotlivé body skautské metody praktikujeme a které
opomíjíme. Zda využíváme v programu dostatečně slib a zákon.
5. Výstup, co můžeme dělat lépe!
1. Pro lepší šíření myšlenek slibu musíme tyto myšlenky vštěpit nejdříve vedoucím,
kteří s dětmi pracují. Aby s dětmi na slibu lépe a více pracovali, je nutné, aby ho sami
považovali za důležitou součást skautingu a šli vlastním příkladem (už jen tím, že slib znají).
Tomu napomáhá další vzdělávání vedoucích v oddíle. Ať už jde o účast na čekatelském
či vůdcovském kurzu, či jiných akcích. Napomoci může i přesvědčit vedoucí, aby odebírali
skautské časopisy, kde mohou najít spoustu článků týkajících se slibu i další podpory
duchovního života ve skautingu. Pro naše vedoucí, hlavně mladší a rádce, můžeme
naplánovat společnou návštěvu střediskové knihovny, kde je k nalezení spousta knih a brožur
týkající se velké škály skautských činností. Jedním z podmětů k zamyšlení nad vzdělávací
nebo jinou akcí je prezentace kurzu a zážitků z něho ostatním vedoucím z oddílu. Vedoucí by
po absolvovaném kurzu připravili nějakou krátkou ukázku fotek, nebo prezentaci (pokud
chtějí) a řekli, co se jim nejvíce líbilo a proč stojí za to jet na vzdělávací, zážitkový kurz. Po
skončení Protosu si pro ostatní vedoucí z našeho oddílu takovouto prezentaci připravím.
2. Příprava na slib průběžně před táborem. V současnosti probíhá jen v rámci bodů
stezky a na táboře samotném před slibem. Snahou pro docílení lepší a důkladnější přípravy
slibujících je začlenit přípravu na slib do dlouhodobého plánu činnosti oddílu. Věnovat část
programu práci s jednotlivci (zapojení patronů) a dělat programy pro celou družinu
zaměřené na skautský slib, zamyšlení nad ním a jeho podstatou. Bodování programů
zabývajících se slibem není úplně žádoucí. Samotná soutěživost nemá oporu ve slibu
a zákonu, lépe poslouží např. symbolický rámec. Pokud někdo slib na táboře nesloží, protože
se na to necítil, nebo neměl splněny všechny úkoly, můžeme připravit slibovou výpravu (na
střediskové tábořiště kde je ohniště). Na této výpravě budou slibující připravovat oheň a vše
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bude dále probíhat standardně, jako při slibu na táboře. Jen musí být hotová příprava skauta
na slib.
3. Práce se skauty, co již odslibovali. Do budoucna je také důležité nenechat je
zapomenout na svůj slib po jeho složení a skauty dále v práci s ním podporovat pomocí
programů na schůzkách. Aby nad slibem nadále přemýšleli a snažili se ho hlouběji pochopit.
Některé ze starších skautů také můžeme určit jako patrony pro nové členy, kterým budou
pomáhat se začleněním do oddílu a přípravou na slib. Starší skauty je nutno více motivovat
pro účast na rádcovských kurzech. Připomínat jim kde skládali vlastní slib a kdy to bylo.
Vytvářet na schůzky programy, kde se budou zamýšlet, zda a jak slib naplňují.
4. Větší prezentace důležitosti a vážnosti slibu. Text slibu v klubovně umístit na
viditelné čestné místo. Již v klubovně máme vyvěšeny portréty otců zakladatelů, slib
vyvěsíme u nich.
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Příloha 1.
text i hudbu složil br. Jiří Zlámal – Šedý Bobr
Zazářil oheň mladých srdcí, oddaných zemi otců svých,
to junáků nové mládí proměňuje smutek v šťastný smích.
Ten oheň nikdy neuhasne, chrání jej všech skautů čest.
Míříme k nové vlasti krásné, k níž však cesta tak nesnadná jest.
Tam, kde domov mám, svou milou vlast já dobře znám.
Tam já přístup mám, když splním to, co zazpívám:
Milovat pravdu, pro ni se bít,
zemřít pro pravdu, umět pro ni žít.
Být věrný, oddaný v každé době,
čelit vždy statečně lidské zlobě.
Prospěšně pomáhat lidem všem,
být jejich bratrem, přítelem.
Zdvořilý být a přírody chránit krásu,
poslušen rodičů, představených hlasů.
Veselý, spořivý, v myšlení jistý,
ve slovech, ve skutcích jak lilie čistý.
Toť zákon – jej plň jak můžeš jen,
a dokaž, žes byl vždy připraven.
Toť zákon – jej plň jak můžeš jen,
a dokaž, žes byl vždy skautem.
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Příloha 2.
Slib ze Základů Junáctví
„Když nováček prokázal, že zná povinnosti junáků a nejdůležitější příkazy pro pobyt v přírodě, slibuje
na svou čest, že se všemožně přičiní, aby řádně plnil veškeré povinnosti junáků i své vlastí, a že bude
při každé příležitosti svým bližním ku pomoci. Teprve potom stává se nováčkem“.
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Příloha 3.
Otázka za 1 000 korun – Existuje i činovnický slib, slib pro vedoucí (ano).
Otázka za 2 000 korun – Kde na kroji se nosí slibový odznak (nad levou kapsou).
Otázka za 3 000 korun – Na co se ve skautském slibu slibuje (na svou čest). Komu se ve
skautském slibu slibuje (nejvyšší Pravdě a Lásce).
Otázka za 4 000 korun – stříbrná cihlička.
Otázka za 5 000 korun – Uveď, co symbolizuje skautská lilie, alespoň dva příklady (čistotu,
střelku kompasu, tři listy lilie – tři základní principy.
Bonusová otázka - Vyjmenujte skautské principy, které jsou ve slibu zmíněny/obsaženy
(povinnost k Bohu, k bližním, k sobě).
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