
1 

METODICKÉ NÁMĚTY PRO ROZVOJ 
SKAUTSKÝCH IDEÁLŮ, POSTOJŮ A HODNOT 

V NAŠICH ODDÍLECH 

Úvod 

Milí účastníci, 

přijměte, prosíme, od nás malý dárek – to jest tento soubor metodických námětů 
pro činnost v oddíle, zaměřených nikoliv na rozvoj znalostí nebo pohybových 
schopností, ale na rozvoj hlubokomyslnější v širokém slova smyslu. 

Chceme vás povzbudit v tom, abyste tyto a podobné programy ve svých oddílech se 
svými svěřenci dělali. Nejen že dávají dětem mnohé do praktického života, ale hlavně 
pomáhají jednotlivcům hledat to, co je pro ně důležité, jaké jsou jejich silné stránky, 
v čem mají rezervy, jak mohou pomáhat druhým i sobě.  

Náměty zde uvedené nejsou zdaleka jediné – sami hledejte a vymýšlejte další. 

Než začnete programy zařazovat do vaší činnosti, chceme vás upozornit na několik 
důležitých postřehů: 

1. Pro vaše svěřence je zásadní jedna významná skutečnost – ať chcete nebo ne, jste 
jim vzorem. Žijete-li život, který je protkán (či spíše običován) skautskými ideály (i 
když nad tím tak neuvažujete), udělá to více, než hojnost zvláštních programů. 

2. Dejte si velký pozor, abyste nedělali s dětmi aktivitu, která se sice líbí vám, ale pro 
vaše děti je neuchopitelná. Je velmi snadné dojít k nedorozumění a děti často nejsou 
s to pochopit to, co zrovna vás nadchne. Začněte tedy polehounku těmi 
nejjednoduššími činnostmi, kterými své děti poznáte, a teprve později zařazujte 
činnosti o něco málo náročnější. 

3. Určitě nedělejte s mladšími dětmi to, co se hodí pro starší, i když by to třeba 
podle vás zvládly. Jednak se ochuzují o možnost prožít totéž s mnohem větší účinností 
v pozdějším věku, ale ani jim to nedá tolik, jako jiné programy, které by se pro ně 
spíše hodily. 

4. Může se stát, že při takovýchto programech narazíte na nějakou zvláštní obtíž. 
(Např. někdo se cítí zasažen určitým druhem programu apod., ačkoliv byste to vůbec 
neřekli.) V takovýchto případech se obraťte na vůdce/vůdkyni. 

Náměty na programy pro světlušky a vlčata 

Program o slibu 

Čas: cca 45 minut 
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Místo: tábor, popřípadě výprava 

Pro koho: Starší vlčata, světlušky 

Materiál: Papír a pastelky (výtvarné potřeby). 

Cíl: Umí abstraktní hodnoty vyjádřené ve slibu ztvárnit pomocí konkrétních situací 

1) Navození atmosféry - posadíme se do kroužku, uklidníme se, připomeneme  
vlčácký/světluškovský slib.  (5 minut) 

2) Rozdat papíry, na které se pokusí nakreslit jednu situaci z té akce 
(tábor/výprava), kde podle svého mínění jednali podle slibu. Pro připomenutí 
akce můžeme rozložit kolem sebe fotografie. Slib mají napsaný před sebou. Tj. 
cílem je, aby dokázali v abstraktních termínech vidět konkrétní činy a situace a 
ty nakreslit. (15 minut) 

3) Prezentace toho, co namalovali - představení příhody. (10 minut) 
4) Utvoří dvojice/trojice a v nich si navzájem pokusí říct, co v tom příběhu udělali 

dobře, jaká dobrá vlastnost se tam projevila. Např. A si nechá ještě jednou říct 
příběh B a zamýšlí se, jak by pojmenovat vlastnost, která se projevila v konání. 
Pak si to řekneme všichni dohromady a každý si k obrázku dopíše svojí 
vlastnost, aby jí mohl ochraňovat a rozvíjet. (15 minut) 

Jak se zachovám?  

Čas: 45 minut  

Cíl: Děti ví, jak by se měly chovat v běžném životě.  

Pomůcky: Herecky zdatní vedoucí, lístečky s napsanými situacemi  

Popis:  

Na začátku dětem přehrajeme scénku, ve které se někdo zachová špatně – např. 
někoho, kdo podvádí u testu. Úkolem dětí je říct, co na scénce bylo špatně. Můžeme 
se dětí zeptat, jestli by se zachovali stejně.  

Po tomto úvodu děti rozdělíme do skupin asi po čtyřech a rozdáme jim lístečky s 
předem připravenými situacemi. Situace by měly být popsány tak, aby neměly jasné 
řešení. Úkolem dětí je se společně rozhodnout, jak by danou situaci vyřešily a sehrát 
scénku, ve které své řešení ukážou. Potom se můžete pobavit o tom, proč by se 
zachovaly zrovna takto a ne jinak.  

Příklady situací:  

Každý měsíc ti maminka dává kapesné na nějaké drobnosti. Tentokrát jsi se 
rozhodl/a, že si koupíš čokoládu. Jdeš tedy do obchodu, vybereš si čokoládu a 
zaplatíš. Víš, že by ti mělo zbýt jen pár drobných. Když ale vyjdeš ven z obchodu, 
zjistíš, že ti paní prodavačka asi špatně vrátila – místo 10 Kč ti dala padesátikorunu…  

Tvůj spolužák je trochu zvláštní, má velké tlusté brýle a má rád matiku – no, kdo by 
se s ním chtěl bavit… Všichni ve škole se mu smějí. Když jsi šel dnes ze školy, viděl jsi, 
jak mu dva starší kluci vyhazují věci z aktovky – on u toho brečel…  

Situace se dají vymyslet na různé úrovni podle věku a schopností členů. Od 
podvádění ve škole až po šikanu.  
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Na co dát pozor:  

Dobře zvažte úroveň dětí, aby to na ně nebylo moc. Také na to, aby neměly ve 
scénkách tendence situaci zesměšňovat. Děti můžete rozdělit podle věku a skupinkám 
dát příběh podle jejich úrovně. Buďte připravení i na to, že některá skupinka se může 
rozhodnout zachovat jinak, než bychom si přáli. Se skupinkami prodiskutujte, proč si 
zvolily takové řešení a jaké by mělo důsledky, kdyby zvolily řešení jiné (např. paní v 
obchodě by to za ně musela zaplatit…).  

Moje špatná vlastnost je…  

Čas: 30 minut + mimo čas a prostor  

Cíl: Děti si uvědomí, že je běžné mít špatné vlastnosti, ale také, že na sobě musíme 
pracovat, abychom byli lepší.  

Pomůcky: Cedule s různými špatnými vlastnostmi  

Popis:  

S dětmi si sedneme do kroužku a zeptáme se jich, jaké vlastnosti jim vadí na jejich 
kamarádech, jak by se někdo správný neměl chovat. Můžeme buďto zapisovat to, co 
děti vymyslí na větší cedule nebo mít cedule už předem připravené. Poté, co děti 
vyčerpají všechny možnosti, se jich zeptáme, jestli si myslí, že taky některé z těch 
vlastností mají.  

Do prostoru kruhu potom rozmístíme cedule s různými špatnými vlastnostmi, děti si 
je přečtou a dostanou za úkol si vybrat jednu, kterou mají a rády by s tím něco dělaly. 
Každý si pak stoupne k jedné ceduli s vlastností. Vedoucí si vše pečlivě zapíše.  

Dětem potom uvedeme, že protože jsme vlčata/ světlušky a ti se snaží se vždy 
zlepšovat, zkusíme každý na tu svou špatnou vlastnost co nejvíc myslet a budeme se 
snažit se zlepšit tak, abychom tuto vlastnost odbourali.  

Ze zapsaných vlastností uděláme tabulku a děti potom pravidelně hodnotí, jak se jim 
dařilo na dané vlastnosti pracovat – např. můžeme mít žebříček vedoucí od 0% do 
100%, na který se připínají kolíčky se jmény dětí. Každý si pak rozhodne, na kolik % se 
mu dařilo daný týden na vlastnosti pracovat.  

Po nějaké době je potřeba s dětmi zhodnotit, jak se skutečně posunuly, jestli si 
myslí, že danou vlastnost stále mají nebo jestli se zlepšily.  

Na co dát pozor:  

Musíme být připraveni pomoct dětem, které nebudou vědět, jakou mají špatnou 
vlastnost. Aktivita je náročná na pravidelné vyhodnocování, jinak na to děti 
zapomenou. Před nebo po úvodní aktivitě je dobré s dětmi také probrat, jaké mají 
dobré vlastnosti.  

V čem jsem jedinečný/á  

Čas: 20 minut  

Cíl: Děti zjistí a pojmenují, v čem jsou výjimečné.  

Pomůcky: žádné  
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Popis:  

S dětmi si stoupneme do kroužku a zeptáme se jich, jestli si myslí, že jsou v něčem 
výjimečné, že mají/umí/ví něco, co nikdo jiný tady. Potom si řekneme, že to společně 
zkusíme zjistit. Každý zkusí vymyslet, v čem by mohl být výjimečný. Potom pojedeme 
po kroužku, vždy jeden řekne, co vymyslel. Ostatní se zamyslí, jestli by to pro ně 
mohlo taky platit. Pokud ano, přihlásí se a dotyčný musí vymyslet něco jiného. Tomu, 
kdo vymyslí něco, v čem je opravdu v dané skupině výjimečný, ostatní zatleskají.  

Na co dát pozor:  

Musíme dobře znát naše členy a být připravení jim v případě nutnosti pomoct něco 
vymyslet. Taky dávejte pozor, aby někteří nešvindlovali. Pokud máte velkou skupinu 
dětí, rozdělte je na aktivitu na půlky a potom si jen mezi sebou představte, v čem byl 
kdo výjimečný. 

Náměty na programy pro skautky a skauty 

Program o slibu 

Čas: cca 100 minut 

Místo: tábor, popřípadě výprava 

Materiál: Svíčky, citáty, na papírcích body slibu a zákona 

Cíl: Umí přemýšlet nad obsahem slibu a zákona, dokáže vymezit, kde jsou možnosti 
pro osobní zlepšení. 

Zamyšlení skupinové  (40 minut) 

Začít otázkou: Co pro nás slib znamená? Diskuze by měla směřovat k tomu, že je to 
vyjádření nastolené cesty, vyřčený ideál, ke kterému chceme směřovat. Ukotvit, že se 
bavíme určitě o znění slibu (tzn. aby se nám diskuze více neroztříštila např. do 
povšechného hovoru o dobrých vlastnostech/vzorcích chování). Ptáme se na názory 
skautů a skautek - co pro ně slib znamená. (10 minut) 

Jak ho chápeme? Zkusit diskuzi vést ke konkretizaci bodů. Bavit se, jak se slib 
konkrétně projevuje v našich životech, našem konání. Ptáme se jich na příhody, kdy 
pocítili, že do jejich chování slib promlouvá. (10 minut) 

Burza bodů slibu a zákonů (na papírcích). Zamyšlení a sestavení podle důležitosti – 
jak to chápou. Dohadují se, co jim přijde nejdůležitější (po skupinkách). Pak 
prezentace a argumentace, proč to seřadili právě tak. (20 minut) 

Zamyšlení samostatné (30 minut) 

Každý se samostatně zamyslí nad body slibu a zákona (budou je mít na papírcích). 
Každý by měl mít možnost jít někam do ústraní, kde se může zamyslet a seřadit si sám 
body zákona a slibu podle toho, jak si myslí, že je dodržuje. Poté přijde na dohodnuté 
místo, kde bude vedoucí. Ten mu řekne, že slib je cesta a pro další inspiraci na této 
cestě může využít okolí (viz další část). 

Inspirace (30 minut) 

Svíčky po okolí (ideálně v přírodě) s citáty, úryvky, možnostmi zamyšlení. Případně 
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se tam budou pohybovat i vedoucí. Primárně nemluvit, aby byl pro zamyšlení prostor, 
pokud budou chtít něco rozebrat, jsou vedoucí u nějakých svíček připraveni s někým 
mluvit. V případě, že skupina nebude primárně plnit úkol, je možné, aby vedoucí více 
aktivně zasáhli do průběhu a jednotlivé členy si odchytávali a mluvili s nimi například 
o fázi samostatného zamyšlení a vnímání slibu a zákona.  

Možné parafráze citátů a otázky: 

Každý může najít sám sebe skrze poctivou práci. 

Skrze ucelení sebe sama můžeš rozdávat dalším. 

Velká je odpovědnost vašeho rozvoje. 

Co mohu udělat pro ostatní? 

Co mohu udělat pro sebe? 

Co mohu udělat, abych se zlepšil a žil podle zákonu a slibu, jak chci? 

Zanechme svět o něco lepším, než když jsme na něj přišli. (Robert Baden-Powell) 

Junákovi se mohlo věřit. Vyznačoval se svou poctivostí a spolehlivostí. (John 
Hargrave, Listy z wigwamu) 

Vzory  

Čas: 60 minut  

Cíl: Inspirace pro život, důkaz, že se dá dle skautského zákona opravdu žít.  

Pomůcky: inspirativní osudy  

Popis:  

Jestli se skauty a skautkami probíráte někdy skautský zákon bod po bodu, můžete to 
ozvláštnit použitím vzorů. Poté, co se pobavíte o některém bodu zákona, zařaďte 
příběh o inspirativním člověku, který se na daný zákon hodí. Zní to možná zvláštně, 
ale programy to hodně polidští – od teoretizování k tomu, že to opravdu jde.  

Místo osobností jde také použít některé skutečné příběhy z dějin, např. z 2. světové 
války…  

Příklady osobností:  

1. a 2. bod – Milada Horáková, Otto Wichterle  

3. a 4. bod – Martin Luther King, Nicolas Winton  

5. a 6. bod – E. T. Seton  

7. a 8. bod – Ludwig van Beethoven  

9. a 10. bod – Gándhí  

Cesta rozhodnutí  

Čas: 60 minut  

Cíl: Skauti a skautky dokáží čelit morálním dilematům, chápou, že ne vždy existuje 
správné řešení  

situace.  

Pomůcky: Lístečky se sepsanými různými situacemi  

Popis:  
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Hru je nejlepší uvést večer za svitu svíček. Skauti a skautky se vydávají na cestu, na 
které se budou muset postavit před nejrůznější dilemata. Aktivita probíhá v 
přehledném terénu, třeba na cestě nebo na přehledné louce. Skauti a skautky vychází 
po jednom, na cestě nachází postupně několik příběhů. Příběhy by měly být napsány 
tak, aby obsahovaly nějaké dilema – jak se zachovat, co udělat – a několik možností 
jako řešení… Řešení by nemělo být jednoznačně správné nebo špatné, všechny 
možnosti by měly mít nějaké klady a zápory. Úkolem skautů/skautek je se vždy 
rozhodnout, jaké řešení by zvolili a zapsat si to na papír. Po skončení aktivity 
projdeme společně jednotlivé situace a pobavíme se o tom, proč zvolili zrovna takové 
řešení. Jde o to, že každé řešení v sobě skrývá určité hodnoty (zodpovědnost, odvaha, 
…) a skauti/skautky tím mohou zjistit, které z hodnot jsou pro ně důležitější.  

Příklady příběhů:  

1. Je druhá světová válka, všude kolem číhá nebezpečí, člověk má strach i přejít ulici. 
Jednou v noci ti na dveře domu zaklepe holčička. Na roztrhaném kabátku má žlutou 
židovskou hvězdu. Prosí tě, abys ji u sebe schoval/a, jinak ji zabijí. Máš ale strach o 
svou vlastní rodinu, o vlastní děti. Pokud přijdou na to, že jsi schoval/a u sebe žida, 
zabijí vás všechny… Rozhodneš se riskovat život nejen svůj, ale i své rodiny nebo 
holčičku odmítneš a možná ji tím pošleš na smrt? 

2. Tvá kamarádka ti svěří své tajemství, ty se ale omylem přeřekneš před dalšími 
lidmi. Víš teda, že už nejsi sama, kdo její tajemství zná. Tvá kamarádka to ale ještě 
nezjistila. Přiznáš se jí hned nebo budeš doufat, že to třeba řekne ještě někomu 
jinému, aby nebylo tak jasné, kdo tajemství poslal dál?  

3. Tvá kamarádka se poslední dobou chová divně, moc se s tebou nebaví… Zjistíš, že 
se přidala k dost divné partě lidí a začala pít alkohol a kouřit. Její rodiče tě jednou 
odchytnou před školou a ptají se tě, jestli se jí něco nestalo, že se chová podivně. 
Řekneš jim vše, co o ní víš, nebo jim zalžeš, že nevíš nic?  

Na co dát pozor:  

Jelikož jsou příběhy psané tak, že neexistuje opravdu správná odpověď, je potřeba si 
dávat pozor, abychom našim členům žádné odpovědi nepodsouvali. Jde hlavně o to, 
aby dokázali vysvětlit, proč by se zachovali tak, jak se rozhodli. Dobře si zvolte úroveň, 
aby hra nebyla pro vaše členy až příliš dramatická.  

Hodnoty  

Popis:  

Jde o aktivity, které nějakým způsobem pracují s hodnotami jako takovými. Buďto 
jsou to hodnoty, které si na začátku každý vydefinuje sám (napíše, které hodnoty jsou 
pro něj nejdůležitější, …), nebo můžeme pracovat s nějakými obecnými hodnotami, 
které zvolíme pro všechny.  

Žebříček hodnot  

Každý se snaží si vybrat 10 hodnot, které jsou pro něj v životě nejdůležitější a seřadit 
je podle důležitosti.  
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Potom můžeme zkusit kontrolní otázku – kdybyste se teď měli zbavit tří z těchto 
hodnot, byly by to ty, které máte na posledních třech místech? Nebo byste to nějak 
přehodnotili? Dokážete si představit, že by vám některé z těchto hodnot chyběly?  

Mapa vlastností  

Jde o vytvoření malé myšlenkové mapy vlastností, které nás ovlivňují a kterými zase 
my ovlivňujeme svět. Každý dostane papír A4 a doprostřed si do kruhu napíše JÁ. 
Prvním úkolem potom bude se zamyslet nad tím, jakými vlastnosti mě ovlivňuje moje 
okolí. Co mi na mém okolí vadí a co mi pomáhá. Všechny tyto vlastnosti napíšeme na 
kraje papíru (co nejdál od toho JÁ).  

Jakmile víme, čím nás ovlivňuje naše okolí, zamyslíme se, jaké jsou naše vlastnosti, 
dobré i špatné. Každé napíšeme jinou barvou co nejblíž našemu já. Potom si řekneme, 
že stejně tak, jako nás ovlivňuje naše okolí, my ovlivňujeme lidi okolo sebe svými 
vlastnostmi. Nakonec si každý zkusí vybrat jednu ze svých špatných vlastností, která 
ho nejvíc trápí, a zakroužkuje si ji. V příštích dnech se může snažit na této vlastnosti 
pracovat. Po několika dnech se můžeme k mapám vrátit a zkusit si zhodnotit, jak se 
nám dařila práce na zlepšení naší špatné vlastnosti.  

Kupé  

Čas: 1-2 hodiny  

Cíl: Utváření si hodnot, diskuze o toleranci a společnosti, rozvoj diskuzních 
dovedností.  

Pomůcky: Seznam možných cestujících, (velký papír a lihovka)  

Popis:  

„Cesta z Vladivostoku do Moskvy po Transsibiřské magistrále trvávala tři týdny. Tuto 
dobu cestující musel chtě nechtě strávit se svými spolupasažéry v kupé. Vy máte ale 
to štěstí, že si můžete vybrat, koho do svého kupé chcete a s kým tedy strávíte tuto 
dlouhou dobu.“  

Účastníci hry mají za úkol vybrat ze seznamu obecných lidských typů sedm jedinců, 
kteří jsou pro ně nejpřijatelnější jako společníci na dlouhou cestu vlakem. Jde o 
kolektivní diskuzi, všichni účastníci hry se tedy musí shodnout na sedmi stejných 
osobách. Hru vede moderátor (vedoucí), který se snaží rozpoutávat co nejhlubší 
debaty o přednostech či nevýhodách možných vybraných osob, popřípadě 
usměrňovat diskuzi, která se zvrhává. Na výkonu a schopnostech moderátora (nebo 
moderátorky) závisí mnoho, proto se této úlohy musí chopit vhodný jedinec.  

Seznam jednotlivých cestujících, ze kterých je možné vybírat, je dobré napsat na 
velký papír a v průběhu hry opatřovat značkami, otazníčky, škrtat či podobně 
označovat. Aktivita je vhodná spíše pro starší skautky a skauty. 

Možní cestující pro inspiraci:  

• mentálně postižená dívka  

• HIV pozitivní mladík  
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• děda, který hraje na harmoniku a hlasitě zpívá  

• tlustý Němec  

• prostitutka  

• maminka s křičícím dítětem  

• Ukrajinec v monterkách  

• romský hoper z Brna (pro informaci - my jsme z Prahy)  

• učitelka, kterou nemáš rád/a  

• bezdomovec, který smrdí a něco si pro sebe mumlá  

• důchodkyně, která vypráví o svých nemocech  

• opilec s krabicákem v ruce  

Setkání po 20 letech  

Čas: 1 - 2 hodiny  

Cíl: Sebepoznání, zamyšlení se nad osobními cíli, budování skupinových vztahů  

Pomůcky: „Kulisy“ pro dospělácké setkání  

Popis:  

Skupina (nejlépe lidí, kteří se více znají) si sednou kolem stolu, každý má před sebou 
skleničku s nápojem. Jsou na setkání spolužáků po dvaceti letech. Každý má vstát a 
říct během asi dvou minut ostatním, jaké má zaměstnání a v jaké pozici tam je, jak se 
mu tam vede, jak vypadají jeho rodinné vztahy a kam se chystá v létě na dovolenou. 
Ostatní to mohou komentovat, ale stylem jako dospělí (kolem 40 let). Případně se 
mohou účastníci předem trochu nalíčit a upravit si vlasy tak, aby vypadali starší a 
usedlejší.  

Všichni si u každého poznamenávají + nebo -, jestli se domnívají, že jeho představa 
je reálná nebo ne, a své odhady si porovnají. Může se uskutečnit i málo reálná 
představa?  

U stálejší skupiny může být zajímavé hru natočit a pustit si ji skutečně o několik let 
později, když už by byly odhady jasnější.  

Reflexe hry:  

Jak se cítíte jako starší? Myslíte, že budete uvažovat jinak? Co asi budete pokládat za 
důležité? Domníváte se, že budete jednat podobně jako vaši rodiče?  

Poznámka pro vedoucí:  

Vedoucí by měl umět povzbudit ty, kteří si málo věří, případně odlehčit situaci. 
Aktivita spíše pro starší skautky a skauty. 

Náměty na programy pro roverky a rovery 

Abigail  

Čas: 60 minut  

Cíl: Roveři a rangers dokáží obhájit svůj názor a zhodnotit, jaké důvody nás mohou 
vést ke špatnému chování – a jestli je to pro nás omluva.  
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Pomůcky: Příběh o Abigail  

Popis: Na začátku přečteme příběh o Abigail:  

V jednom království a městě žili milenci - krásná Abigail a mužný Gregory. Městem 
protékala řeka plná krokodýlů, která ho rozdělovala na dvě poloviny. Na pravém 
břehu žila Abigail, Gregory žil na levém. Jednoho jara nastaly prudké deště, řeka se 
rozvodnila a strhal most, který spojoval oba břehy. Velká voda trvala dlouho a Abigail 
se čím dál tím více stýskalo po svém miláčkovi, byla smutná a přemýšlela, jak by se ke 
Gregorymu dostala.  

Žádná loď se neodvažovala na divokou vodu, jenom starý zkušený námořník 
Sindibád se svou bárkou to dokázal. A tak se Abigail vypravila za ním, aby jí pomohl. 
Sindibád souhlasil, ale jen pod podmínkou, že s ním stráví jednu noc. Abigail tento 
návrh velmi rozhořčil, polekala se a utekla. Běžela pryč a uvažovala, co má dělat. 
Napadlo ji, že půjde k jejich společnému příteli Ivanovi a celou prekérní záležitost s 
ním prohovoří a poradí se s ním. Ivan Abigail pozorně vyslechl, ale odmítl se k tomu 
jakkoli vyjadřovat a nechtěl s tím mít nic společného.  

A tak se krásná Abigail musela rozhodnout sama, samým steskem už byla celá 
utrápená. Po dlouhých úvahách s těžkým srdcem splnila Sindibádovu podmínku a ten 
ji, jak bylo dohodnuto, převezl přes Krokodýlí řeku za Gregorem. Šťastné bylo shledání 
milenců a po chvíli si Abigail postěžovala, jaké příkoří musela vytrpět, aby se mohli 
vidět. Gregory ovšem neměl pro její čin omluvu, velmi se rozčilil a Abigail od sebe 
zapudil.  

Nešťastná Abigail utíkala pryč. Cestou potkala Slaga, který když viděl, že pláče, hned 
se zeptal, co se jí přihodilo. Abigail mu všechno vylíčila. Slag se zarazil, připadalo mu 
to jako velká nespravedlnost a rozhodl se, že ji pomstí. Vyhledal Gregoryho a surově 
ho zmlátil.  

Úkolem účastníků je všechny postavy z příběhu seřadit od morálně nejkladnější po 
nejzápornější osobu. Nejprve si tento žebříček udělají účastníci sami, poté se zkusí 
shodnout ve dvojicích a nakonec je musí seřadit celá skupina. Aktivitu provází diskuze 
o tom, co je a není správné a omluvitelné.  

Morální dilemata  

Čas: 3 hodiny  

Cíl: Uvědomění si svých morálních hodnot a individuálních odlišností. Obhájení si 
názoru na dané téma, rozvíjení dovednosti diskutovat a naslouchat, rozvíjení 
tolerance k odlišným názorům. Sekundární cíl: Podnícení diskuze o smyslu táborových 
/ střediskových / kmenových pravidel.  

Pomůcky: Kartičky s jednotlivými situacemi (příklady v příloze), svíčky / louče  

Popis:  

Nejprve roveři procházejí mezi stanovišti roztroušenými po louce, samostatně si 
promýšlejí popsané situace a na papír si zapisují, jak moc jim daná věc přijde morálně 
špatná (1 = nemám s tím žádný problém, nepřijde mi na tom nic špatně; 5 = přijde mi 
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to velice špatně). Ideální počet situací je cca 10-12. Je důležité, aby byly situace 
přizpůsobené věku a reáliím účastníků a byly jasně formulované.  

Následuje společné hodnocení - postupně se čtou jednotlivé situace a roveři zvedají 
ruku podle zapsaného čísla (1=kolmo dolů, 3=vodorovně, 5=kolmo vzhůru). 
Moderátor prosí osoby s vyhraněným postojem, aby ostatním popsali svůj postoj. 
Rozbíhá se diskuze.  

Rizika:  

Mohou vzniknout mezilidské konflikty na základě odlišných hodnotových žebříčků, 
rozdělení skupiny (vhodnější pro dobře fungující kmeny). 

Příloha:  

SITUACE (náměty)  

1. Zdena své umírající matce slíbí, že bude chodit na její hrob každý měsíc. Po její 
smrti si ale během prvního roku najde čas jen jednou.  

2. Katka se rozejde s Honzou po tom, co zjistí, že jí podváděl s jinými. Řekne pak 
všem svým kamarádkám, že si nepřeje, aby se dále s Honzou bavili. Jana s ním do 14 
dnů začne chodit.  

3. Olga zdědí po svém tatínkovi starou československou vlajku. Po letech na ní při 
velkém úklidu narazí ve skříni, a protože zrovna nemá po ruce nic lepšího, umyje s 
vlajkou okna.  

4. Eva se v baru opije a následně se líbá s dvěma cizími muži.  

5. Bratr a sestra se dohodnou, že se spolu vyspí, aby věděli, jaké to je. Použijí přitom 
kondom i hormonální antikoncepci.  

6. Terka bydlí u rodičů a už nějakou dobu si hledá práci. Pokaždé, když se jí tatínek 
zeptá, jestli už si něco našla, zvýší hlasitost televize, aby nemusela odpovídat.  

7. Ředitel školy všem zakáže, aby nosili do školy jakoukoliv pokrývku hlavy.  

8. Když se do módy dostanou speciální figurky Kokémonů, Tomovi rodiče v jediném 
obchodě ve městě všechny vykoupí, aby na ostatní děti nic nezbylo.  

9. Když se jednou vedoucí Berušce nehodí jít na schůzku světlušek, Klára se jí 
nabídne, že za ní schůzku vezme. “Žádný problém, nemusíš mi to vracet.” Za měsíc by 
se ale Kláře hodilo, aby za ní Beruška také vzala schůzku. Té se do toho nechce a 
necítí se jí nijak zavázána.  

10. Kuba (17) jde na párty, přestože mu to rodiče zakázali. V noci vyleze potají 
oknem a ráno se tváří, jako by se nechumelilo. 

Doživotí za skautské ideály - Příběh Dáši Skálové – Rakši 

Čas: 1-1,5 hodiny 

Místo: místnost, klidné místo venku 

Materiál: nahrávka: http://www.rozhlas.cz/leonardo/historie/_zprava/detska-
kolika-souvisi-s-matcinou-migrenou--1021675 (zařízení na její puštění, úvod z 
odkazu), vytištěný příběh D. Skálové, případně velký papír (flip) a fixy 

Cíl: přemýšlet nad lidskými hodnotami a dilematy, které se s nimi mohou pojit 
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1. Prolog aneb Uvedení do historického kontextu 

Je dobré připomenout si kontext doby od 30. let 20. století (první republiky), přes 
druhou republiku, Protektorát Čechy a Morava, po osvobození a volby v roce 1946 až 
po komunistický puč v roce 1948.  

Je možné využít informace na Wikipedii - viz předchozí hesla. 

Jak s tím naložit: 

Nakreslit časovou osu a vyzvat účastníky, ať jmenují události, které si k daným 
obdobím vybavují a doplnit je do celistvého obrázku. 

Přednést stručný referát, který může obsahově vypadat třeba takto: 

Abychom se ale dostali k příběhu, o kterém dnes budeme mluvit, musíme ještě 
překonat několik dalších let. Chci jenom poznamenat, že nám jde hlavně o pochopení 
základní charakteristiky doby a ne o to, kdo s kým, kde, co neboli o dějiny výročí a 
událostí. Na druhou stranu trochu předpokládám, že v obrysech víte, co to byla druhá 
světová válka, komunistická strana nebo Mnichovská dohoda. Přesto se může stát, že 
vám něco nebude jasné. V takovém případě mě, prosím, prostě přerušte a ptejte se. 

Třicátá léta jsou charakteristická dozvuky světové hospodářské krize. Ta zapříčinila 
výrazné snížení životní úrovně obyvatelstva. Spolu s tím i vznik nacistického Německa. 
Spolu s tím říkám proto, že pokud se lidem sníží životní úroveň, bývají nespokojení. 
Pokud se jim sníží životní úroveň natolik, že nemají jak nakrmit sebe a své děti, mají 
sklon nadchnout se pro jednoduchá řešení. Ta, jak víte, jim Hitler přinesl. V roce 1938 
velmoci podepsaly smlouvu o odstoupení pohraničních území Československa 
Německu. Vešla ve známost jako Mnichovská dohoda. Tato dohoda mimo jiné 
znamenala konec první republiky. Nebylo to jen proto, že v dalším období byla naše 
země okleštěná o pohraničí, ale především z toho důvodu, že došlo k zásadním 
změnám v řízení státu. 

Druhá republika byla příznačná politikou ústupků a deziluzí společnosti, která byla 
zapříčiněna Mnichovem. Zásadní změnu charakterizují zásahy do demokracie. Vládla 
de facto jedna národní strana, opoziční strana sice existovala, ale plně podporovala 
vládní stranu, což v praxi znamenalo, že rozhodnutí vlády nikdo nekritizoval ani mu 
neodporoval. Komunistická strana byla rozpuštěna, její členové museli emigrovat. U 
druhé republiky se zastavujeme z toho důvodu, že právě tady skončila prvorepubliková 
demokracie, ke které jsme se nevrátili až do roku 1989. 

V březnu 1939 začali nacisté okupovat naše území a spolu s tím došlo k vytvoření 
protektorátu Čechy a Morava. V září stejného roku vypukla válka. I když přímo v 
protektorátu se až do posledních měsíců války nebojovalo, míra útlaku se u nás 
během tohoto období proměňovala. V celkovém souhrnu můžeme říci, že požadavky 
okupantů byly jasné: pracovat, neodporovat, neřešit politiku a ideálně naopak 
okupačním orgánům vycházet vstříc. Projevy odporu se tvrdě trestaly, některým 
skupinám obyvatelstva navíc nepomáhala ani taktika spolupráce s nacisty. Během 
války Češi samozřejmě neseděli s rukama v klíně. Odboj fungoval v protektorátu i v 
zahraničí. Celou válku řešili představitelé domácího i zahraničního odboje otázku 
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poválečného Československa. Zavrhli parlamentní demokracii, které kladli za vinu celý 
předchozí vývoj. Postupně vymysleli nový systém, pro který se vžil termín lidová 
demokracie. 

Lidová demokracie měla zaručit, že nad stranami bude nějaká kontrola. Částečným 
znárodněním a přerozdělením půdy došlo navíc k centralizaci státu. V roce 1946 byly 
první a poslední poválečné svobodné volby, které v Čechách vyhráli drtivou většinou 
komunisté. 

Už jsem říkal, že komunistická strana byla rozpuštěna v roce 1938. Většina jejích 
hlavních představitelů tehdy emigrovala do Moskvy a právě tam obrátila svou 
pozornost exilová vláda v čele s Benešem, který hledal záruky pro existenci 
poválečného Československa. Smlouva se Sovětským svazem totiž zaručovala, že 
Československo bude obnoveno a že bude mít zastání u i velmoci. Nezapomeňme, že 
západní mocnosti podepsaly, na rozdíl od Sovětů, Mnichovskou dohodu. Posílení 
pozice komunistické strany bylo dáno ale i dalšími okolnostmi. Většinu našeho území 
osvobodila Rudá armáda, dále bychom neměli zapomínat, že na poli domácího i 
zahraničního odboje sehráli komunisté důležitou úlohu. V neposlední řadě se 
celoevropské uvažování po válce posunulo doleva.  Na základě tohoto bych rád 
zdůraznil, že volby vyhráli komunisté demokraticky. 

To, k čemu došlo v únoru 1948, by se ale dalo označit jako převrat. Dlouhodobé 
neshody ve vládě vyvolávané, což je dobré podotknout, cílenými pokusy komunistů o 
vytvoření vládní krize, vedly k demisi některých ministrů. To znamená, že se rozhodli 
odstoupit ze svého úřadu. Demise měla položit celou vládu a vyvolat předčasné volby. 
Nepadalo ji však dost vládních představitelů, a tak mohl předseda komunistické strany 
Klement Gottwald sestavit vládu novou, čistě komunistickou. 

Tento zlom se považuje za začátek komunistické éry. Jak se nový režim projevoval, si 
zkusíme přiblížit kontrastem. 

* 

Prolog skončí porovnáním stavu republiky v roce 1949 a v první půlce 30. let. Vyzní 
rozdíly mezi demokracií a totalitním režimem. 

* 

2. Dilemata Dagmar Skálové 

Promítne se/ukáže portrét Dagmar Skálové a pustí autentická ukázka jejího hlasu. 

Moderátor uvede, co se bude dít dál: Asistentka přečte příběh skautky Dagmar 
Skálové, její příběh si zkusíme společně prožít. Po určitých úsecích bude příběh 
přerušen a budete vyzvání odpovídat na otázky, udělejte si k nim pár poznámek. Nyní 
se zaposlouchejte do příběhu. 

Dagmar Skálová 

Narodila jsem se 6. listopadu 1912 v Plzni. V roce 1934 jsem vstoupila do skautského 
oddílu, kde jsem získala přezdívku Rakša. Od té chvíle jsem se, za podpory svého muže 
Karla Skály, skautingu věnovala velmi intenzivně. V roce 1948 jsem se jako oddílová 
vedoucí rozhodovala, zda se se skautským oddílem zapojím do protikomunistického 
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odboje. 

1. Pauza - otázka: Co mohlo ovlivňovat Rakšino rozhodování? Riskovala? Co?  

Na přípravě vojenského státního převratu jsem se s oddílem rozhodla podílet. Se 
skauty jsme měli zajišťovat spojení mezi povstalci a péči zdravotníků. Pokus o puč byl 
ovšem prozrazen a já byla 17. května 1949 zatčena. Rozhodovala jsem se, zda budu 
zapírat nebo učiním přiznání. 

2. Pauza - otázka: Co mohlo ovlivňovat Rakšino rozhodování? A proč se 
rozhodovala? O co jí mohlo jít? 

Při nástupu trestu jsem důvody svého zapojení do odboje uvedla do vězeňského 
dotazníku. Odpověděla jsem pouze částečně avšak bez váhání: Prostě jsem 
nesouhlasila s hospodářským i politickým vedením státu a vadilo mi, že na vedoucí 
místa byli dosazováni neschopní jedinci. Vadila mi nesvoboda, z níž plynulo pokřivení 
lidských charakterů. Po mém zatčení mě čekalo tříměsíční vyšetřování vedené se 
značnou brutalitou. 8. srpna 1949 jsem byla odsouzena s několika dalšími skauty 
Státním soudem v Praze. V mém případě k doživotnímu trestu. Další členové mého 
oddílu měli štěstí více. Posílali jsme si totiž v pankráckém žaláři důležité informace 
vyťukáváním zpráv morseovkou na zdi jednotlivých cel. Přes násilné výslechy jsme 
všichni dodržovali základní linii dohodnutých výpovědí. Všichni skauti, kteří byli 
obžalovaní z účasti při pokusu o státní převrat, se hájili tím, že jsme se v ulicích Prahy 
v okamžiku zatčení podíleli na nevinné noční bojové hře. Při čtení rozsudku jsem 
upustila od svého prvotního doznání, které na mě bylo vynuceno násilím a většinu 
vznesených obvinění, týkajících se skautů v tomto procesu, jsem vzala na sebe. 

3. Pauza - otázka: Co jí k nepravdivému přiznání vedlo? Nebylo to zbytečné 
hrdinství? 

Soud však mojí výpověď nevzal v potaz a přidržel se původních, pod násilím 
podepsaných protokolů. Z naší skautské skupiny bylo v tomto procesu nakonec z 
několika desítek zapojených odsouzeno pouze několik. Právě proto jsem odcházela ze 
soudní síně, k údivu policejního doprovodu, s úsměvem na rtech. Z pankrácké věznice 
jsem byla v roce 1950 přesunuta do žaláře ve Znojmě, a posléze do Kutné Hory. 
Nejdelší etapou mojí vězeňské pouti byl desetiletý pobyt v Pardubicích. Jako 
nepřátelský element mě izolovali od dalších vězeňkyň na zvláštním oddělení. I tak se 
mi dařilo stýkat se s podobně smýšlejícími ženami. V roce 1956 prošla českými 
novinami zpráva, v níž předseda tehdejší vlády Viliam Široký lživě tvrdil, že v 
Československu není politických vězňů. Proti tomu jsem se společně s dalšími 
spoluvězenkyněmi rozhodla napsat dopis v několika jazycích, který jsme s 12 podpisy 
právě politických vězenkyň adresovali generálnímu tajemníkovi Organizace spojených 
národů. 

4. Pauza - otázka: Musela vědět, že dopis se do OSN nedostane a že jí přitíží, co ji k 
jeho napsání tedy vedlo? 

Po neúspěchu této akce následovaly represe. Pro mě to mezi jiným znamenalo i 
vyloučení ze skupiny osob, kterých se týkala amnestie z roku 1960. Mým posledním 
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místem věznění se stala věznice v Opavě, kde jsem pobývala od roku 1963. O dva roky 
později mě propustili na základě amnestie prezidenta republiky. Fakticky to 
znamenalo podmínečné propuštění na sedm let. Když jsem se natrvalo dostala z bran 
českých věznic, můj manžel Karel Skála byl stále ve výkonu trestu. Přese všechno, co se 
mi v životě stalo, nikdy jsem svých činů nelitovala. 

V roce 1997 byla vyznamenána Masarykovým řádem. Zemřela 15. července 2002. 

3. Reflexe příběhu Dáši Skálové 

Je třeba nechat prostor na doznění a vrátit se k otázkám a sdílení úvah nad nimi. 

Je třeba se udržet u toho, že se bavíme o Dagmar, nikoliv o nás, kdyby… 

Chceme podtrhnout její vztah k odpovědnosti za lidské ideály a skautské hodnoty. 

Myšlenky účastníků je možné zapisovat na flip. 

Zbyde-li čas a chuť je možné provést následující úvahu: 

Představte si, že by se teď něco zvrhlo a začalo by se tady u nás, v Čechách dít to, co 
se dělo tenkrát. Společnost i skauting by za sebou měly reálný dějinný vývoj a byli by 
takové, jaké je známe dnes. Byl by příběh Dagmar Skálové v něčem jiný? A pokud ano, 
tak v čem? 

Inspirativní texty 

Klid 

Jeden mnich se stáhl do ústraní, aby zasvětil svůj čas meditaci a modlitbě v 
odloučení od hřmotného a lomozného života. 

K poustevně, ve které se usadil, přišel pocestný a požádal jej o trochu vody. Mnich s 
ním poodešel k nádrži a nabral trochu do kalíšku. Cizinec se s díky napil, a poté s větší 
důvěrností poprosil mnicha, jestli by mu směl položit jednu otázku: "Řekni, jaký smysl 
vidíš v klidu, který sis pro svůj život zvolil?" 

Mnich ukázal na vodu v nádrži a řekl: "Podívej se na hladinu! Co vidíš?" Pocestný se 
podíval hluboko do nádrže, pak zvedl hlavu a řekl: "Nevidím nic." 

Po chvilce jej mnich znovu vyzval: "Podívej se na vodní hladinu v nádrži. Co vidíš 
teď?" Ještě jednou se cizinec sklonil nad vodou a odpověděl: "Teď vidím sebe sama." 

"Tím je tvá otázka zodpovězena," prohlásil mnich. "Když ses díval do nádrže poprvé, 
byla hladina zčeřena nabíráním vody a tys nemohl nic rozeznat. Teď je voda zklidněná 
- a to je zkušenost klidu: Člověk vidí sebe sama!" 

Dívka a dva ctnostní mnichové 

Byl jednou jeden klášter a v něm vládlo přísné pravidlo: žádný mnich se nesměl 
dotknout ženy, nesměl jí ani podat ruku, natož pak některou ženu obejmout.  

A jednou dva mladí mnichové šli světem a došli až k rozvodněné řece. Na břehu 
spatřili uplakanou dívku, půvabnější nežli rusalku. „Pánové, dobří mužové!“ žadonilo 
děvče. „Za řekou mám rodiče a domov, ale já neumím plavat a netroufnu si přes 
brod. Pomožte mi, prosím, na protější břeh!“  
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Oba muži zaváhali. Po chvíli starší z nich rázně vykročil svou cestou. Mladší zvedl 
dívku do náruče a přenesl ji přes hučící vodu. Pak dohnal svého druha a beze slova 
putovali dál. Brzy se vrátili do kláštera a nikdy už o té příhodě nepromluvili.  

Uběhlo více než padesát roků. Tehdy se starší z mnichů chystal zemřít. Dal si zavolat 
mladšího a zatrpkle se na něj obořil: „Ty jsi ale bezbožník a hříšník! To, že jsem na 
tebe nežaloval, neznamená, že jsem zapomněl! Jak ses jen mohl tak provinit proti 
pravidlům řádu? Vždyť jsi věděl, že se nesmíš dotknout ženy! A ty nejen že ses dotkl, 
tys ji dokonce nesl v náručí!“  

Druhý mnich vypadal překvapeně, jako by se musel rozpomenout, o čem tu je 
vlastně řeč. A náhle se velmi soucitně usmál.  

„Ach ano, máš pravdu, nesl jsem kdysi jakousi dívku přes divokou řeku. Jenže já jsem 
ji na druhém břehu pustil. Kdežto ty, můj ubohý bratře, ty ji, jak vidím, neseš už přes 
padesát let!“ 

Dva dřevorubci 

V lese káceli stromy dva dřevorubci. Stromy byly vysoké a měly mohutné a tvrdé 
kmeny. Oba dřevorubci byli zdatní, ale každý z nich se do práce pustil jiným 
způsobem. Ten první se do svého kmene zasekával vytrvale ránu za ránou. Nikdy se 
nezastavil, narovnal záda jen na okamžik, když potřeboval nabrat dech.  

Druhý dřevorubec si čas od času dopřával přestávku.  

Když zapadlo slunce, první dřevorubec byl teprve v půlce kmene. Potil krev, a byl 
rád, že už bude večer. Nevydržel by pracovat ani o minutu déle. Zato ten druhý stačil 
podetnout celý strom. Jak je to možné?  

První dřevorubec nevěřil svým očím. „To nechápu! Jak se ti podařilo podsekat celý 
strom, když ses pořád zastavoval?“  

Druhý se usmál: „Ty jsi viděl, že jsem se zastavoval, ale nevšiml sis, že jsem si při 
každé přestávce naostřil sekeru!“ 

* Naše duše je jako sekera. Taky potřebuje čas od času naostřit. Nelze se několik dní 
v kuse učit či pracovat, aniž bychom si udělali čas na příjemný výlet či večer s 
kamarády. 

Spokojený rybář 

Bohatý továrník ze Severu se pohoršil, když uviděl rybáře z Jihu, jak líně polehává 
vedle své loďky a pokuřuje z dýmky. 

„Proč nerybaříš?" ptá se továrník. 

„Protože jsem už dnes chytil dost,“ povídá rybář. 

„A proč si nenalovíš víc?"  

„A proč bych to dělal?" 

„Mohl by sis víc vydělat," zněla odpověď. „A pak by sis třeba k loďce mohl pořídit 
motor, lovit v hlubších vodách a nalovit víc. Tak by sis vydělal víc a mohl by sis pořídit 
sítě. S nimi bys nachytal ještě víc a vydělal ještě víc peněz. Brzy bys měl dost, aby sis 
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mohl koupit dvě rybářské lodě a možná i celou flotilu rybářských lodí. Pak bys byl 
bohatý, tak jako já." 

„A co by bylo potom?“ 

„Pak by sis mohl opravdu užívat života."  

„A co si myslíte, že právě dělám?" 

Mladý lékař a pacient v létech 

Bylo půl deváté, pracovní dopoledne už v plném proudu, když dorazil postarší pán, 
osmdesátník, k odstranění stehů z prstu. 

Řekl, že spěchá, že má už na devět něco dalšího domluveno. Viděl jsem, jak je 
nervózní a řekl jsem mu, aby si sedl; věděl jsem, že se na něho sotva kdo podívá dřív 
než za hodinu. Díval se však pořád na hodinky, a já zrovna neměl pacienta, tak jsem 
se rozhodl se na jeho ránu podívat. 

Zjistil jsem, že je dobře zhojena, tak jsem si promluvil s jedním lékařem a obstaral si 
vše potřebné k odstranění stehů a převázání rány. 

Zatím co jsem byl takto zaměstnán, zeptal jsem se jej, spěchá-li snad tolik kvůli další 
návštěvě u jiného lékaře. Odvětil, že nikoliv, že potřebuje jít do sanatoria, aby 
posnídal se svou ženou. 

Tak jsem se zeptal na její zdraví. Řekl, že tam už nějakou dobu je a že má 
Alzheimera. A jak jsme tak povídali, otázal jsem se, vyvedlo-li by ji z rovnováhy, kdyby 
přišel trochu později. Opáčil, že jeho žena už dlouho neví, kdo je a jeho že už pět let 
nepoznává. 

To mne překvapilo a ptám se: „A vy tam přesto docházíte každé ráno, i když ona 
neví, kdo jste?" Usmál se, poklepal mi na ruku a pravil: „Ona mne nepozná, ale já 
pořád vím, kdo ona je! 

Musel jsem zadržet slzy, když odcházel. Na ruce jsem měl husí kůži a pomyslel jsem 
si: Tak takovou lásku bych chtěl v životě mít. 

Orel a krejčí 

Jeden krejčí procházel ulicemi a zčistajasna uviděl orla, jak s kořistí v zobáku vletěl 
do věže minaretu u mešity. Po nějaké době jej opět uviděl, jak opět s kořistí v zobáku 
vlétává do minaretu. 

Protože byl zvědavý, vešel krejčí do mešity a začal stoupat po schodišti na minaret. V 
jednom temném koutě uviděl sovu. Zvíře se sytilo kořistí, kterou přinesl orel. Podíval 
se lépe a všiml si, že ona sova byla slepá. 

A tak dobrořečil Bohu a v duchu si pomyslel: „Jen se podívejme, jak je ten náš Bůh 
dobrý: posílá orla, aby nakrmil tu ubohou slepou sovu! Proč bych se měl i nadále 
soustavně namáhat, když se Bůh o svá stvoření tak stará, a to dokonce i o sovy!" 

A tak se následujícího dne posadil před mešitu a začal prosit o almužnu. 

Jeden z jeho sousedů ho uviděl a ptal se: „Co tady prosím tě děláš? Jsi snad 
nemocný? Proč už nepracuješ?" Krejčí mu povyprávěl o orlu a sově, které viděl. 
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Soused ho vyslechl a potom povídá: „Milý příteli, je to překrásný příběh, ale tys vůbec 
nepochopil jeho poselství: nemáš napodobovat sovu, ale toho orla!" 

* Toto je test, zdali jste již splnili vše dobré, co jste měli splnit a již před vámi neleží 
žádný úkol. Podívejte se na sebe, své ruce, nohy… Zjistěte, zdali vám tepe srdce. 
Žijete? Pokud ano, ještě je před vámi mnoho co činit. 

Vlasy a hodinky 

Žili byli jednou dva manželé, kteří se měli rádi a zdáli se být se společným životem 
spokojeni. 

Manželka byla chudá, ale měla dlouhé zlaté vlasy. Když si je rozčesávala, dosahovaly 
skutečně až k zemi. Také manžel byl velmi chudý, ale vlastnil hodinky, které mu 
daroval jeho otec, a ten je dostal od svého otce, který je dostal od dědečka, a ten od 
pradědečka... Uchovával si je v kapse, a když se ho večer žena ptala, kolik je hodin, 
vždycky mu to chvíli trvalo, než se mu podařilo dostat je z kapsy ven, protože k nim 
neměl ani řetízek. Hodinky bez řetízku! 

Přišly Vánoce a oba manželé přemýšleli nad dárkem pro toho druhého. 

Manžel odešel z jejich chýše, vydal se do města a prodal tam hodinky. S utrženými 
penězi šel do obchodu, kde viděl nádherné kostěné hřebeny. Zeptal se na cenu a 
jeden hřeben koupil, aby manželku překvapil. Potom se vrátil domů. 

Také jeho žena mu chtěla darovat nějaký dárek: měla v úmyslu mu koupit řetízek k 
hodinkám! Rozhodla se, že ustřihne své krásné zlaté vlasy a prodá je, aby měla za co 
řetízek koupit. 

Když se muž vrátil domů, hned mu žena utíkala naproti, aby mu jako překvapení 
darovala vytoužený řetízek k hodinkám. 

Když ji manžel uviděl ostříhanou, tak zakřičel: „Cos to udělala!? Právě jsem prodal 
hodinky, abych ti mohl koupit tento překrásný hřeben pro tvé zlaté vlasy!" Manželka 
zůstala celá zkoprnělá: „Ó, já nešťastná! Já jsem zase prodala své vlasy, abych ti 
mohla koupit řetízek k hodinkám!" 

Oba se objali, manželka bez vlasů a manžel bez hodinek. Byli ještě chudší, ale 
bohatší o lásku, která u nich vzrostla! 

O dvou mlsounech 

 Byl jednou jeden mudrc, jehož sláva obletěla svět. Říkalo se, že není otázky, kterou 
by neuměl zodpovědět, že není sporu, který by neusmířil, a není žáka, který by od něj 
neodešel moudřejší. 

Jednoho dne ho navštívila žena s malým chlapcem a stěžovala si: "Mistře! Mám 
velké trápení se svým synkem. Víš, je hodný, šikovný a bystrý, ale má strašnou chybu. 
Věčně musí mlsat. Sní všechno sladké, co mu přijde pod ruku!" 

"Dobře," pravil Mistr, "jděte, vraťte se příští týden a já si váš problém zatím 
promyslím." Ženu sice udivilo, že na tak prostou radu musí čekat, ale samozřejmě 
poslechla. Za týden přivedla chlapce znovu. 
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"Ještě jsem otázku nevyřešil," vzdychl Mistr. "Odejdi a vrať se za týden." To se celé 
stalo ještě jednou. Teprve po třech týdnech mudrc chlapce přivolal: "Poslyš," řekl mu 
vážně, "nemlsej tolik. Věř mi, člověk se bez toho obejde." 

S tím chtěl oba propustit. Ale ženě to nedalo a zklamaně ho oslovila: "Odpust mi 
mou smělost, Mistře, ale to je všechno? To jsem přece synkovi řekla už stokrát! O 
tom jsi potřeboval přemýšlet tři týdny?" 

"Víš, to máš tak," řekl on, "já sám jsem náramný mlsoun a celý život hltám sladkosti. 
První týden jsem to zkusil bez nich, a přiznám se ti, že jsem neodolal a občas jsem si 
trochu zamlsal. Druhý týden už jsem nevzal sladké do úst, ale strašně mě honila mlsná 
a pořád jsem o sladkostech aspoň snil. Až ten třetí týden vyhasla i moje touha a já 
zjistil, že i bez sladkostí mohu žít. Teprv potom jsem měl právo dát tvému synkovi 
radu. Copak bych směl učit něco, co sám neumím?" 

Na chlapce, který to celé slyšel, to udělalo tak hluboký dojem, že už od té chvíle 
nemlsal. 

Moudrý Sulejman 

Vypráví se, že když moudrý vládce Sulejman zestárl, dostal strach ze smrti. Tenkrát 
se mu zjevil král zlých duchů a pravil: „Ó, vladaři! Přijmi ode mě keramickou nádobu s 
živou vodou. Vypij ji a budeš nesmrtelný!“ 

Sulejman byl nejen moudrý, ale i ostražitý. Přikázal, aby k němu okamžitě přivedli tři 
náhodné chodce, kteří projdou kolem jeho paláce. Netrvalo dlouho a stál před ním 
chrabrý vojevůdce, bohatý kupec a prostý rolník.  

Panovník se zeptal vojevůdce: „Řekni mi, budu šťastný, když vypiji pohár živé vody?“ 

Válečník odpověděl: „Ano. Budeš. Tisíc let prožiješ a za tu dobu si podmaníš všechny 
země. Není to štěstí, vidět porobené národy?“ 

Potom se vládce obrátil na kupce: „Řekni mi, budu šťastný, když vypiji pohár živé 
vody?“ 

Kupec řekl: „Ano. Budeš. Prožiješ tisíc let a nashromáždíš nesmírné poklady. Není to 
štěstí, vidět kolem sebe tolik bohatství?“ 

Nakonec oslovil sedláka: „Řekni mi, budu šťastný, když vypiji pohár živé vody? 
Mluvili pravdu vojevůdce a kupec?“ 

Muž odvětil: „Ó, vládce! Vojevůdce a kupec ti řekli jenom polovinu pravdy. Sdělili ti, 
proč budeš šťastný, ale neřekli, proč budeš nešťastný.“ 

„Co to vykládáš, hlupáku!“ rozkřikli se na něj vojevůdce a kupec. Jak by mohl být náš 
vládce nešťastný, kdyby byl nesmrtelný?“ 

„Vše ti vysvětlím, moudrý Sulejmane,“ řekl rolník. „Když vypiješ pohár živé vody, 
skutečně získáš věčný život. Avšak uplyne doba, kdy zemře tvoje milovaná žena. Ty 
budeš žít a tvé bohatství bude narůstat. Tvoje děti, které tak zbožňuješ, také zemřou. 
A ty budeš žít, tvoje moc bude sílit, a ty se z ní budeš radovat. Děti tvých dětí sejdou z 
tohoto světa. Ty budeš žít a počítat své bohatství. Všichni tvoji přátelé a všichni věrní 
sluhové umřou před tvými zraky. Ty však budeš žít. Jednou přijde den, kdy se 
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ohlédneš a neuvidíš ani ženu, ani děti, ani vnuky, ani přátele. Takové na tebe čeká 
štěstí, náš moudrý panovníku! Nyní, jestli chceš, vypij živou vody a staneš se 
nesmrtelný.“ 

„Tak je to tedy!“ zvolal ohromený vladař. „K čemu je mi takový život, když nebudu 
mít kolem sebe děti? Nač je mi bohatství, když nebudu obklopen svými milujícími 
vnuky? Jak se mohu radovat z moci, když moje žena a moji přátelé budou mrtví?“ 

Vládce uchopil hliněnou nádobu a praštil s ní o zem. Země vpila tu kouzelnou vláhu. 
Moudrý Sulejman nakázal, aby zbylé střepy naházeli do moře… 

Vyrytý nápis 

Tento nápis je vyryt na hrobce jednoho biskupa v kryptě Westminsterského 
opatství: 

Když jsem byl mladý a svobodný a má fantazie neznala žádné hranice, snil jsem, že 
změním svět. Jak jsem stárnul a moudřel, zjišťoval jsem, že se svět nezmění, a tak 
jsem svůj záměr trochu omezil a rozhodl jsem se změnit jen svou zemi. Ale, jak se 
zdálo, nedala se změnit ani ta. 

Když jsem dospěl ke sklonku svého života, podnikl jsem poslední zoufalý pokus a 
rozhodl jsem se změnit alespoň svou rodinu, své nejbližší, ale ani to se mi bohužel 
nepodařilo. 

A teprve nyní jsem si na smrtelném loži uvědomil, že kdybych nejdříve změnil sám 
sebe, šel bych příkladem své rodině, která by se také změnila. 

Díky pomoci a povzbuzení své rodiny bych dokázal zlepšit svou zemi a - kdo ví? - 
možná bych dokázal změnit i celý svět. 

Královský slib 

Anglický král Alfréd II. zůstal během ostré bitvy proti zuřivým nepřátelům oddělen 
od svého vojska a byl nucen dát se na útěk. 

Ze všech stran se hnaly nepřátelské šiky, a tak se ukryl v hustém lese. 

Bloudil mezi stromy, až se ocitl před úhlednou dřevorubeckou chaloupkou. Zaklepal. 
U okna se objevila upravená žena s přívětivým výrazem ve tváři. 

„Prosím, mohu jít dál a chvíli si odpočinout?“ otázal se zdvořile král Alfréd. 

Pro tu ženu to byl jen vyčerpaný anglický voják pokrytý prachem. Nechala ho tedy, 
aby vstoupil, a usadila ho v kuchyni. 

Na ohništi se zvolna opékaly placky a jejich lákavá vůně se šířila po celé místnosti. 

„Dojdu ti pro trochu mléka od naší kozy," řekla žena. „Ale slib mi, že mi dáš na 
placky pozor. Jakmile budou opečené na jedné straně, obrátíš je. Nesmíš je nechat 
spálit. Ohlídáš je?" 

„Samozřejmě," slíbil král. 

Chvíli pak pozorně placky hlídal, a když byly opečené z jedné strany, obrátil je. Ale 
po nějaké době začal myslet na své království, na své opuštěné vojáky a na bitvu, ze 
které utekl... a na placky zapomněl. 
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Když se žena vrátila, kuchyň se plnila černým štiplavým kouřem a všechny placky 
byly spálené. Rozzlobená žena uštědřila chudáku Alfrédovi hlasitý políček. 

„Jak ses mohla opovážit? Já jsem Alfréd, anglický král! A mám dost jiných starostí,“ 
rozhořčil se král Alfréd. 

Žena opáčila: „Sire, dal jste mi své slovo, měl jste všechno nechat stranou a dodržet 
ho." 

Podle legendy si v tu chvíli král připomněl také svůj slavnostní královský slib, že bude 
chránit své poddané i za cenu vlastního života. Zastyděl se, že utekl z bitvy. Vrátil se 
ke svému vojsku, znovu ho shromáždil a nepřítele porazil. 

* Slib je slib. Dát své slovo znamená vsadit svou vlastní důstojnost. 

Když...  

Když pobýváš s králi, 

  považuješ se za mocného. 

Když hovoříš s učenci, 

  považuješ se za moudrého. 

Když sedáš s mnichy, 

  považuješ se za svatého. 

Když tlacháš s rytíři, 

  považuješ se za silného. 

Když táboříš se skauty, 

  považuješ se za čestného. 

A kdyby se ostatní posuzovali podle tebe, za jaké by se považovali? 

Kde dál hledat? 

Jiří zajíc – Edy: Nikdy nekončící dobrodružství 

Petr Hájek – Balú: Skautský slib; Od stromu mládí k dospělosti; Nad slibem vlčat 

Miloš Zapletal – Zet: Rádce skautské družiny (ke každému měsíci je zde rozebrán 
jeden bod skautského zákona) 

knihy od Anthony de Mella (krátké příběhy k zamyšlení) 

Příběhy skautských pamětníků: http://www.skautskyinstitut.cz/skautske-stoleti/ 

portál Hranostaj.cz 


