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Najdi v symbolech čísla od 1 do 10
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Jaký skautský zákon ti to připomíná?
Pětiprstou rukou se někteří truhláři nemohou zdravit.
Když se devět mužů podělí o jedno pivo v hospodě, tak ušetří.
Nejčistotnější MLoK je ten desetiprstý, protože za každou vyčištěnou skvrnu
si zlomil jeden prst. (Myšlení, sLova, sKutky)
Nerovnost vozovky (vypadá jak položená trojka) je velmi prospěšná věc,
která pomáhá chránit.
Dva snubní prsteny - věrného muže a jemu oddané ženy.
Jedno soudcovské kladívko se používá u soudu a tam se musí mluvit pravda.
Sedm trpaslíků muselo poslouchat Sněhurku, aby dokončili práci na
RoPoVodu. (Rodičů, Představených, Vůdců)
Veselý sněhulák je jen ze dvou koulí – jako osmička.
V akváriu tvaru šestistěnné kostky můžeme chránit kousek přírody (lidožravý
žralok), navíc pěkně broušené akvárium je cenný výtvor lidský.
Každým ze všech čtyř skel okna se dívám na někoho jiného. Můj přítel se
přidal k demonstrantům (hromada lidí) s modrým volem. Řekl jim, že je jejich
bratr a tak se z každého z nich stal skaut.
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Rádce a skautský zákon (Praktické příklady plnění
skautských zákonů pro rádce)
1. Rádce je pravdomluvný.
Důvěra členů družiny ve svého rádce je určitě založena na pravdomluvnosti
rádce. Těžko se důvěřuje člověku, o kterém vím, že mi lže. Věřte, že kdybyste
svým členům lhali, tak oni to brzy poznají. Ztracená důvěra se těžko znovu
hledá.
 Neříkat něco jiného na schůzce a něco jiného třeba ve škole.
 Kdo lže, těžko může získat autoritu u druhých.

2. Rádce je věrný a oddaný.
Rádce je nejvíce věrný a oddaný své družině, pro kterou připravuje program,
dále oddílu, kde se svojí družinou pomáhá. Rádce bez věrnosti a oddanosti
své družině je člověk, který jen „musí“ zase připravit nějaký ten program
místo své oblíbené gamesky na PC.
 Všichni členové družiny se na tebe mohou spolehnout.
 Nebudeš často měnit názory podle ostatních.

3. Rádce je prospěšný a pomáhá jiným.
Rádce je prospěšný s celou svojí družinou svému oddílu nebo středisku, kde
pomáhá. Skautská družina má určité zázemí, kde se schází, a tak by v čele
s rádcem měla hledat jak být prospěšná. Kdo má skautskou klubovnu, tak se
může starat o pořádek, o drobné opravy. Kdo klubovnu nemá a schází se
třeba u rodičů doma, tak by bylo fain nabídnout se jim, zda nepotřebují
s něčím pomoci, když je u nich doma celá družina (nanosit dřevo, vyklepat
koberce, vytřít po sobě chodbu, vynést odpadky…)
 Nepotřebuje někdo nakoupit, poradit s úkolem, jinak pomoci…?
 Čím bys mohl prospět svému oddílu nebo středisku?
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4. Rádce je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem
každého skauta.
Člověk dobré vůle je pro nás každý člověk, který má zájem s námi si
popovídat, být s námi na družinovce, ochoten nám naslouchat… Bratrem
každého skauta znamená nestydět se oslovit a pozdravit jiné skauty např.
skautské činovníky ve středisku, na závodech,…
 Všichni jsme bratry a sestrami, proto se mezi sebou nezdravíme
„Dobrý den“!

5. Rádce je zdvořilý.
Zdvořilost neznamená jen přivítání členů družiny na schůzce, ale také určitou
„taktnost“ při rozdávání úkolů. Mnohem lépe člen družiny stráví, když mu
řekneme „Mohl bys prosím udělat…“ nebo „Bylo by možné, abys udělal…“,
než „Musíš udělat…“ nebo direktivní „Udělej… „. Zkuste nepoužívat slůvko
„muset“, protože když něco musím, tak se mi to automaticky nechce.
 Zdvořilý rádce neoslovuje ostatní „ty vole“.

6. Rádce je ochránce přírody a cenných výtvorů lidských.
Každý má nějaké schopnosti tvořit věci – lidské výtvory. Rádce by měl umět
ve své družině ocenit nejen umělecká díla výtvarně nadaných členů, ale i
neumělé pokusy těch méně nadaných. Vždyť povzbuzení a pochvala
podněcuje motivaci k novým pokusům a tím se každý rozvíjí a zdokonaluje.
Rádce může chránit přírodu šetrným chováním se svojí družinou na
výpravách (vhodné rozdělávání ohně, vaření, odpadky po sobě,…).
 Jak vypadá místo po vaření obědu naší družiny (ať už v klubovně nebo
v přírodě)?
 Kreslím grafity jen na místa k tomu určená?

7. Rádce poslušný rodičů, představených a vůdců.
Rodičům vděčíme za náš život, za naši výchovu a v neposlední řadě za to, že
nám umožňují skautovat. Naši představení jsou hlavně učitelé a vychovatelé
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ve školách. Vůdce je činovník oddílu, střediska, kurzu. Všichni tito lidé nás
vedou, vychovávají, pomáhají a mají za nás i určitou zodpovědnost. A naše
poslušnost v těchto činnostech zase pomáhá jim. Nikdo si zbytečně nevymýšlí
zbytečné věci, většinou vše, co po nás chtějí, má svůj smysl.
 Rádce by měl jít příkladem v poslušnosti např. ve škole, kdy ho
ostatní členové vidí, jak se chová.
 Život bez pravidel by byl jen chaoz a zmatek.

8. Rádce je veselé mysli.
Známé rčení „S úsměvem jde všechno lépe“ platí i pro skautskou družinu.
Družinovky bez veselé nálady by byly jistě dost otravné. Rádce by měl však
poznat hranici, kdy se už veselé historky nebo vtipy stávají neslušnými nebo
dvojsmyslnými. A obrana proti takovým řečem? Co takhle zkusit se takovým
věcem nesmát.

9. Rádce je hospodárný.
Tento bod skautského zákona nás vybízí k tomu, abychom dávali pozor na
věci kolem sebe, abychom je účelně a správně užívali, udržovali, opravovali.
Rádce by měl vést svoji družinu k tomu, aby když něco opotřebují nebo rozbijí
(pilu, sekeru, nůž, židli,…), aby to nejdříve zkusili opravit a né to hned vyhodili
a místo toho koupili věc novou.
 Už jsi někdy brousil pilu nebo sekeru? Je to levnější než koupit novou.

10. Rádce je čistý v myšleních, slovech i skutcích.
Tento bod skautského zákona po nás vyžaduje, abychom nic nepředstírali,
neměli postranní úmysly, abychom se nesnažili konat dobro jen proto, že z
toho budeme mít nějaké výhody.
Pravý rádce koná dobro i bez vidin výhod či výdělků, nekochá se veřejným
chválením ani přehnaně neupozorňuje na dobré skutky, které vykonal.
 Skautovat nejen navenek, ale i uvnitř.

6

