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Předmluva 
 

Přehlédl jsem text, provedl drobné úpravy, ale nebylo v mých silách přizpůsobit jej dnešní 

podobě vlčácké stezky. Není však od té starší, ba ani nejstarší verze natolik rozdílná, aby se alespoň 

některé mé myšlenky nedaly použít. 

Rád tedy využívám příležitost poskytnout Drobničky čtenářům stránek Ekumenické lesní 

školy. Jsem jejím dlužníkem. Tam jsem našel po roce 1990 místo pro svůj stan, když mě nepřízeň 

doby, po kterou nezbylo než čekat, připravila o mé původní místo, spjaté se stezkou skautského 

mládí.  

Prosím tedy čtenáře o shovívavost, až se bude něco z uvedených textů jevit zastaralé, ať už 

z jazykového, nebo metodického hlediska. 
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Dobrý skutek našich nejmenších 
 
 Proč konat dobré skutky 

„Já se vynasnažím vykonat denně aspoň jeden dobrý skutek.“ Dobře tu větičku známe, 

vždyť je z vlčáckého slibu. Podobné najdeme i ve slibu světlušky, skautky i skauta. 

     Dobrý skutek? Dobrý skutek. Dobrý skutek!  

Tři jednočlenné věty adresuji teď vám, milé čtenářky a čtenáři, jako příležitost 

k vychovatelskému zamyšlení. Chcete- li, povedu vás při něm. Nechcete –li, klidně další řádky 

přeskočte. 

Začneme tou tázací větou. Její intonace jakoby napovídala celou řadu dalších otázek, jako 

třeba: „Má ještě dobrý skutek v dnešní uspěchané a anonymně se odlidšťující společnosti své 

místo? Jak jej uskutečnit? Jaké dobré skutky je schopno vykonat malé dítě, jímž bezpochyby každá 

naše světluška či vlče je? Dobrý skutek? Proč? Co za to? Opravdu to musím dělat ?“ Patří sem i 

námitky: „To už dnes nikdo nedělá! Kluci se mi budou smát! To bývávalo!“ Jistě mi dáte za pravdu, 

že ty první otázky trápí spíše dospělé, zatímco ty další a námitky slýchám z úst nejmladší skautské 

hlídky se stejnou samozřejmostí a upřímností, s jakou třeba listují špinavými prsty v knížkách, nebo 

si rozdírají kolena při terénní hře. 

    Vyzbrojeni znalostí skautských vůdců, že každá otázka má mít i svou odpověď, pokusme se 

společně hledat odpovědi na tyto otázky. Vybral jsem tu první. Já na ni našel odpověď v hodně 

starém spise, v Knize řádu rytířstva z 12. století. Tam je o dobrých skutcích dávných rytířů 

napsáno: „Jste tu, abyste svět učinili dýchatelnějším.“ To krásné vyjádření překvapuje svou 

aktuálností. Ano. Dobrý skutek, třeba ten nejdrobnější, dokáže svět kolem nás dělat dýchatelnějším 

a dýchatelnějším dělá i vysoké životní tempo. On projasňuje šedivé všední dny, projasňuje 

mezilidské vztahy, otevírá cestu od srdce k srdci. 

  Žádá od nás jediné - trpělivost. K ní patří uspokojení z toho, že jsem cosi maličko dobrého 

vykonal, že jsem něco maličko dobrého naučil. Naopak zase je potřeba zbavit se hned na počátku 

vtíravé hořkosti z toho, že to nic neudělalo s mým okolím, byť ono zůstalo chladné, dobré usilování 

jaksi nebere, dokonce je odmítá. Ona i ta pověstná stěna, na kterou se hází v českém přísloví 

hrachem, nezůstane tím nedotčena. Jen to na první použití není vidět. 

    Ještě větší potěšení můžeme najít v kráse přírody, kam tak často doprovázíme své oddíly, 

roje a smečky. I vás bych chtěl na chvíli doprovázet a ukázat, co nenápadné, dokonce 

nepozorovatelné síly živlů dovedou. Dobrý skutek je také síla. 

    Ať pozorujeme jakoukoliv krásu, od zvětralých pískovců s jejich pověstnými pokličkami 

přes perničky Českomoravské vrchoviny až do ztemnělé krásy krápníkových jeskyní a odtud zase 
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k rozpukaným skalám a suti vysokých hor, od třpytivé kapičky rosy přes hukot peřejí řek až 

k veletokům Labe i Moravy, od droboučké řasy zrněnky na vlhkém kameni pod stromy – velikány, 

všude objevíme totéž. Všechna ta krása měla maličký, nepatrný počátek. Nebyla a není dílem 

okamžiku, ale daleko spíše dílem dlouhodobého utváření a růstu a na ty zase měly vliv zdánlivé 

maličkosti. Skály do jejich udivujících tvarů obrušovaly kapičky vody, krystalky ledu i nepatrná 

zrnéčka písku, hnaná větrem. Nikdo nespočítá, kolik krůpějí tvoří nádheru vodopádu v peřeji a 

nezměříme ani vytrvalost staletého stromu, který s námahou čerpal v droboučkých dávkách z chudé 

půdy živiny pro své nádherné tělo. To ví jen on sám, je – li ovšem obdařen pamětí. 

     Stejné je to s dobrým skutkem. Co jsme si připomněli četbou o kráse v přírodě, můžeme 

jistě upravit pro potěšení našich nejmenších, až pocítí únavu z konání dobra. Ani nás nesmí únava 

odradit. 

     Před několika lety jsem rozmlouval s jedním velice moudrým skautským starcem. 

Osmdesátku měl dávno za sebou, vychoval řadu chlapců i skautských vůdců a přes tělesnou slabost 

stáří si uchovával smysl pro realitu a velkou dávku laskavého humoru. Když se ale zamýšlel nad 

svým životem, poznamenal se smutkem v hlase: „Víš, bratře, mám strach, že jsem v tom svém 

životě nic dobrého a velkého nevykonal.“  Byla v tom slyšet jeho krásná pokora, ale byla v tom i 

ozvěna povrchního pozorování, které vede ke stejně povrchnímu posuzování a často k stýskání nad 

zkažeností světa. Je opravdu zkažený? Možná. Lepší je příliš se o odsuzování nestarat a 

droboučkými, sotva znatelnými zásahy dobrých skutků neustále čeřit jeho hladinu lhostejnosti. Že 

se nerozvlní? Že nevyvoláme vlnobití? Jistě. Pro mne je pohled na drobné vlnění hladiny, která 

odráží  krásně zář slunce nebo stříbrný odlesk měsíčního světla milejší, než na vichřicí bičované 

vlnobití. 

Tato úvaha už nabízí i odpověď na druhou otázku, která se ptá po způsobech konání dobrých 

skutků: Konejme je denně, klidně, pokud možno se samozřejmostí, bez pocitu výjimečnosti, prostě 

udělejme z nich návyk. Ať patří k hygieně osobnosti stejně jako denní protažení a umývání těla či 

čistění zubů. 

Třetí otázka, jaké dobré skutky mohou dělat malé děti, je už trochu bližší praxi a odpověď 

na ni přináší každodenní zkušenost skautského života. Bude ale dobré připomenout si několik 

zásad. Dovolil jsem si seřadit je heslovitě a potom se k nim vrátit podrobněji. 

Začínáme obyčejně od nuly, proto 

- začneme těmi nejjednoduššími a nejmenšími dobrými skutky, opravdovými drobničkami a 

nesmíme nikdy zapomenout patřičně kladně ohodnotit jejich pravidelné opakování. 

- Budeme jednotlivé skutky nějak zveřejňovat, aby byly motivací pro ostatní děvčata a chlapce. 

- Aby se předešlo zapomínání, zvolíme si nějakou formu záznamů 
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- Čas od času, nejméně ale jednou za měsíc, spojíme sílu smečky, roje, nebo jednotlivých šestek 

ke společnému dobrému činu a ten opět pro paměť zaznamenáme, ať už písemnou, nebo 

výtvarnou formou. 

- Učiníme z pravidelnosti dobrých skutků míru prestiže, to je budeme je chápat jako čestnou 

povinnost, ale zároveň se vyhneme nebezpečí nějak jejich hodnotu poměřovat a dělit je na větší, 

významnější a menší, méně významné. 

- Pro upevnění návyku na dobrý skutek užijeme i vhodných her. 

Proč dobrý skutek? Jistě by bylo snadné odpovědět, že přece vyplývá ze slibu. Většinou je 

to taky, jak vím z rozhovorů s mladými vůdci, odpověď jediná a navíc jí chybí další vysvětlení a 

návod. Opravdu nestačí říci: „Tak si tu ve stezce přečti a nauč se zpaměti, co slíbíš.“ Jenže tohle 

bývá často obvyklý konec i začátek v jednom. Nic na tom nezmění skutečnost, že přece jen občas se 

zásada dobrého skutku připomene. Ruku na srdce! Neděláme to právě nejčastěji v situacích, kdy se 

stalo něco špatného? Takové připomínání  přichází v nejméně vhodnou dobu, poněvadž je provází 

výčitka a pocit viny. Míjíme se s účinkem řeči i se základní ideou výchovy dorůstající skautské 

generace. 

Už víme, že přijmout dobré předsevzetí nestačí. Slib nevyzrálé, rozvíjející se osobnosti 

vlčete nebo světlušky  není ovšem víc, než právě takové probuzení dobrého úmyslu.Více nelze 

ostatně ani čekat, ani žádat. Teprve když se slova slibu začnou měnit v zážitek opravdového života, 

my dospělí tomu říkáme žít ze slibu, nastoupili jsme společnou cestu hledání Pravdy a Lásky, o 

které slib také hovoří. I když předpokládám, že krásná atmosféra, která slib provázela a s ní i krásný 

slibový odznáček na kroji vytvořily nadšení, přece ti malí nadšenci potřebují vedení. Jemu pomáhá 

dobrý skutek. 

Úkol dospělých vedoucích a jejich pomocníků z řad roverů je v téhle situaci jasný. Dávat 

osobní příklad. Souvisí s poznáním, že dobrý skutek je nejen mocný prostředek výchovy, ale i 

sebevýchovy. 

Ona otázka PROČ? Má potom své odpovědi: 

- Protože učí myslet nejen na sebe , ale i na okolí. 

- Protože je zdrojem pro utváření výchovné atmosféry vzájemnosti, opřené o pomoc a pozornost 

k potřebám druhého. 

- Protože nás vyvádí z uzavřenosti do vlastních záležitostí a je přirozenou ochranou před 

zahleděností na neexistující vlastní „dokonalost“.   

- Protože navozuje i citlivý, to je pomáhající vztah k přírodě, jejím krásám a darům. 

- Protože nás všechny učí poznávat, že každý člověk má svou cenu a každý můžeme potřebovat 

pomoc bez ohledu na věk, postavení, či míru životní zkušenosti. 
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- Protože nás učí vnímat užitečnost práce a přes její namáhavost i úctu k cenným výtvorům, které 

tu práce jiných lidí a jiných generací zanechala. 

- Protože už v dětském věku učí duši vnímat, že nelze jenom přijímat, ale je dobré, radostné a 

užitečné rozdávat. 

Chcete ještě pokračování? Prosím. Troufnu si tvrdit, že se tu dotýkáme nejskvělejšího, ale 

také nejcitlivějšího zdroje duchovní výchovy našich nejmenších, jak už bylo zmíněno: toho tak 

neuchopitelného, nepochopitelného , a proto často i odmítaného společného hledání nejvyšší Pravdy 

a Lásky. 

Jistě bude dobré a užitečné ponechat i vám, laskaví čtenáři, prostor pro úvahu.Zde je. Zkuste 

si najít a třeba i zapsat svá vlastní protože….. 

- Protože …………………………………………………………………………………. 

- Protože……………………………………………………………………………….. 

- Protože………………………………………………………………………………….. 

Co za to? K mé upřímné lítosti je to otázka až příliš častá. 

Nejde jen o to, že musíme vysvětlovat vždy stejně trpělivě: za prokázanou službu, kterou 

dobrý skutek je, nelze kromě poděkování přijímat žádnou odměnu. Za dobrý skutek si nelze počítat 

plnění každodenních povinností, protože pak by to už žádný dobrý skutek nebyl. 

Jde tu i o navození vnitřního dialogu, ve kterém mluví každý sám se sebou, ale taky každý 

sám k sobě. Znáte to. Kolikrát nás každého trápila myšlenka: „Co vlastně z toho skautování mám? 

Únavu, nedostatek času, někdy i nevděk…“ Rozpomeneme se? Co že nás z takových trapných 

myšlenek vyvádí? Je to vzpomínka na radost, kterou jsme měli, když se na nás smály dětské oči, 

když jsme se stali byť na krátký čas součástí té krásy, kterou je souznění s přírodou, když hřál pocit 

dobře vykonané práce. 

Také o tom musíme vypravovat a musíme to umět. Umět to znamená nezasévat stíny 

smutku, ale semínka radosti. Přiznám- li svou únavu a vyčerpanost, ale dodám, že mi ji pomohla 

překonat vlčácká radost, zůstanu pravdivý. Možná, že i ti kluci něco vycítí, snad i pochopí a začnou 

více spolupracovat. Možná i sami začnou vyprávět, kdy jim bylo podobně a to bude velice cenné. 

Jsou to ty pravé situace, kdy společně odpovídáme na otázku osudového „proč“ i „co za to“ 

jediným zátahem uzlovacího lanka, na kterém jsme se naučili uzel dobrého skutku. 

A to opravdu musím? Slyšel jsem takovou a podobnou otázku skoro stejně často, jako 

obdivné a současně lehce nadneseně pohrdlivé: „Tak tohle bych já nedokázal!“ Odpověď leží někde 

uprostřed mezi oběma naznačenými postoji a je opět věcí výchovy, záležitostí vývoje vztahů. 

Já jako dospělý vůdce opravdu musím. Musím, protože chci dobro šířit. Chci je šířit, protože 

jsem to uznal za vhodné, prospěšné a rozhodl jsem se dobrovolně pro cestu služby. Bude-li to bez 

okázalého kázání vidět z mé všednodenní praxe, pak budu snadněji odpovídat na vlčácké: „Jé, to se 
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taky musí?“ Odpověď je ale povinností i tehdy, kdy si uvědomuji svůj osobní dluh při tak důležitém 

rozdávání. Ano, musí se to dělat, protože se sluší tak jednat, patří to k plnění slibu. Ano, musí se to 

dělat, ale naštěstí nejsem na to sám a ani ty, sestřičko, bratříčku, nezůstanete sami. Budeme si 

navzájem pomáhat, budeme si radit. Budeme mít radost z každého dobře prožitého dne. Zkus to říci 

jinak, už ne: „Já musím“, ale „Já chci“. „ Prosím vás, pomáhejte mi, abych to dokázal.“ 

Křesťansky smýšlejícím čtenářkám a čtenářům, ke kterým se teď obracím, bych rád 

připomenul, že se můžeme s velice podobnými slovy obracet k Bohu a prosit o jeho dar síly a 

pomoci. Modleme se za sebe, zároveň pak za Boží pomoc pro ty, ke kterým jsme posláni s dobrým 

poselstvím. Modleme se také vždycky, když  se chystáme k dobrému skutku a učme stejný postup 

zachovávat i naše věřící světlušky a vlčata, protože dobrý skutek spojený s myšlenkou na Boha je 

ve světle naší víry užitečnější. Završením dobrého skutku je také modlitba, modlitba díků. Ve vyšší, 

Boží pedagogice v duši rozvíjí poznání vděčnosti, která podmiňuje radost. 

„Kluci se mi budou smát! To už dnes nikdo nedělá!“ Jsme u námitek, které předznamenaly 

naše společné povídání. Jsou smutné, obáváme se jich zcela právem, ale stejně nezbude, než se 

s nimi vyrovnat. Zdá se mi, že bych měl spíše napsat „poprat se s nimi“, jak je dětskému věku 

vlastní. Ano, poprat se. To bude to pravé. 

Co je prapříčinou všech dětských šarvátek? Prudké citové vzplanutí. Jistě se zmocňuje i nás 

při těch dvou námitkách. Jenže zkoušet pak sílu na slabším? To ne! Naše poprání bude takové 

modernější, s předpírkou.  

To znamená uvědomit si, co se stává. Naše okolí dobrý skutek nechápe. Nechápe, protože je 

už samotným zjevem takového postoje překvapeno, ne-li šokováno. Vědomí lidí, formované 

obrazovkou, po které, obrazně řečeno, stéká krev z předváděného násilí a šíří se podvědomý strach 

před vším jiným a neznámým až do bytu, vede k podezíravosti. Lidé nedůvěřují, vzdali se namnoze 

i víry ve vlastní schopnosti a čekají na záchranu v duchu všelijakých mocných prostředků z reklam. 

Že by pomoc přišla od obyčejného člověka, nebo dokonce od dítěte? Nemožné! 

Předpírka znamená přípravu. Tu jsme absolvovali. Poprat se znamená jen jedno: naučit se 

pomáhat i ve změněných a měnících se podmínkách. 

Není vzácností, že se mladá maminka oboří na ochotnou světlušku, konající dobrý skutek 

utěšováním jejího plačícího miláčka v kočárku: „Nech moje dítě na pokoji a táhni!“ Celá skupina 

vlčat u stojanu na jízdní kola, kde se snažila ta pokácená urovnat, také nepochodila. „Vypadněte 

odsud! Vaše kola to nejsou! Zase budou vypuštěná jako nedávno! 

To jsou dneska děti! “ Ani skautík, který chce pomoci stařence do schůdků autobusu s těžkou 

taškou, nepořídil dobře. Je mlčky odmítnut, ačkoliv zazněla výzva: „Smím vám s tou těžkou taškou 

pomoci?“ K řečovité sevření rukou chrání ten majeteček před atakem předpokládaného zlodějíčka, 

který maskuje své plány slovy o pomoci bližnímu. 
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Umět slušně a věcně zareagovat na podobná nepochopení je nezbytná součást výbavy pro 

naše nejmenší a jejich dobré dílo. Musíme to být my dospělí, kdo je naučí, jak se v takových a 

podobných situacích zachovat. Je to asi to nejtěžší, protože i my sami v takové šlamastice 

propadáme ze společenského chování. Zkusme si ale nějaké zásady zopakovat a hlavně s našimi 

vlčaty a světluškami je proberme při nejbližší schůzce, a to nejlépe formou dramatiky. 

  Nemá smysl něco dlouze vysvětlovat. Buď se to u nechápavého člověka mine účinkem, 

nebo se vyvine delší hádka. Zvýšené hlasy jsou pak přirozenou reakcí, která ihned přiláká pozornost 

čumilů, kteří si přisadí. V krajním případě pak konflikt může přerůst ještě v další nešťastná 

vyvrcholení, ublížení na zdraví dětí nevyjímaje. 

Nejvhodnější je v takové situaci rychlá, věcná, stručně formulovaná omluva. Na tu se často 

nezmůže v návalu emoce ani dospělý, proto je dobré mít ji nacvičenou předem v jakési záloze 

paměti. Potom samovolně  ji nastartují naše mozkové závity ihned s navozenou situací. Patří sem 

věty od té nejkratší: „Promiňte, nechtěl jsem vám ublížit, ale pomoci.“ Až po složitější: „Mysleli 

jsme to dobře, jako přátelskou pomoc, nemůžeme za to nedorozumění, promiňte.“ „ Vaše obvinění je 

nespravedlivé, chtěli jsme tu pomáhat, promiňte!“ 

V každé z těch situací je na místě následný důstojný odchod. Podle povahy a prchlivosti 

nenadálé reakce „obdarovaných“ nelze ale vyloučit, že se důstojný odchod z bezpečnostních 

důvodů změní v poněkud zrychlený přesun na jiné místo. Nevadí. To neprcháme před 

odpovědností, ale před nepochopením a před pohoršením, které ono nepochopení může způsobit na 

veřejnosti a tak zcela degradovat náš původně dobrý úmysl. 

Co se týká dětského posměchu, i na ten nezbude, než si zvyknout. Platí tu známá zkušenost, 

že postupně utichá. Zmizí tím dříve, čím méně se vysmívaný brání a čím více se ovládá a nedá na 

sobě znát, že mu posměch vadí. Touto zkušeností je dobré vyzbrojit naše vlčata a světlušky raději 

předem. Také zde platí, že jsou málo platné dlouhé hádky a vysvětlování, ale mnoho pomůže 

nacvičená krátká a úderná věta: „Já to považuji za správné!“ nebo delší „Podle svého názoru 

jednám správně a je mi líto, že tobě to připadá směšné.“ „ Nevím, proč a čemu se směješ, mně to 

směšné nepřipadá, vždyť je to prospěšné.“ 

Aniž bych vkládal do následujících hodnocení zbytečný patos, dovolím si tvrdit, že obstát 

v takových situacích je malé hrdinství. Pokud o takové situaci vypráví vlče či světluška, pak si plně 

zaslouží, aby byli nejenom pochváleni, ale za hrdiny i označeni. Oni totiž s ohledem na svůj věk a 

nevyzrálost jimi opravdu jsou. 

Obecně vzato jsou podobné záležitosti v životě na skautské stezce příkladem duševního a 

duchovního otužování. Je sice nepříjemné, ale pro budoucí život stejně důležité jako ranní cvičení a 

studená voda koupelny. To je o důvod víc, abychom nenechali své svěřence o samotě a abychom 

jim pochvalou, upřímnou radou a všemi projevy své solidarity pomáhali. 
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Vyčerpali jsme odpovědi na úvodní otázky po dobrém skutku a jeho místě v systému 

skautské výchovy a je na čase rozpovídat se o metodice.  

Jak postupovat? Ať se už chystáme k jednoduché hře, na výpravu, nebo třeba na vyvrcholení 

skautského roku táborovými dny, vždycky musíme postupovat v jednotlivých krocích. Záleží hodně 

na tom, kam společenství vašeho oddílu, roje či smečky na své cestě za dobrými skutky došlo. 

My zůstaneme u prvního kroku. Ten říká, že dobrý skutek je pravidelnou součástí každého 

dne a stvrzují to i slova slibů. Je na čase udělat i další kroky. Tam se k nám přidají ti z vás, kdo už 

kus cesty mají za sebou a mohou ostatním radit. 

Já se je pokusím podle svého zvyku seřadit jeden za druhým podle zásady, že začínat se má 

od jednoduchého k složitějšímu, od snadného k obtížnějšímu. Dobrý skutek si takový hlubší 

metodický pohled zasluhuje. 

 

Dobrý skutek jako cíl i prostředek výchovy 

Tak ty první krůčky máme za sebou. Opravdu? Tak se to myšlení dospělého , které je navíc 

formováno skautskými zásadami, může jevit. Ale malému dítěti se to všecko jeví úplně jinak, pro 

ně je to obtížnější, zvláště na samém počátku skautské stezky. 

Kdybych chtěl nějak pojmenovat váhání nováčka, pak by se asi nejlépe hodilo slovo 

bezradnost. On opravdu potřebuje radu, aby poznal a poznával, co dobré je a co dobré není. 

Nemůžeme vyzývat k dobrým skutkům, dokud nepoznal dobro a nerozeznává je od zla. Je 

společným úkolem našich výchovných jednotek vytvořit takové prostředí, aby každý příchozí byl 

jím nesen a brzy ono rozeznání přestalo být problémem. 

Jde tu především o přímé a vedle něho i zprostředkované poznání. To přímé znamená 

vytvořit láskyplné prostředí, kde nově příchozímu jsou všichni ochotni pomáhat a ti zkušenější, 

především vůdci, také naslouchat. Vzácná příležitost pozorovat dobré vzájemné vztahy je nejlepší a 

nejúčinnější školou poznávání dobra a odmítání zla. Právě proto musíme usilovat o kamarádství 

mezi dětmi a přátelství generací mezi vedoucími a vedenými. 

Zprostředkované poznání vychází z programů. Přimlouvám se, aby v nich byly hojně 

zastoupeny motivace. V literatuře i  praxi  jsou rozpracovány příběhy, legendy her i společné dobré 

činy ve prospěch přírody i lidské pospolitosti, připomínají se i postupy pro vytváření přátelských 

vazeb uvnitř oddílů a není v silách tohoto spisku znovu je rozebírat. Důležité je ale přistupovat ke 

všemu tomuto materiálu s vědomím, že mají učit naše nejmenší v první fázi volit mezi dobrým a 

špatným vždycky to dobré, později potom volit mezi dobrým a lepším. 

Pro ujasnění postupů je asi na místě uvést alespoň nějaké konkrétní příklady ze skautské 

praxe. Nechci se dlouho zastavovat u příběhů. Všichni víme, že u dětí před desátým rokem věku 

jsou v největší oblibě a že potom se stoupajícím věkem jejich obliba klesá. Neklesá ale jejich 
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účinnost. Pohádkami počínaje, přes příběhy Karafiátových Broučků u světlušek a Mauglího příběhy 

u vlčat s připojením nejrůznějších místních pověstí a tvůrčím ztvárněním různé další literatury, jak 

je v herních programech předkládáme, ukazují všechny jedním směrem: k vítězství dobra. Takové 

vítězství je ovšem vždycky provázeno překonáním překážek. Promítnutí této skutečnosti do hry, 

které dává příběh motivaci a někdy i podstatnou část pravidel, činí hru  důležitou. Učí volit dobro. 

Ona to ale umí každičká hra sama od sebe, poněvadž to je její duchovní rozměr – učit hráče 

dodržovat přesná pravidla. 

Společné dobré činy tuto řadu završují. Neměly by chybět během roku a měly by se stát 

pravidelnou součástí každého tábora. Jsou školou dobrého skutku a povzbuzují k následování 

v osobním jednání.  

S naznačenou druhou fází už to tak jednoduché není. Už proto bych si ji troufal vyžadovat 

jen u nejvyspělejších vlčat a světlušek někdy před koncem jejich žluté stezky skautským životem. 

Ty mladší a začínající bych ponechal v klidu pozorovat. Co? No přece rozeznávat různá řešení 

herních a ve vztahu ke hře i životních situací. Nejlépe to asi ukážou příklady. První je rozhovorem, 

druhý dramatikou. 

Jistě máte ve zvyku nějak uzavírat  každou hru a každý prožitý táborový den. Vhodnější než 

vůdcovský monolog spojený s ponaučením, je zde dialog. Působí přirozeněji, ale je náročnější na 

vedení. V rozpravě je cenné, že sami účastnící hry se pokoušejí o hodnocení co bylo dobré, špatné, 

co zaujalo a co ne. Kdo potom chce dovršit hodnocení, může se vydat ještě cestou rozpravy o tom, 

co by se dalo udělat jinak, lépe. Kde to jde, můžeme se po rozpravě zvednout a hned si navrhovaná 

řešení vyzkoušet. 

Vzpomínám na jednu takovou příhodu. Vlčata si povídala o odpolední sháňce dříví na otop. 

V soutěži o největší hromadu klestí postupovala jedna šestka nejběžnějším způsobem. Každý běhal 

mezi stromy a zase zpět se svou náručkou na určené místo. To Modrásci na to šli jinak. Zkušenější 

šestník určil čtyři za sběrače, sám pak nachystané drobné hromádky vršil do větších a určení běžci 

pak dříví odnášeli.  

Zajímavě uvedl akéla rozpravu nad výsledkem snažení: „Odvedli jste dobrou práci. 

Modrásci mají sice svou hromadu větší, ale Červení se zase více napracovali.“ Podle vlčáckého 

způsobu hned následovala živá debata, kdo že má větší zásluhy. Sami se navzájem poučili, že modří 

užili lepší postup. Když utichl ruch, šestky požádaly o pokračování soutěže. Tentokrát obě 

postupovaly objeveným lepším postupem. Kupodivu v časovém limitu byly i obě hromady klestí 

stejné. 

Řeknete si možná, že to není žádná veliká věc, tím méně objev, že to snad ani nemá co dělat 

s tématem dobrého skutku. Jenže to je náš častý vychovatelský omyl. My skutečně vychováváme 

vším: čtením, vyprávěním, hraním i tou každodenní prací. 
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Široké motivační pole poskytují dramatiky. Čím jsou drobnější, tím jsou účinnější. Cestou 

příběhu s otevřeným koncem můžeme ukazovat ta dobrá, lepší a možná i ještě lepší řešení. Zkusme 

si uvést zase jeden příklad. Na jedné schůzce, když zrovna řádily chřipky sešla se jen hrstečka 

dosud zdravých vlčat, jsme si povídali o divadle jednoho herce. Pak jsme je i hráli. Každý po svém 

se měl zhostit jednoduchého dramatického postupu: přišel do klubovny jako první a zjistil, že 

kamna jsou nevybraná, košík na dřevo je prázdný a kolem zůstalo rozházené smetí. Samozřejmě, že 

jsme to měli i s potřebnými rekvizitami, jen ta kamna už dobře hřála. 

Každý „herec“ si s rolí poradil jinak. Měli jsme tu aktéra, který si zanadával a potom dal 

věci do pořádku. Jiný zapsal zjištěný nepořádek do pořádkového sešitu, aby hned potom sehrál 

rozčilení mauglího, který si přečetl, že není všechno, jak má být. Hned taky pátral po vinících. 

Našel se i dobráček, který to všechno uklidil a ještě do pořádkového sešitu místo sebe napsal tu 

opravdovou, byť lajdáckou službu, která nic neudělala. Ostatní varianty se pohybovaly někde 

v rozmezí naznačených. Bylo pak milé povídat si o těch výstupech a řadit řešení od nejlepšího 

k nejhoršímu podle četných otázek. Začínalo se dvěma: „Co bylo dobře? Co bylo špatně,“ potom, 

„proč to tak bylo?“ 

Můžete ale zkusit mnohem víc. Máte-li zkušené herce, nabízí se divadélko nebo pantomima 

na téma známého úsloví, že lépe je rozsvítit i maličkou svíčičku, než nadávat na tmu okolo. 

 

Učíme se dobrým skutkům 

Ať chceme, nebo nechceme, musíme si tu pravdu přiznat. Ani nám, ani dětem není dáno 

stále hledat a konat dobro. Ona je to námaha, aspoň do chvíle, kdy se dobrý skutek stane denním 

zvykem a snad i potřebou, druhou přirozeností, či ušlechtilou drogou a dopingem skautského dne. 

Nazvat se to dá, jak vidíte, různě. Tudy vede cestička k cíli, kterému se říká 

skauting všedního dne, ne už skauting pro hodinu schůzky, den či dva na výpravě nebo pro táborové 

týdny. 

Protože dobře víme, že na dobrém počátku všechno záleží, zkusme i školu dobrého skutku. 

Dobře začít. Jestli se mnou souhlasíte, že dobrý skutek pročisťuje život, pročisťuje vztahy, pak se o 

poučení obrátíme třeba k reklamě na čisticí prostředky. Já vím, ona nemusí být vždycky pravdivá, 

ale za kůži se zadírá přece. Co je její podstatou? Ukázat barvitě nabízené zboží, vychválit je a 

dramaticky předvést návod k použití, který si stejně zákazník může přečíst na obalu, jestliže si ten 

vychválený prostředek koupí. V dramatice nechybí ovšem ani zdůraznění účinku prostředku div ne 

zázračného. 

Když takhle působí reklama na prací prášky, všelijaké politury na nábytek a čističe oken, 

což takhle zkusit uvést do života i dobré skutky? Začneme tedy návodem.Možností je hned několik, 

můžete si vybrat.Ta nejjednodušší:  
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MLUVTE O DOBRÝCH SKUTCÍCH !  

Každá taková chvilička se ve výchově vždycky zúročí. Jak si ještě ukážeme, je dobré to 

vyprávění opírat o nějaký záznam. Hned si taky povíme, že nepůjde zdaleka o monolog vedoucího, 

ale daleko spíše o živou rozpravu o tom, jak se nám všem na stezkách dobra dařilo. Nic nevadí, že 

zaznějí opakovaně stejná témata. 

Lze využít i jednoduchých her: 

 

Dobrák vynálezce 

Při první variantě se rozdají kartičky. Jejich sbírku můžete postupně obohacovat. Jsou tu 

zapsaná různá prostředí, na každé jedno, například: školní šatna, dveře, schodiště, kuchyň 

s nádobím, koberec v pokoji …. Hezké jsou kartičky obrázkové. Osvědčilo se shromažďovat a lepit 

na ně obrázky z různých reklam, jsou snadno dostupné. Každý z hráčů si promyslí a poví, jaký 

dobrý skutek ho napadá, že by se dal v daném prostředí vykonat. 

Při druhé variantě, máme- li už zásobu, rozdáváme dvě kartičky a každý může jednu z nich 

vrátit do zásobní hromádky a odspodu si vytáhne jinou. 

Hru potom můžete obměnit dramatikou a na závěr si vybrané situace zahrát. 

 

Dvojkarty 

obsahují  vždycky námět, rozdělený na dvou kartách. Hraje se formou pexesa, nejlépe 

posíláním nepotřebných karet v kruhu. Dvojice vyřešených situací odkládáme na stůl, aby zůstaly 

čitelné. Hra vyžaduje znalé čtenáře. 

Nějaké příklady? Prosím. Pomlčka naznačuje, kde se text dělí na druhou kartu z dvojice: 

Dostal jsem dnes dva bonbony  -  a oba jsem rozdal. 

Jdu za prvňákem, který má rozepnutou aktovku,  -  oslovím ho a tašku mu zapnu. 

Na schodech v domě leží ztracená rukavice  -  oběhnu byty ve vyšších patrech a odevzdám ji 

majiteli. 

       …………… zde je místo pro vaši tvůrčí práci. 

 

  Aby se odstranila nevýhoda s obtížnou četbou, lze hrát i se skupinkami, které vede dobrý 

čtenář (malá poznámka: Víte, kdy vlče a světluška umějí číst? Když nejen poznají písmenka, ale 

také vědí, o čem četli – obvykle tak po druhé, častěji třetí třídě školy). 

Vyložená řešení můžeme potom ještě rozvíjet rozhovorem, jak jinak by se dala situace řešit. 

Najdou se špatná, dobrá i lepší. Například u prvního by jistě k dobrému skutku postačilo darovat 

někomu jen jeden z darovaných bonbonů.  
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Příběh s prvňákem je jako stvořený pro dramatiku od překonání strachu prvňáka z „velikého 

kluka“ až třeba po jeho první návštěvu klubovny po pozvání mezi vlčata. 

Rukavice se samozřejmě mohla jen vyvěsit na viditelné místo, i to by byl dobrý skutek. 

Mohl by u ní viset i nápis, upozorňující, kde se našla. Taky by ji ale mohl přičinlivec sebrat a ušít si 

z ní pouzdro na skautský nůž. Co vy na to? 

         

Dovětek zelené stezky 

Jeden ze souborů zelených stezek, který později vyšel i tiskem, jsme opatřili takovouto 

poslední stránkou s návody: 

        Když se blíží večer a ještě se Ti nepodařil dobrý skutek, můžeš ještě něco stihnout: 

- srovnej pečlivě všechny boty v předsíni 

- pohraj si s mladším bráškou nebo sestřičkou 

- zaběhni do kuchyně a poptej se po nějaké pomoci 

- vynes smetí, i když ještě koš není plný 

- zameť kolem rohožky přede dveřmi, tam je smetí vždycky 

- jestli má mladší bráška olámané tužky, ořež mu je 

- máte ve váze květiny? Častější výměna vody jim neublíží 

- všechno už jsi vyzkoušel? Nevadí, sedni a nakresli hezký obrázek.Zítra jej někomu daruješ a 

máš dva dobré skutky z jednoho 

- stejně tak můžeš vyrobit drobný dáreček 

 

Listina 

Nejde ani tak o hru, jako o návěští. Někde na přístupném místě v klubovně čitelně 

zaznamenáváme dobré skutky, třeba i se jmény jejich „dárců“.Poslouží čtenářům jako inspirace. Její 

nevýhodou je jako už prve nutnost čtení se zapamatováním. 

 

Malovánky 

Znáte je. Slouží k zaznamenávání dobrých skutků. Asi nejpůvodnějším a nejznámějším 

druhem záznamu je tabulka s okénky na kartičce zápisníkového formátku s nápisem Zelená stezka. 

Na každý den měsíce má okénka pro cvičení, čistění zubů a dobrý skutek. Provázela i mé 

vůdcovské začátky, ale časem se došlo k obměně záznamů do podoby drobného výtvarného dílka. 

Takové můžeme najít i na stránkách časopisu Světýlko.1 

          Vybarvování, tu kvítků, tu cihel stěny, tu zase lístečků či tašek na střeše, které provází 

                                                 
1 Jedná se o Světýlka z první poloviny 90. let.   
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denní záznamy, je takovou osobní hrou pro vlčata a světlušky. Jde o velice rozšířenou herní praxi.  

Na tomto místě bude dobré znovu zopakovat: Prosím, mějme za úspěch i to, že si vlče vzpomene 

před schůzkou a něco tam načmárá a berme i omluvu „Já zapomněl!“ Je to lepší, než černé puntíky, 

černé známky a podobné výchovné tresty. Nepomáhají, spíše než shovívavé hodnocení nutí 

k nepoctivosti. S tou se samozřejmě u těchto prvních krůčků k sebehodnocení setkáme. Vlče či 

světluška prostě vybarví, co se jim líbí. Někdy při náhodném pohledu zjistíme, že už jsou 

v předstihu, jindy tu není nic. Výhodou malovánek oproti starší tabulce je jedině, že méně svádí 

k plošnému začmárání, jsou  prostě pracnější. Co ale s tím? 

Přátelsky poradit, že se to tak nedělá, že máme vybarvit jen to, co je opravdu splněno a sami 

se v koutku duše radovat, že se dostavil i ten maličký první úspěch – oni si aspoň občas vzpomněli 

na svůj slib. 

U nováčků pak doporučuji ještě větší míru tolerance, ono to nové učení je velice těžké. 

 

Hrad dobrých skutků   

Staví se postupně z krabiček od zápalek a bloky se později k sobě slepí do podoby hradu. 

Jeho zvláštností je, že každá donesená krabička je maličkou zásuvkou, ve které je lísteček se 

záznamem dobrého skutku. Jestli zvenčí dáte nálepku , jako od Míši, od Trpaslíka, od Šídla, od 

Rysa… nechám na vás. Důležité je, aby nechyběly krabičky od akely, mauglího a šestníků. Kdo se 

chce inspirovat, otevře si jednoduše některou schránku a může číst. Sbírka roste a samozřejmě se 

v ní některé zápisy opakují. Nevadí. Vlčata ráda čtou svá jména a ráda si hrají. 

 

Kytice díků 

Je poděkováním vedoucích za dobré skutky oddílu. tojí na čestném místě a přibude v ní květ 

vždycky, když rozhovor o vykonaných dobrých skutcích byl úspěšný a vyvolal spokojenost. Jestli 

to bude každý týden, jednou za dva, nebo jednou za měsíc, záleží od zvyků a od časových i 

prostorových možností. Také nezáleží, zda to budou slaměnky, či věčné květy řezané z vrbových 

proutků, nebo stébla suchých trav a obilné klasy. Mé cítění vede k jediné prosbě, aby se nepoužilo 

výlisků „krásných“ umělých květin, byť napodobily přírodní originál k nepoznání. o raději nakruťte 

pouťové růže z papíru, ty mají aspoň kořeny v lidových masopustních zvyklostech. 

Tato pocta má i zajímavou variantu: v předvánočním i předvelikonočním čase můžeme 

zdobit stromek. Nemusí to být zrovna jehličnan. Barevné pentličky se dobře vyjímají i na suchém 

křivolakém dřevě nějaké větve. Kdo by chtěl připojit i chuťové vjemy, může si tam navěšet 

drobounké košíčky s balenými sladkostmi, které po ukončení hry společně sníme. Nemusí tu být jen 

obligátní balené bonbony. Zkuste třeba oříšky a sušené ovoce, jsou zdravější a bližší přírodě. 
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Umělecká tvorba 

K běžnému životu rojů a smeček patří. Má svou podobu výtvarnou, má svou podobu 

písemnou a také dramatickou, jak si ukážeme. Nelze se zde pouštět do její metodiky, ale omezím se 

jen na její užití pro ztvárnění a upomínku dobrých skutků jednotlivců a „velkých dobrých činů“, 

které jsme vykonali společně. 

Zkusme začít obyčejnými výkresy. Budete-li zaznamenávat své hledání Dobra na stejné 

formáty papíru a slepovat je k sobě do obřího leporela, máte tu předem danou motivaci: obtočíme 

jím na konci roku klubovnu? Co kdybychom hadem z těch výkresů obtočili náš tábor, až přijedou 

návštěvy? Ty budou koukat! 

Každý ale nemá prostor k ukládání velkých formátů. Zvolíme si tedy nějaký menší, třeba ve 

velikosti pohlednice. Tady bych radil usilovat spíše o tvorbu kreseb/ tužka, fixy, pastelky/, protože 

touto technikou děti lépe zvládají malý formát. 

Ochudíme se tím sice o svět dětského vnímání barevnosti, ale sbírka výtvorů bude bohatá i 

ve zdrobnělině. Taková leporela nebo minialba se dobře ukládají a mají i výhodu při stěhování na 

tábor. 

Důležité je pak jejich prohlížení a povídání nad nimi. Uvidíte, že dětská kresba má sdělnou 

hodnotu, kterou my dospělí už ani nechápeme. Až takovou sbírku budou ukazovat starší členové 

nováčkům, uvidíte, jak je přitažlivá. 

Možná, že mezi těmi staršími najdete i nadané kreslíře, kteří zvládnou komiksový seriál 

s texty. Sochu asi nikdo nevytvoří, ale živá sousoší, zpodobující lidi při dobrých i zlých skutcích 

zvládneme při pantomimě z vlastních těl a nezúčastnění mohou hádat. 

 

To mi  připomíná  

Až si obstaráte tu sbírečku obrázků, můžete k ní přidat i fotografie. Poslouží jako hádanky 

šestkám, nebo při malém počtu i jednotlivcům. Na otázku „Co to připomíná?“ mohou nejen 

vzpomínat, ale ve své fantazii domýšlet, jaký dobrý skutek by se hodil k pozorovanému obrazu. 

Je to dobrá motivace třeba při příchodu nového ročního období. Například na začátku zimy 

můžeme tak ukazovat obrázek ptačího krmítka, loňské nadílky zvěři při předvánoční vycházce, 

roznášky Betlémského světla apod. 

Co to připomíná nám vedoucím? Že máme být se svou vynalézavostí v čele a hledat 

příležitost pro „velký dobrý čin“ celého našeho společenství. 

 

Pozvání k dramatice  

Račte do divadla! Šířit se o ceně tvořivé dramatiky není v možnostech této drobné knížky, 

ostatně ji znáte. Budu tedy stručný: děti do desátého roku, tedy i naše světlušky a vlčata, jsou velice 



 - 17 - 

komediální. Stejně dobře dovedou ztvárnit role lidské, jako zvířecí a svedou i oživení předmětů, o 

kterých by dospělého vůbec nenapadlo dramatiku tvořit. Také bývají zamilovaní do strašidel 

podoby polidštěné i zvířecí, prostě mají obrovskou fantazii. Využijme ji. 

V přehledné nabídce pro výchovu k rozpoznání dobra jen připomenu, že můžeme využít 

skoro všechny pohádkové motivy. Nesmírně cenné a pro dramatizaci mimořádně vhodné jsou 

krátké bajky o zvířatech, těmi Ezopovými počínaje. Snad v každém kraji se najde nějaká pověst o 

potrestané pýše, hrabivosti a lakotě. Svým místním určením nesmírně vzrušuje dětskou fantazii a 

bylo by škoda ji nevyužít. Kde to jde, inscenujte přímo na místě, kde se pověst odehrála, nebo 

v těsné blízkosti od takového místa na dohled. 

Proč to dlouhé připomínání? Abych uvedl laskavého čtenáře do zvláštností dramatického 

projevu. Nebudeme si zřejmě stavět kulisy, když přece vlče s roztaženýma rukama snadno zahraje 

strom a jiné pokrčené pod velkou bundou je balvanem.  Tamhleta dvojice se vztyčenýma rukama je 

brána zaniklého hradu, ale stejně dobře sehrají dveře bytu a portál obchodu. Ani texty se nebudeme 

učit dopředu z knížky nazpaměť, budou se vytvářet při dramatické hře samy. Taková improvizace 

nám umožní dohrávat scénky s různým zakončením a povídat si o nich. Kde se dramatika usídlí, 

tam je veselo a radostnost patří přece i ke konání dobra. I ona posouvá lidské jednání blíže 

k ušlechtilým vztahům. 

V oboru, na který jsme teď zaostřili, půjde nejčastěji o dramatizace drobných situací ze 

života s tematikou dobrého skutku. To slůvko o zaostření jsem nepoužil náhodou. Opravdu můžeme 

zaostřit symbolické kamery. Ty představí cokoliv, od malého batůžku po KPZ nebo pytlík se 

svačinou. Zaměstnání kameramanů převezmou ti, kdo mají být jinak diváky dramatizací. Ať pečlivě 

sledují – filmují – příběh, aby nic důležitého neuniklo. 

       Role máme rozdány, obecenstvo se změnilo v televizní štáb, možná někdo ještě „nasvěcuje“ 

scénu obráceným šálkem, nebo i zhasnutou baterkou. Nelze ovšem vyloučit i baterkové osvícení, 

například v táborovém prostředí. Ostatně baterka v šálku je vynikající táborový reflektor. Můžeme 

začít. Čekáte teď divadelní knihu? Nebude, přátelé, nebude. Mohu ale místo ní nabídnout drobnou 

sbírku námětů. Všechno další už je na tvůrčí vynalézavosti: 

 

Před obchodem 

Stojí tu kočárek =  židle, bednička a v něm plačící dítě. Co udělají kolemjdoucí světlušky či 

vlčata? Co udělá jedinec? 

 

Na zastávce 

Stařeček či stařenka s brýlemi marně luští jízdní řád. Budeme umět pomoci? 
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Hůlka 

Vypadla z ruky babičce, která velmi špatně vidí a nemůže jí najít. Co my s tím? 

 

Ubrečený kluk – holka 

Ať si sám herec – herečka zvolí, proč pláče a ostatní ať hledí pomáhat. Situace je signálem 

k proměnám tematiky. 

 

Čí je to čepice? – podobně šála, rukavice, zápisník, pero …. 

Hlavní roli hrají právě ty ztracené věci. Jsou oživené, mluví. Pokud opravdu minule zůstaly 

v klubovně, tím lépe.Co asi udělá nálezce? Co řekne majitel, majitelka? 

 

Kalendář 

Hráči po otočení listu zjišťují, že dnes, nebo zítra má někdo narozeniny, svátek. Co udělají? 

Zkusme i varianty: mají peníze, nemají nic. Je čas něco vyrobit, už je pozdě. 

 

Špinavé okno 

Zastoupí je např. celta, kus papíru, napnutý šátek. Na okno ťuká návštěva, je nám milá, ale 

nevidíme ji. Co bude? Budeme se veselit za špinavým oknem? Pomůže nám návštěva s plánovanou 

prací? Zkuste obojí. 

 

Knoflík na poslední nitce 

Ten se inscenuje velmi snadno a stejně snadno se hledají varianty řešení, od upozornění 

majitele až po zásah za pomoci KPZ. 

 

Poraněný prst 

Také zde si přijde na své nejen vynalézavost hráčů, ale i KPZ a naše zdravotnická 

dovednost. Jistě najdete i podobné náměty z oblasti skautské zdravovědy. 

 

Hřebík v botě 

I to se na výpravě stane. Jestlipak dovedeme slušně poprosit v chalupě  u lesa o zapůjčení 

kladívka? Nebo to půjde šikovným rukám kamenem? 

 

Osamělý upatlaný ešus 

Kdoví? Půjde náš herec hledat majitele? Půjde ho hledat s ešusem upatlaným, nebo ho 

napřed umyje? Bude majitel umět poděkovat? 
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Půjč mi tužku, já tu svou zlomil 

Půjčí? Jistě. Ale co když půjčí a ještě vytáhne nůž a tu zlomenou ořeže? 

 

Ztracený klíč 

Má snad nejvíce variant, od výslechu, jak ten klíč vypadal a následného hledání v rojnici až 

po nouzové ubytování nešťastníka do příjezdu rodičů. Mezitím se vyzkouší spousta nápadů: 

Telefonovat, hledat po známých podobné klíče, hledat odborníka na zámky apod. 

 

Zamrzlý zámek 

Jestlipak objevíme, k čemu bude svíčka z KPZ, zápalky a dvoje teplé lidské dlaně? 

 

Zaběhlý pes 

Bude z toho detektivka. Všichni hledají, čí by podle podoby byl? Zase přijdou ke slovu 

dovednosti – budeme přece telefonovat lidem, policii, do stanice ochrany zvířat. 

 

My jsme ovšem, přesáhli tucet ukázek a to snad pro nadějný začátek stačí. Až sami najdete 

další drobničky, nenechte si je pro sebe. Publikujte je, máme na to naše časopisy a ještě tím 

vykonáte dobrý skutek pro skautskou veřejnost. 

 

Stolní hra Cesta do Království Pravdy a Lásky 

   Zkuste si ji zahrát, jako my poprvé na Žluťásku roku 1996. Určitě zjistíte totéž, co její první 

hráči. Dobrý skutek vás poponese vpřed, ať byl sebemenší. Špatné skutky vás zbrzdí tím více, čím 

blíže jste k bráně do Království. 

   Herní pole je nutné namalovat, na cestě vyznačit políčka s čísly: neutrální bílá, barevná pro 

úspěch a černá pro brždění v cestě. Jestli si kolem zobrazíte i scénky, o nichž mluví přiložená 

legenda, nechám na vás. 

Hraje se figurkami od Člověče nezlob se, také kostka je stejná. Nám se osvědčily i kamínky, 

hrášky a fazole místo figurek. Můžeme začít: 

Před námi je vyznačená cesta o 50 polích. Dva hráči, nebo dvě skupiny hráčů střídavě házejí 

hrací kostkou a posunují se vpřed. Když padnou na barevné, nebo černé políčko, předčítá jim 

vedoucí hry z legendy události, které je postihly a určuje jim postup: 

Barevná, tedy šťastná políčka, jsou: 

7 Odpustili jste kamarádovi, který rozsypal do bláta vaše housky ke svačině – o 5 polí vpřed 

11 Přišili jste kamarádovi utržený knoflík – o 1 pole vpřed 

14 Statečně jste přiznali pětku ze školy a postupujete o 4 pole, protože jste slíbili vzájemně si 
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     pomáhat k nápravě. 

20 Při službě v kuchyni jste unaveného kamaráda nechali spát déle a zatopili jste místo něho,           

     postoupíte o 3 pole vpřed 

23 Ořezali jste v klubovně polámané tužka – o 2 pole vpřed 

27 Umyli jste celé smečce zablácené holínky – o 3 pole vpřed 

34 Převedli jste přes silnici malé děti – o 3 pole vpřed 

37 Nasypali jste ptáčkům do krmítka – o 1 pole vpřed 

41 Zalili jste vadnoucí květiny – o 2 pole vpřed 

 

Černá, tedy nešťastná políčka: 

3 Nechtěli jste ráno vstávat, zpátky o 3 políčka, tedy na start. 

5 Jeden z vás ubližoval kočce, zpět na start 

10 Zlobili jste na schůzce, zpět o 5 políček / Tam ovšem číhá nebezpečí v podobě políčka č. 5,     

     tedy vlastně zase na start. 

16 Když kamarádi nosili dříví, schovali jste se, dokud nebudou s prací hotovi.Návrat o 5 polí zpět 

17 Posmívali jste se nešťastnému kamarádovi, zpátky na start! 

19 Někdo z vás lhal, vracíte se o 10 polí zpět 

29 Úmyslně jste šlapali na mravence a ještě šťouchali do jejich mraveniště – o 8 polí zpět 

40 Malým dětem jste rozbořili sněhuláka – zpátky na start! 

42 v noci jste snědli v táborové kuchyni jogurty a nepřiznali se- zpět o 8 polí 

47 Svedli jste na jiné pošlapaný práh, nemůžete zatím vstoupit do brány Království Pravdy a 

Lásky.Vraťte se o 3 pole. 

 

Poznámka pro čtenáře legendy: 

Některé číselné kombinace jsou zároveň kombinacemi dobrých i špatných momentů, aby co 

nejvíce napodobily opravdový život. V těch případech se postupuje v tom pořadí, jaké udává pořadí 

vylosovaných čísel. 

 

Panák 

Jistě tu prastarou hru znáte. Jejím obohacením ale bude, opatří- li si vaše světlušky a vlčata 

každý svůj házecí střípek. Když se jeho hrany pěkně zabrousí o kámen, může se nosit s sebou a 

poslouží i jako losovací znamení. Už jeho výroba může být pěknou zkouškou trpělivosti  a 

dovednosti. Jde totiž o to mít nejen dobře létající, ale i hezký kousek. Z minulosti této hry víme, že 

to býval střípek z rovné, nebo nepříliš zakřivené hrnčiny, na kterém zůstal zachovaný úlomek 

dekoru /lístek, kytička/. Nálezce jej nejprve opatrně otloukl a potom obrousil o kameny do 
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elipsovitého tvaru. Někdo měl v oblibě větší/vyžaduje sílu a přesnost hodu, ale lépe dopadá/, jiný 

spíše drobnější tvar/hází se jím snáze, ale dopad je méně přesný/. 

Tvar namalovaného „panáka“ s dvěma poli v hlavě, kde si skákající může po otočce 

odpočinout na obou nohách, je ve hře nejnovější. Vystřídal starší hry „nebe“ nebo „škola“, které 

měly nejrůznější tvary a počty polí, vždy podle množství a dohody hráčů. 

    Pro skoky můžeme zvolit libovolné z dvou obvyklých pravidel: vystrkování vhozených 

střípků, nebo jejich vynášení na nártu nohy.Pokaždé ovšem platí, že kdo udělá chybu, postupuje své 

pořadí dalšímu hráči, dokud ten zase neudělá chybu, až první z nich šťastně dojde do cíle 

v posledním poli kresby. Ptáte se, kde je tady dobrý skutek? 

    V té původní hře není. V té naší ale nahradil poslední, nejobtížnější vynášení střípku 

donesením zprávy, která v posledním poli čeká a obsahuje nápady pro dobré skutky na další 

týden.Pohybová hra učiní jejich získání zajímavějším pro svou dramatičnost a obtížnost.   

     Tato cesta za poselstvím dobrého skutku zároveň u vlčat může posloužit k vysvětlení, co to 

je vynasnažit se. Veliké snahy bylo teď zapotřebí k získání zprávy v posledním poli. Všichni se 

snažili, ale ne všichni stejně došli k cíli, ale i jediné políčko obsazené ve hře je dobrá snaha. 

Podobně to bude i se zelenou stezkou. 

       Hra je obrazem života. O té skautské to platí obzvlášť. Ona se ale také k životu obrací a do 

života nás vrací. To bylo i smyslem našich společných zamyšlení, jak herními postupy pěstovat 

ušlechtilý návyk na dobrý skutek denně. Je mým jediným přáním, aby přinesla trochu radosti a snad 

i nějakou změnu a obohacení do tradičních programů. 
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Úvahy nad slibem  

 

Než začneme číst a společně se zamýšlet nad úlohou slibu ve výchově vlčat a světlušek, 

zkusme si na chviličku společně pohrát jejich způsobem myšlení. Bude to, pravda, hra samotářská, 

ale může nám něco prozradit. Jednoduchá bude pro mladou vůdcovskou generaci, my dříve 

narození budeme muset více namáhat paměť. 

 Zkusme si zavzpomínat. Co jsme se v dětství naslibovali: že už budeme poslouchat, že už 

budeme psát úkoly dříve, než vyrazíme ven, že už si budeme uklízet své věci, že budeme každého 

známého zdravit, že… že… že… 

 Opravdu ty sliby vycházely z nás? Viďte, že ne. Vždycky jim předcházelo buď úsilí našich 

rodičů a vychovatelů, nebo ještě častěji nějaký ten výchovný karambol. Splnili jsme vždycky, co 

jsme slíbili? Ovšem, že ne, a jestli, tak jenom po krátký čas. To bylo tím, že jsme ani nedokázali 

dlouhodobě udržet svůj slib v paměti, ale potom … 

Tohle ohlédnutí a uvědomění si pravdy o vlastním dětství neškodí. Víme už, že slibovat je 

pro malou světlušku a vlče jednoduché, ale těžké zároveň. Vždyť my si s nimi hrajeme na kdeco a 

najednou přijde slib, který míníme smrtelně vážně. K němu se ještě řadí slavnostní okamžiky a 

závazek. Malé dítě, když na to přijde, slíbí cokoliv, obzvláště, když se mu to líbí. Já věřím, že u nás 

se jim líbí. S dodržením slibu to bude při dětsky slabé vůli ale vždycky obtížné. 

Kde tedy hledat cenu takových slibů našich nejmenších? Jejich cena je především výchovná. 

Slib je mezníkem v životě uprostřed skupiny kamarádů, jíž nepochybně naše smečky a roje jsou a je 

dost důležité, aby se stal i v dalším období návodem, jak jednat. To ovšem znamená se k němu čas 

od času vracet. 

Málo by prospělo pořádat ty nejslavnostnější a nejokázalejší sliby, kdyby výchovná práce po 

jejich složení byla zapomínanou popelkou.  

     Pro četbu dalších odstavců se omlouvám čtenářkám, které pracují se světluškami. Doufám, 

že i tak najdou v textu něco zajímavého, i když se budu zamýšlet nad textem vlčáckého slibu. 

Podoba obou – slibu vlčat a slibu světlušek – jistě hledání usnadní. 

 

Já se vynasnažím být poslušný… 

Tak nějak by se dal parafrázovat začátek slibu vlčat. Možná vám ta parafráze trochu 

připomene dětský styl vyjadřování, když  vlče usiluje o vznešenost výrazu. Byl to i můj úmysl pro 

první zamyšlení. 
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Přijměte, prosím, nejprve kousek jazykovědy. Nám může každé slovo ve slibu připadat jasné 

a srozumitelné, ne tak dětskému posluchači a ještě méně dětskému uživateli jazyka. Starobylé 

slovíčko vynasnažím se patří zrovna k těm, která jsou obtížná k pochopení svou nezvyklostí. 

Tím nechci říci, že by se mi ve slibové formuli nelíbilo. Právě naopak, je velmi výstižné, 

pokud ovšem vlče pochopí, co od něho právě tohle slovíčko žádá. Jak na to jít? Jako obyčejně: 

cestou hry. 

Předpokládám, že stále častěji se slib stává záležitostí nejmladších nováčků během prvního 

roku společného života ve smečce, nejčastěji asi při první účasti na letním táboře. Máme tedy 

dostatek možností, jak smysl tohoto slova nejen ukázat, ale i objasnit. 

O velkou zkušenost se u mladších vlčat opřít nemůžeme, na to jejich myšlení ještě nestačí. 

Je dobré si uvědomit, že základem jejich duchovního života, který jednou mají vést, jsou láska, 

pochopení a spolupráce. Základním prostředkem výchovy pak byly a zůstávají příběhy a jimi 

motivované hry, v samém počátku pak má největší roli a nejvýznamnější místo pohádka. 

Vlčata mají živý zájem a zvlášť jemně vyvinutý smysl pro dramatický děj. Dokáží ocenit 

obraz spravedlnosti v každém příběhu, i když samozřejmě je jejich chápání zjednodušené. Dovedou 

se nadchnout pro dobro, pokud jim k tomu ukážeme cestu a cítí se být ve své fantazii hrdiny 

v zápasu o ně. 

Poznáte to. Občas vás překvapí někdo z nich otázkou, kterou byste nečekali. Ona totiž míří 

do oblasti tajemství, s nimiž se vyrovnává obtížně i dospělý. Zajímají je otázky života a smrti, 

Míří jimi do oblasti náboženských představ a méně zkušenému vůdci se může zdát, že není 

schopen odpovědi. Není to ale tak těžké. Jsou to přece jenom děti. Obvykle se spokojí 

s jednoduchou odpovědí a dál o problému nepřemýšlejí, ani nedebatují. Jejich rozptýlená pozornost 

unáší vlny fantazie jinam. Nic to ovšem nemění na naší povinnosti na otázky k nám vznesené 

odpovídat, popřípadě odpovědi hledat a později předávat. 

Uvedené postupy tají v sobě možnost, jak přirozeně a nenápadně formovat snahu o 

poslušnost: naslouchat si navzájem. Pak můžeme připojit už zmíněné hrdiny příběhů a pokoušet se 

je napodobovat. Nemusíme pak zbytečně a dlouze vysvětlovat, že vynasnažit se znamená nejenom 

opakovaně se snažit o dobro, ale také to naše úsilí nějak vylepšovat. Mnoho tu vykoná každodenní 

návyk dobrého skutku, jemuž jsme věnovali už ty předcházející kapitolky Drobniček. 

     Připomenu jenom, že velikou vychovatelskou šanci má každý, kdo může i v tomto směru 

posloužit osobním příkladem, například i vlastní vyplněnou Zelenou stezkou a vyprávěním o 

zaznamenaných vlastních drobničkách dobrých skutků. Tím roste autorita vůdce – vychovatele, o 

které bude řeč. 

     Poslušnost totiž autoritu vyžaduje. Kde se užívá příběhů z Knih džunglí, tam 

zprostředkovaně zaznívá otcovská autorita, která dnes tolika chlapcům chybí. Jistě ovšem nelze 
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položit rovnítko mezi autoritu otce a autoritu vůdce či vůdkyně vlčácké smečky. Jejich autorita je 

jiného druhu. 

    Ona zakládá vztah. Sice si říkáme navzájem bratře, ale vztah bratrství tu ještě není hotový, 

protože ten předpokládá přece jen vyzrálejší a rovnocennější partnerství ve společném díle. Právě 

vědomí tohoto cíle je oporou pro zdůvodnění vztahu poslušnosti. Její oporou ovšem nemohou být 

příkazy a zákazy, spojené se strachem, ale úcta k řádu, kterou chlapci pozorují především na vůdci a 

svých starších kamarádech. 

  Již slyším námitku, že přece bez zákazů a příkazů se práce nevede. To beru jako holou 

pravdu, ale přimlouvám se, aby byl jejich smysl vysvětlován. Pak po mnohém opakování pochopí 

naše vlčata, že jsou zkratkou toho řádu, jak jej stanoví zákon, slib i heslo vlčat. Chce to ovšem 

ohromnou míru vychovatelské trpělivosti a třeba to nám, dospělým, dá pochopit, že i prostředí vlčí 

smečky u R. Kiplinga bylo bezpečným domovem uprostřed nepřátelské džungle. Bezpečný byl 

právě tím, že tu panovala úcta k zákonu a dodržoval se řád. Možná se mu už i ta naše lidská vlčata 

blíží, co myslíte? Řád, to je pro ty nejmenší důvěryplné přijetí autority, je to dětská hra, ve které se 

už vyznají a dovedou chodit „po sluchu“. 

Tak jsme se přece vynasnažili být poslušní, viďte. Tu vyšší snahu navodily desítky her, které 

dobře dopadly, protože se podařilo vytvořit jednoduchá a všem srozumitelná pravidla. To vyšší 

usilování o poslušnost završila výprava, kde se nikomu nic zlého nepřihodilo, protože jsme na sebe 

navzájem dávali pozor a konečně tábor, kde nám bylo hezky, protože jsme naslouchali denním 

příběhům táborové hry a snad i objevili krásu společného života, kde byly rozděleny role a v té 

veliké hře každý dostál poslušně svému úkolu. 

Už taky víme, že poslušnost není jen jednostranný vztah od vlčete k vůdci, protože ona 

přichází po slušnosti. Slušné je neustále povzbuzovat poděkováním. Slušné je neustále vyzvedat to 

dobré, dokonce i v případě, když musím pokárat nedobře odvedenou práci, jako třeba: 

„Víš, Marku, tys dneska pomotal kdeco. Ale jak jsi pomohl Kubovi s tím těžkým kbelíkem, 

to byl už skutek statečného vlka! Příště to bude jistě lepší!“ 

          „Teda, veliký pořádek v tom stanu nemáte, to se ale dá hned spravit. Hezky jste ale ozdobili 

okraj podsady těmi ptačími pírky, to se mi u vás líbilo.“ 

           Ona totiž spolupráce, nebo, chcete-li to číst jinak kooperace je ve výchově mnohdy 

důležitější než soutěžení. Určitě víc naučí a nejen v technické rovině skautingu, ale hlavně ve 

formování vztahů. 

          Do tohoto úsilí, prosím, zapojte i dramatiku. Ve Skautských pramenech najdete o tom celý 

jeden díl.2 Zkuste příběhy z četby. Nejstarší a nejjednodušší modely pro práci najdeme  

v pradávných pohádkách od neposlušných kůzlat přes příběh Budulínka, Karkulky i Smolíčka 
                                                 

2 Dramatická výchova, táborové ohně, skautské divadlo, Skautské prameny, Liberec 1999. 
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zavřeného ve skále jezinkami. Všude tam se neposlušnost nějak vymstila a řád byl nakonec 

obnoven statečností zastánce práva. 

          Vedoucí vlčat se stává osobností tím, že je pro svou smečku živým svědkem plnění 

skautského zákona a zároveň jej prosazuje tichým a přijatelným způsobem: dokáže se svými chlapci 

hrát jejich velkou a zajímavou hru na hrdiny drobných dobrých činů. 

 

O snaze společně hledat nejvyšší Pravdu a Lásku 

Také se vám na první pohled zdálo, že jsou to pojmy pro vlče nevysvětlitelné? Věřte, 

nebude to tak velká obtíž, pokud se opřeme o zkušenost z minulé kapitoly. Tam jsme si ukázali, že 

postupné vytváření vztahů poslušnosti k řádu se neděje nějakým jednorázovým vysvětlováním a 

poučováním, ale denní poctivě odvedenou prací, kterou je pro vlče především hra podle 

stanovených pravidel. 

Také na cestě hledání těchto vyšších hodnot se máme od čeho odrazit, abych použil obratu 

z lodního deníku. Tím odrazovým bodem je poslušnost vůči správně uplatňované autoritě. Vlčácký 

zákon o ní přece mluví srozumitelně - především oslovuje nás akely, rakši, balúy, baghýry a další 

dospělé a dospívající pracovníky. Ukládá nám budovat poslušnost z lásky. Znovu a znovu tu 

zaznívá známá pravda, tedy, chcete-li, jedna z těch „vyšších“, že osobní příklad je nenahraditelným 

výchovným prostředkem. 

Dále v textu zaznívá, že na začátku vlčácké stezky jde o snahu hledat tyto vyšší hodnoty. 

Jako poslušnost jsme nazvali vztahem důvěryplného přijetí autority, tak tuto snahu po společném 

hledání můžeme nazvat procesem. Ten má a bude mít své fáze. Jistěže na počátku a dost možná i 

v samotném okamžiku slibu bude vlče spíše tušit, než chápat, co nastoupená cesta hledání znamená. 

Na prvním úseku své vlčácké stezky ostatně ve všech směrech více napodobuje příklad starších 

vlčat a dospělých vedoucích, než aby samo chápalo smysl všeho oddílového dění. O hledání vyšších 

hodnot to platí v ještě větší míře. 

Velikou pomocí vychovatelského úsilí nám tu může být symbolika.Vlk na totemové holi 

není jen moudrý a statečný Akela z příběhů Knihy džunglí. V historickém kontextu vývoje našeho 

vlčáctví bychom jej měli vnímat i jako vlka z Gubbia, vlka, který poslechl laskavý hlas bratra 

Františka. Ten měl hlas poslušný nejvyšší Pravdě a Lásce, protože on jí celým svým životem sloužil 

a jeho láska přemohla strach i násilí. Na několika totemových holích jsem zahlédl obě tyto postavy 

a mám radost z návratu pozapomenuté tradice. Bude dobré užívat obou inspiračních zdrojů 

v textové, dramatické, herní, výtvarné i symbolické podobě a nechat je působit. Vlčatům to nebude 

na obtíž, snad jenom my se potřebujeme více učit. 

    O čem teď mluvím, to je pestrost, různobarevnost té cesty společného hledání. Nabízí nám 

totiž i další možnosti. O výchovné hodnotě pohádek jsme se už zmínili. Jejich strhující vyprávění je 
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v našem prostředí doma. Stačí jen připojením motivované hry poodhalit  vlčeti skutečnost, že 

vítězství dobra v pohádce je také vítězstvím Pravdy (oni ji pochopí spíše jako pravdivost, 

opravdovost) a Lásky (oni ji pochopí opět spíše v rovině dobrého či ještě lépe statečného činu pro 

druhé). Znovu bych se tu přimlouval za dramatická ztvárnění a rozehrávání těch dávných a 

osvědčených témat. Zkuste je aktualizovat zasazením do současného života a poučíte se i sami. 

Nesčetné příklady najdete v místních pověstech, které jsou symboly domova a mnohdy oživují 

pamětihodné hrdinské příběhy minulosti. Jejich vazba k místům, která jsou nám důvěrně známá, je 

činí velice přitažlivými a snadno se v paměti vlčat uchovávají i dlouhou dobu. Podobný osud mají i 

dobře připravené legendy našich táborových her.  

     Princip drobniček, který už jsme poznali například v řadě drobných dobrých skutků, nebo 

v řadě dobře vedených her učících poslušnosti, se nám vrací znovu. I tady řada drobných a dílčích 

pozorování a poznávání učí sice méně nápadně, ale bezpečněji postavit se na stranu Pravdy a Lásky. 

Chcete li, klidně tyto dvě sestry nazvěte svým vlčatům jednoslovně Dobrem, tomu na počátku 

svých steziček do života porozumějí. 

    Nevyčerpatelnou inspirací je nám na cestě společného hledání příroda. Kdo vede svá vlčata 

k citlivému a láskyplnému vnímání její mnohotvaré krásy, už má kus své stezky hledání za sebou. 

Stačí pokračovat. Se staršími vlčaty už můžeme žasnout a obdivovat řád, který tu panuje. Oni už 

chápou, že naše láska k přírodě je provázena úctou k tomuto řádu, jehož prvním příkazem je 

neškodit a hned tím druhým pomáhat. Mnohdy přijdou i na to, že řád života ve smečce se mu nějak 

skrytě podobá. Jistě se nedočkáte slovního vyjádření takového poznání, ale nějaká ta metafora při 

společném pozorování přírody určitě zazní. 

To jsme se i my posunuli v hledání o kus dopředu. My začínáme nacházet cestu k nejvyšší 

Pravdě a Lásce. 

Uprostřed přírody jsme začali nacházet symboly. Projděme na ukázku a velice stručně 

alespoň čtyřmi obdobími roku od zimy do jejího návratu. Kolik tu můžeme vytěžit krásy, která je 

hmatatelným a pozorovatelným projevem těch dvou sester s velkými písmeny P a L na počátku! 

Mluvíme často o zimní pohádce. Kdo vnímá a dovede vyprávět o kráse stromů obtěžkaných 

peřinou sněhu, o zvonivých krystalech rampouchů na skalách a střechách, o rovině zamrzlého 

rybníka a hvězdné noci, která přichází tak brzo, že ji můžeme sledovat i při návratu ze schůzky, 

vykoná mnoho. Probouzí city, nebo chcete –li vyšší city. Od těch běžných je totiž odlišuje prožitek 

té krásy a s ním přichází proměna vztahu. 

Výhodou našeho působení je, že příroda v každé roční době je naším herním prostorem. 

Když jej plně využijeme, budeme zase o krůček hledání blíž. Jistě se nám nabízejí všechny zimní 

radovánky, ale je tu i sváteční zastavení v čase: vánoce s obdarováním a obdarováváním, naše 

štědrost strádajícím zvířátkům a ptactvu, naše pozornost k starým a opuštěným lidem, krása 



 - 27 - 

slavnosti Betlémského světla, přání a požehnání, to je svolávání dobra při obchůzce Tří králů…. 

Máme příležitost k nejrůznější drobné umělecké výrobě. To všechno jsou drobničky cest duchovní 

výchovy, drobničky cest společného hledání nejvyšší Pravdy a Lásky. 

Mnohé z jmenovaného vstupuje do našeho života každoročně a tak se stává tradicí, 

symbolem. Jejich výchovná hodnota je nejenom nesporná, ale prověřená, v některých případech 

dokonce staletími. Bylo by tedy škoda se jí vzdávat. Naštěstí i ve vlčácké literatuře máme o tom 

knížky, z nichž se dá čerpat. 

Je jaro! Tak trochu se mi chce říci s básníkem, že klubání kuřátek je slyšet až sem k nám. 

Ale ono je už dnes spíše věcí neznámou. Zvláštní napětí z příchodu delších a teplejších dnů spojené 

s jarní únavou a velikým očekáváním léta ale pociťujeme všichni. Jaro, to je možnost dotýkat se 

všemi smysly rašícího nového života. Střídání barev prvních květů, proměna lesů v zelené moře, to 

všechno volá po novém přátelství mezi námi a přírodou. 

Tempo herního života se zvyšuje se stoupající teplotou a prodlužujícím se dnem až konečně 

poprvé přespíme někde mimo domov, abychom viděli místo lamp veřejného osvětlení třpyt hvězd. 

Jsou jiné než v zimě, nejen svým uspořádáním, ale i délkou svitu, snad nás uvidí i na nějaké té 

vycházce  lesním soumrakem. Nasloucháme nejen sobě, ale i zpěvu ptáků, šumění větru, šplouchání 

vody a kvakotu žab i bzukotu hmyzu. Všude krása, jen ji hledat, obdivovat a laskat se s ní po 

vlčácku všemi smysly v napínavých okamžicích her. 

Mám pokračovat? Snad jenom podtrhnout ty jarní zážitky a připsat k nim ještě kapitolku 

z táborového života. Tam žijeme obklopeni krásou a můžeme ji nechat proniknout i do našich 

vzájemných vztahů. Rostliny a zvířata si přece také nepřekážejí, ale respektují se navzájem, protože 

potřebují jeden druhého. Spolu s bratry Indiány se učíme brát si z toho bohatství jen to, co nezbytně 

potřebujeme a chránit tu krásu kolem, aby tu zůstala a rostla, až my tu nebudeme a vrátíme se ke 

svému životu ve zděných domech. Učit se rozumné dávce skromnosti je jistě důležitý prvek našeho 

společného hledání. 

Až krajina kolem nás zkrásní podzimem, snad zapomeneme spolu s vlčaty i na nutnou 

trapnost, že totiž taky začala škola. Barevné listí a draci ve větru, kytky jeřabin sušené na šňůře za 

klubovnou jako zimní hostina pro ptáky, to je pestrý rám našich společných podzimních her. 

Vyrostli jsme od loňského podzimu, určitě se proměnily k lepšímu naše vzájemné vztahy, více se 

respektujeme, možná se i máme více rádi a to je dobře. Právě ona snaha o „nápravu věcí lidských“, 

jak jsem si vypůjčil ta slova od bratra Jana Amose, je přínos vůdce, obhlížejícího uplynulý rok, 

k duchovní výchově, k společným cestám hledání. 

Vlčácká hra může znovu začít. Lásku přece objevíme na každém kroku. Zkusme debatovat 

třeba o užitečnosti věcí, které používáme a staly se nám takovou denní samozřejmostí, že je už ani 
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nikdo nevnímá. Můžeme je oživit vyprávěním příběhů, využijeme je v tvořivé dramatice. Náměty, 

které tu uvedu, nejsou jistě vyčerpávající, ale jako už zmíněný odrazový bod poslouží přece. 

Hrnek, ze kterého jsme pili ranní čaj, je od hrnčíře. Co jen to dalo práce: nakopat hlínu, 

prosát ji, smísit s příměsí písku a vody, propracovat, vytočit tvar nádoby, tu potom usušit, opatřit 

polevou a vypálit. Kolika rukama asi prošel? Jistě aspoň někdo z těch lidí myslel s láskou na naši 

žízeň, když se té hlíny dotýkal. Kdyby to nikdo jiný neudělal, určitě to byla maminka, když chystala 

snídani. 

Objevnou cestu skládání láskyplné péče můžeme doplnit. Nabízí se celá řada výstupů. 

V nich dojdeme od prostého pozorování až k vlastní zkušenosti. Oživme dramatickou hru celou tu 

cestu. V případě zmíněného hrnku pak můžeme zkusit i jeho výrobu. 

Cesty všedních věcí, našich věrných průvodců, pak můžeme zkoumat dál a oživit je: třeba 

kapesní nůž, čepici, rukavice, boty, ale i takové užitečnosti jako jsou autobus nebo most přes řeku. 

Jaké by to bylo, kdyby chyběly? Sami jich jistě objevíte mnohem víc a mnohem zajímavějších. 

Bude dobré a užitečné pozorovat, jak každá z těchto užitečností má své místo v řádu života, 

protože poznáme, co by se stalo, kdyby z tohoto řádu vypadla. 

Možná si troufnete uvažovat i o nesamozřejmých, jaksi svátečních skutečnostech, jakými 

jsou umělecká díla, fotografie, obrazy, sochy, básně a literární památky všeho druhu, ale to už bude 

debata na vyšší úrovni a nejspíše určená nejstarším mezi vlčaty. Ukáže ale, že jsou kolem nás 

skutečnosti, které míří výš, za hranice všednosti – tedy k vyšší Pravdě a vyšší Lásce. Však také 

v lidech probouzejí vyšší pocit krásy a lepší vlastnosti.  

    Co teprve zažijí ti, kdo se do nějaké umělecké tvorby pustí! I k tomu přece máme dostatek 

příležitosti jak ve stezkách, tak ve výběru vlčků a světýlek.  

Až zase půjdeme do přírody, učme se navzájem. Budeme nejen pozorovat, ale také žasnout. 

Vždyť v každém prožitku zaznamenáváme víc, než pouhý obrázek z cesty. Pohlazení chladného 

kamene, šimrání nožiček brouka, co mi lezl po dlani, volání sojky a vytrvalá strakapoudí klepání, 

drsnost i hladkost stromové kůry, svěžest jarního listí i jeho podzimní krása a třeba i přátelský stisk 

ruky, to všechno se jeví jako něco, co si zasluhuje úctu. Proč asi? Všechno, co je v řádu přírody, je 

neobyčejně účelné, smysluplné a tvoří úžasný celek. 

Jsme tu, abychom se společně učili, že nic z toho není moje. Bylo to dřív než já a dřív než 

my. Les nepatří ani lišce, ani srnám. Louka nepatří ani jelenům, ani zajícům. Voda v potoce teče pro 

všechny a je jí dost, a přece nepatří ani žábám, ani vydrám. 

Dospíváme k tušení tajemství. Jeho projevem tento řád je a můžeme jej klidně nazvat 

hledanou nejvyšší Pravdou a Láskou, protože se takové tvrzení blíží pravdě. Prošli jsme se po 

stezkách obdivu, úcty k řádu a stojíme před pomyslnou pohádkovou branou. Nese nápis „Důvěra“. 
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Její pohádkovost není vysněná, není ze strašidelného těsta. Pohádkovou ji nazývám proto, že 

je spjata s dobrými skutky, kterými se vynasnažíme, aby dobro v našem životě i v našem okolí 

nabývalo zvolna převahy. 

      Řekněme třeba našim nejmenším, že je to brána sklenutá z kamenů a každý takový kámen 

představuje jeden dobrý skutek. Možná si ji i namalujeme. V táborovém prostředí ji můžeme lepit i 

z cihelek, vysušených na letním slunci. Kam vede? No přece do Hradu s poklady nejvyšší Pravdy a 

Lásky a o něm jsme už četli. Ona ty poklady chrání a otevírá je jen tomu, kdo zná tajemnou větu a 

dovede odpovědět na otázku: „Co hledáš na našem hradě?“ tou jedině správnou větou z vlčáckého 

slibu. I my si tak musíme odpovědět, společné hledání nás k tomu zavazuje daleko víc, než vlčata. 

Máme ukazovat cestu. 

     Vrátný ale nepustí každého. On se ptá vždy znova, kolika a jakými dobrými skutky pomohl. 

Jakoby rozsuzoval příchozí, jak daleko už došli. Až budete hrát takovou hru, dbejte, aby byl 

posudek vrátného laskavý. Pak ovšem musí být laskavý i vrátný, ať už ho představuje šestník, 

zkušené vlče nebo akela  osobně. Možná se rozhodnete pro sbor strážců a v bráně hlídkujete všichni 

a stejně tak všichni mají právo se příchozích ptát. 

     Aby naše hra měla úspěch, je zapotřebí vztahu důvěry, kterou je brána označena. Už jsme o 

jednom vztahu mluvili, pamatujete? Byla to autorita.Teď se k ní jako obloukem vracíme. Jsme u 

jejího kořene. Tím je právě důvěra. 

     Jde o oboustranný vztah. Vlče důvěřuje vedoucímu, protože už poznalo spoustu zajímavého 

na společné stezce a je plné dalšího očekávání. Vedoucí projevuje důvěru, hovoří o ní a neustále 

musí povzbuzovat a vyvolávat tak pocit splnitelnosti i zdánlivě obtížného. 

      Rodí se a rozvíjí tušení souladu s řádem, který ovládá vztahy ve smečce. Řád ty malé 

chlapce přesahuje a mimoděk spíše než plánovitě a hloubavě začínají vnímat skutečnost nejvyšší 

Pravdy a Lásky. Zaznívá to i ze slov Kiplingových Knih džunglí: „Jsme jedné krve, ty i já!“ 

Rozvedeno do našich her přináší tolik příkladů pro vnímání souladu, důvěry a poslušnosti k řádu, že 

můžeme žasnout. 

Dovolím si teď upozornit na další mocný zdroj duchovní výchovy, která hledá ušlechtilé 

vztahy. Vychází rovněž ze zmíněné Kiplingovy věty, ale vede nás do okolí našich lidských 

domovů. 

Cesty za poznáním, které starší generace právem nazýval vlasteneckou výchovou, by 

neměly zarůstat travou. Právě naopak, jsou neocenitelným zdrojem hledání vyšších citů a vztahů, 

z jichž jedním láska k rodnému kraji a vlasti určitě je. Zalistujme třeba stezkou. Kolik se tu nabízí 

k poznání postav, které celý svůj život zasvětili právě Pravdě a Lásce. My se s nimi setkáváme, 

vstupují do našich her. 
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Možná objevíme jejich stopy v líbezné krajině domova. Do této nastoupené debaty mi 

zaznívají slova Františka Halase: „Mít dětské srdce, to je to!“ 

       Děti před desátým rokem svého věku vnímají vznešený cit lásky k vlasti především velice 

konkrétně, řečeno s básníkem zemitě. Chápání postrádá abstraktní rozměr. Zůstává vázáno silně na 

domov a stejně tak jako domov vnímá každé místo, kde je nám dobře. Pak je zarámováno 

prožitkem. Velice se přimlouvám, mějme tyto skutečnosti na paměti. Hledejme spolu s vlčaty krásu 

v nejbližším okolí, udělejme sváteční zážitek i z poznávání míst tak všedních, jako je městská ulice, 

po které denně šlapeme za povinnostmi. Naše hravá dovednost to určitě umí. 

Tady někde ta láska začíná. Uvažte jenom,  kolik lidí dnes ani netuší, po kom tam u vás jsou 

ulice pojmenovány. Dokážeme to přiblížit aspoň nastupující skautské hlídce? Starobylé památky, 

věkovité stromy, zapomenuté studánky, vyhlídky do kraje z okolních výšin, to všechno na nás čeká, 

abychom tvořivě oživili a uložili do paměti tyto symboly rodného kraje. 

Určitě tu objevíme i symboly, vytvořené minulými generacemi a dnes už mrtvé, protože jim 

nikdo nerozumí. My to ale můžeme zkusit a luštit ta dávná domovní znamení, znaky řemesel, erby 

šlechtických rodin, symboly smrti vytesané na omšelých smírčích křížích a kamenech. Ti mlčenliví 

svědkové času čekají, aby promluvili a vstoupili pak do našeho povědomí. 

Zkusme si každý vystoupit na „vysokou horu“ svého domova a rozhlédněme se. Umíme 

sami pojmenovat všechno, kam oči dohlédnou? Kam nám tedy zbývá ještě se vypravit? Kolik 

informací o tepu života našeho kraje ještě zůstává skrytých? Námětů objevíme jistě dost. I ony patří 

k slibovanému společnému hledání nejvyšší Pravdy a Lásky. 

Patří k němu i zdravá hrdost, že vím, odkud jsem, že znám své kořeny a umím vnímat krásu, 

kterou nám odkázaly minulé generace stejně tak jako přírodní krásy, které tu byly, když my jsme tu 

nebyli a nepochybně budou, až my tu nebudeme. 

 

Kdy přistoupit ke slibu? 

Dát odpověď na tuto otázku není jednoduché, zvláště špatným rádcem tu může být kalendář. 

Zvolení příhodné chvíle totiž ovlivní více skutečností. Za nejdůležitější bych prohlásil připravenost 

nováčka. Naopak za vedlejší bych si dovolil prohlásit i ty nejtradičnější a nejslavnostnější 

příležitosti v oddíle, kdy zvyky velí takový slavnostní okamžik nechat odeznít, ať už by znamenaly 

se slibem pospíchat, nebo naopak jej na delší dobu odložit. 

Slib je mezníkem v životě. Je důležitý více pro slibujícího, než pro kalendář oddílových 

akcí. Úmyslně mluvím o kalendáři, aby nevznikl klamný dojem, že by takový slib nového člena či 

nových členů neměl význam pro oddíl. Je tomu naopak. Vedle jisté radosti, že se naše řady 

rozrostly je tu i příležitost k rozpomínání na vlastní slib a v případě nás dospělých na naše vlastní 
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sliby a na pohled do zpětného zrcátka, jak na tom jsme ve vztahu k jejich plnění a naplňování 

každodenními skutky. 

Přesto si troufnu jedno datování zde uvést. Vzhledem k dětskému vnímání času, které je 

jiné, než naše, bych si dovolil radit, ať doba předslibové přípravy příliš nepřesáhne období šesti 

měsíců. Předpokládám při tomto tvrzení, že slib je vnímán a vykládán jako zmíněný významný 

mezník  a že se na něj nováček těší. O trpělivosti našich nejmenších pak víme své, proto by nebylo 

dobré ji příliš napínat. Naznačené období je jistě dostatečně dlouhé, aby vůdce a jeho pomocníci 

rozeznali, zda nováček vytrvá. Zároveň předpokládám, že do uvedené doby oddíl opustili všichni, 

kdo se nedokázali s jeho prostředím sžít. 

Když už jsme u toho kalendáře a uveřejnilo se datum pozdních slibů, jistě bude na místě 

zaznamenat i opak: Kdy nejdříve? Tady bych radil také k opatrnosti. Znáte jistě dobře z denní 

praxe, že mezi nováčky se vždycky najdou takoví, kteří se vrhnou do díla s úžasnou vervou a 

nadšením, ale po nějakém čase se obojí vytrácí a s jeho přibýváním zjistíme, že za tou aktivitou se 

schovávají jako za pikolou při schovávané známky nevychovanosti, které bychom u slibujících 

neviděli rádi. 

Jsou-li tedy vaše setkávání dosti četná, můžete si označit jako krajní mez nějakých devět 

týdnů, pokud ale v této době nebyly delší akce, zvláště vícedenní výpravy, pak je lépe posečkat na 

výsledky pozorování právě při těchto dlouhodobějších akcích, kdy krátkodobá skrývačka nefunguje. 

Že je dobré si do tajného vůdcovského bloku i nejdrobnější pokroky vlčat poznamenávat, nebude 

asi pro čtenáře novinkou. Jako opora paměti je to dobré a prospěšné, ještě prospěšnější pomůckou 

jsou tyto záznamy při rozhodování o datu slibu. Jen jedno bych chtěl v tom vašem záznamu 

podtrhnout: Piště sem i sebemenší pokrok a jen se shovívavostí poklesky, abyste neztratili 

optimistický výhled do budoucna a uchránili se před nespravedlivým posudkem. 

Jak ale rozeznat připravenost nováčka? Především pohledem přes moudré brýle, které nám 

sám slib nasadil. Už se sžil se svými novými kamarády? Už dokáže spolupracovat? Udělal první, 

byť ještě sotva rozeznatelné kroky na cestě vlastní sebevýchovy? 

Jako nápověda k uvedeným otázkám snadno poslouží některá z následujících tvrzení, nebo 

tvrzení jim podobná, která odpozorujete tam při vaší práci:  „Našel si tu kamaráda – kamarády. 

Vím, že se scházejí i mimo schůzky. Přichází na oddílové akce pravidelně. Přestal si zapomínat 

deník a jiné potřeby. Dokáže už pracovat se Zelenou stezkou dobrých skutků, byť potřebuje pomoc 

zkušenějších. Už se nevyhýbá potřebné práci, ale je stále neohrabaný. Musím mu nenápadně 

podstrčit zkušenějšího pomocníka.“ Ještě lepším signálem budou zjištění, jako: „Projevuje veliké 

nadšení, přešlapuje u klubovny ještě než se otevře. Má nejhezčí deníček mezi všemi nováčky. Starší 

kluci ho berou a rádi mu pomáhají. Je velice slušný a rád pomáhá se vším, až je potřeba ho mírnit, 

aby si neublížil ve své nezkušenosti.“ 
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Slib ale možno, a to z výchovných důvodů, umožnit i takovému nováčkovi, který je už delší 

dobu v onom pověstném zkušebním období, ale jeho pokroky nejsou tak zřetelné. To bude 

v případě, kdy jasně rozeznáme snahu přizpůsobit se, která naráží na omezení, daná osobnostním 

vývojem. Může to být jak pomalé chápání a s ním spojené pomalé tempo práce i  pohybu, stejně 

jako opak, kterým je pohybová hyperaktivita a z ní pramenící roztěkanost. 

Vhodnou dobu ke slibu, jak ukazují tyto krátké otázky a odpovědi, musí tedy hledat 

především vůdce, nikdy ale ne sám. I zde platí pravidlo z předslibové přípravy, že se odehrává 

v dialogu. V souvislosti s tím bych rád vyslovil ještě jednu myšlenku. Pozor na předčasné ohlášení 

data slibu. Radím posečkat s tím, až bude zřejmé, že náš nováček nebo naši nováčci k němu 

opravdu směřují. Teprve potom je takové datum motivující a radostné očekávání dokáže i urychlit 

tempo příprav. Vyhneme se tak demotivaci, kdybychom museli od úmyslu ustoupit a v některém 

případě odložit předpokládaný termín. 

Jistě i to se může stát, ale měla by to být záležitost vpravdě výjimečná, která nutně 

doprovodí každé veliké zklamání, kdy již připravený nováček provede něco tak nečestného a 

nečistého, že by nebylo pro dobro oddílu možné jeho slib přijmout. 

    I tady ale musí zůstat naděje, aby zůstala otevřená i cesta k nápravě. Je na místě stanovit 

pravidla další hry: co je třeba napravit, co dobrého vykonat a naznačit aspoň přibližně čas, kdy bude 

možné po splnění stanovených podmínek odložený slib uskutečnit. Podobně je dobré postupovat 

také u nováčků, kteří třeba ve svém sžívání s oddílovým prostředím, zvyklostmi a životem podle 

slibu a zákona dosud zaostávají. I zde by bylo dobré v okamžiku, kdy již první slib od jejich 

příchodu probíhá, stanovit podmínky a naznačit aspoň přibližně možnost dalšího slibu. 

      Rozhodně bych za lepší považoval praxi, kdy zaplane během roku více slibových ohňů, než 

čekání, až dozrají i opozdilci, aby se uskutečnil slib společný. Možná nám nezbude, než oželet i 

nějaké to tradiční oddílové datum, ale při troše vůdcovské vynalézavosti se i k jeho oslavě dá 

nějaký slib připravit.  

 

Symboly a symbolika kolem slibu 

Už na konci předchozí kapitolky jsme se dostali k symbolům. Ty tvoří velice důležitou 

součást duchovní výchovy, ať už jsme je zdědili jako sjednocující symboly, nebo ať je vytváříme 

během společné hry. 

Vy, kdo pracujete s našimi nejmenšími, dobře víte, jak hluboce a opravdově dovedou 

prožívat každý moment svého skautského života. My dospělí víme, že za to z velké části vděčí své 

vznícené dětské fantazii a můžeme jen litovat, že pocit opravdového štěstí je provází daleko častěji 

než nás s našimi dospělými starostmi. Dobře si povšimněte, že si sami dovedou vytvářet drobné 

symboly stejně tak i vnímají symboly, které se nějak dotkly jejich zážitku ze hry. 
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Protože skauting je hnutí na výsost symbolické, bude jistě dobré se zmínit alespoň o 

některých z těch sjednocujících symbolů, s nimiž se v činnosti setkáváme. 

Základní a první symbol, který vlče provází od jeho první návštěvy v klubovně, je podaná 

ruka. Už od kolébky lidstva tento symbol říkal: „Podívej se, nemám v ruce zbraň, přicházím 

s dobrým úmyslem, nabízím ti své přátelství.“ Naše užití levé ruky k přátelsky pevnému stisku při 

pozdravu se současným propojením obou krajních prstů tyto myšlenky zesiluje. Navazuje na 

dávnou představu o přímém propojení právě těchto míst cestou krevního řečiště až k srdci, takže se 

potom podání levic vysvětluje jako cesta od srdce k srdci. Je to opravdu krásný symbol. Můžeme 

tak prožívat bratrství a přátelství zároveň. 

Až budete držet ve své dlani malou dětskou ruku, vzpomeňte, sestry a bratři, na své 

povinnosti vůdců a přemýšlejte, co asi prožívá to malé vlče: „Mám velikého kamaráda, mám nový 

životní vzor. On mne drží a já se ho budu držet.“ Snad jsou to neumělá slova, která jsem zde vložil 

do uvozovek, ale někde uprostřed nich je pravda. 

Jistě jsme vynaložili nemalé úsilí, abychom už v předslibové přípravě vyložili vlčeti také 

symbolický smysl prstů, pozvednutých k vlčáckému pozdravu. Je to opravdu symbol mnohomluvný 

a jeho symbolika může upoutat i dospělého. Bude jistě dobré se k ní čas od času vracet i 

s vyspělejšími příslušníky smečky. I oni mohou znovu objevovat nová povzbuzení. 

Dva vztyčené prsty jsou obrazem zkušenosti, jako bystré vztyčené slechy opravdového vlka.  

Připomínají vlčácký zákon stejně jako slib. Budou se vztyčovat vždy znovu a znovu a stejně tak 

budou připomínat, že máme dodržet, co jsme slíbili. Věřícím navíc připomenou, že máme 

naslouchat obojímu zákonu, který vstoupil do našeho života – Božímu i vlčáckému. 

Prostředník, vztyčený k pozdravu, je vždy o něco delší a silnější než jeho soused 

ukazováček.Dobře nám tedy oba vyprávějí o spolupráci  velkých i malých vlků při hledání nejvyšší 

Pravdy a Lásky, za kterou jdou společně. Konečně ty dva prsty mohou i Pravdu a Lásku 

připomenout, vždyť tyto hodnoty jsou také dvě, stejně jako dva vztyčené prsty. Vlčácký zákon má 

dva body, stejně tak i slib. Pro jejich zapamatování jsou vztyčené prsty pozdravu dobrou 

vybavovací pomůckou a trvalou připomínkou zároveň. 

Palec, který vyniká svou silou a obratností nad ostatní prsty, překrývá při pozdravu své dva 

nejmenší kamarády. To proto, že nejen v naší smečce, ale v celém našem hnutí silný chrání 

slabšího, zkušenější vede méně zkušené a všichni si navzájem pomáhají. To slovíčko navzájem si 

můžeme dokonce na pozdravu přečíst. Začíná totiž od písmene N stejně jako heslo „Naší snahou 

nejlepší buď čin!“ Tam je písmeno N dokonce dvakrát u sousloví „naší snahou“ a „nejlepší čin“. I 

vám, čtenáři, dám vlčáckou hádanku: „Kdeže je to písmeno N?“ Inu, právě v tom překrytí malíku a 

prsteníku palcem, tam se dá přečíst. 
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Mnozí jste si teď asi řekli, že vám vyprávím pohádky. Máte pravdu, ale ony i heraldické 

pověsti věhlasných rodů jsou svého druhu pohádkami, a přece ukazují cestu k naplnění dobra. Proč 

by stejným směrem nemohl ukázat výklad vlčácké heraldiky? Nic se toho nebojte a klidně 

vyprávějte a vyprávějte opakovaně. Krása pohádky je totiž mimo jiné ukryta v jejím opakování. 

Všimli jste si někdy, jak jsou pohádky hravé? Právě proto se dají tak dobře dramatizovat. 

Také vlčácký slib je drama a bylo by hezké, kdyby to mohlo být pro slibující drama pohádkové. 

Určitě pohádkový podtext má, však o to bylo celé to předslibové povídání. Má ale i své 

vyvrcholení, jímž bývá slibový oheň či jiné slavnostní shromáždění smečky, které je tak důstojné, 

že na něm může slib zaznít. 

Ve smyslu heraldiky bych neváhal slib nazývat posvátnou hrou. Slovo obřad se mi pro 

vlčácké chápání obřadnosti zdá příliš vznešené.      

Prostředí, kde se má slib odehrát, by mělo být jistě krásné, ale pro slibující příjemné, tedy 

známé. Rozhodně sem nepatří žádná strojenost, ale srdečné, důvěrně známé prostředí s kamarády a 

akelou. Přimlouvám se, aby u toho nebyli „vzácní hosté“ ,které vidí vlče poprvé a možná naposledy 

v životě a propadá se před nimi do pocitu strachu z neznáma. Slib není přece příležitost k vystavení 

našich dovedností, to ať se takoví hosté potěší raději sledováním her a jiného táborového programu. 

Ona už nervozita a napětí před slavností udělají s vlčetem své.Už proto by slib neměl být 

dlouhý. Oni si sice takové okamžiky vychutnávají, ale dlouhá vážnost a soustředěnost nepatří 

zrovna mezi jejich koníčky. 

Vhodné je hned v úvodu kratičké povzbuzení, zhodnocení dosavadní vlčácké stezičky 

slibujících, které obsahuje posílení důvěry v budoucnost. Také jednoduchá forma slibu se osvědčuje 

nejlépe. Doporučuji, aby kolemstojící doprovodili recitaci slibu šeptem, nebo polohlasně společně 

se slibujícím. Je to nejen malá slibová obnova, spojená se vzpomínkou na vlastní slib, ale i opora 

paměti slibujícího, která samozřejmě může z nervozity právě teď selhat.  

Co se týká viditelných symbolů, přítomných při slibu,  z tradice nejčastější a nejpřirozenější 

je oheň, kolem kterého se shromáždíme. Slavnostní zapálení a společný zpěv umocní ještě kouzlo 

kruhu, který kolem ohně tvoříme. Vždyť je to tvar bez zřetelného počátku a konce, uzavřený a 

pevný. V kruhu není prvních a posledních. Plameny ohně uprostřed vydávají světlo, které je možné 

přirovnat k vyzařování Pravdy a teplo, které stejně příhodně může být vykládáno jako hřejivé 

paprsky Lásky. Spolu to všechno vytváří intimní prostředí a podtrhuje významnost okamžiku, který 

nastává. 

Rozhodně by neměla chybět totemová hůl smečky, která nás všechny vede a doprovází 

zároveň. Od ní se vlastně odvozuje slibový odznak, který bude v krátkosti předán slibujícím a jejich 

jména se také na holi objeví. 
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Užití státní vlajky jako vrcholného symbolu státnosti nechávám na zvážení, podobně jako 

přinášení Svojsíkových Základů, nebo knihy Písma svatého, jak jsem tomu byl v řadě případů 

svědkem. Na zvážení to nechávám z výchovných důvodů. Jen pochopený a prožitý symbol má 

v životě cenu. U právě zmíněných jsem na pochybách, zda sedmi či osmileté vlče chápe hloubku a 

sílu jejich významu a zda nebude rozumnější ponechat jejich použití až k opravdovému skautskému 

slibu. Tam už nebude slibovat snahu, ale službu. K tomu se hodí takové symboly nejen spatřit, ale i 

dotýkat se jich. Zároveň to umožní, aby atmosféra skautského slibu byla jiná, řádově vyšší a více 

zavazující než vlčácká. 

Jednoduché, ale zažité symboly nám v okamžiku slibu vyhovují nejlépe. Znovu se vracím na 

začátek – k podané ruce. Největším symbolem, dotýkaným a živým, je vlčeti jeho akela. Ten slib 

přijímá, jeho ruka při slibu drží ruku vlčete. Chcete- li, pak vyprávějte, že dávní rytíři také vkládali 

své ruce do rukou krále, když skládali svůj slib věrnosti. Možná si na to někdy blízko data slibu i 

zahrajte na nějaké hradní zřícenině, bude ten symbol najednou svátečnější. 

Že po složení slibu přivítá smečka nového člena pokřikem a potom mu každý také podá ruku 

spolu s blahopřáním, považuji za známé a samozřejmé. Přibylo nás, můžeme mít radost. Jak ji ještě 

projevíme, bude záležet na místě a čase slibu. Dobrý lov! 

Jistě nelze uvedené schéma slibu považovat za jediné možné. Nabízejí se zajisté i další 

možnosti, které výchovné ohledy nabízejí pro případy, kdy nemůžeme, nebo prostě nechceme čekat 

až na letní tábor, či výpravu s pobytem přes noc. Dobře může vyznít i slib v místnosti. Ve svých 

vůdcovských začátcích jsem přijal i slib nešťastného vlčete, upoutaného v den vytouženého slibu 

horečkou na lůžko. Byl asi pro mne osobně nejpůsobivější a pro slibujícího nejspíš rovněž. Jeho 

skautská budoucnost, která je dnes již minulostí, o tom dala své svědectví. 

Pěkným oživením slibu je i úvodní dramatika, která zpracovává známé téma přijetí 

Mauglího do smečky a jeho vykoupení. Dá se sehrát na malém prostoru, zvláště když se využije 

pohybu po čtyřech na prostřených celtách. Zažil jsem zimní slib v lese, pokrytém sněhem, kde 

svítily svíčičky do soumraku na stromečku, ozdobeném pamlsky pro ptáčky. To spojení s dobrým 

skutkem mu dalo nevšední kouzlo. 

Z uvedených příkladů je dobře vidět, že vynalézavá hravost, vlastní vlčáckému životu a těm, 

kdo jej řídí, může proniknout i do posvátné hry slibů. Ještě něco ale v našem zamyšlení nad slibem 

chybí. Je třeba se zmínit o jedné potřebě.... 

 

O potřebě Boží pomoci 

Už jen v odlehlých vesnicích a téměř výhradně mezi odcházející generací můžeme slyšet 

dosud živý pozdrav pracujícímu člověku: „Pomáhej Pán Bůh!“ V příručce společenského chování 

jsem se zase dočetl, že kýchnutí se obejde bez zastaralého: „Pozdrav Pán Bůh!“ a také z běžných 
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pozdravů, které nás provázejí dnem, se vytratila zcela, nebo jen vzácně zazní doložka o Boží 

pomoci“ „Dej Pán Bůh dobré jitro!“ „Dej nám Pán Bůh dobrý den!“  

Dost možná tento výlet do historie společenského chování překvapí i vás, čtenáře. Ne, 

opravdu nechci brojit za znovuzavedení onoho přání při kýchnutí, které je ozvěnou dávné 

zkušenosti s morovou nákazou, kdy silné kýchání a pokles teploty u nemocného byly neklamné 

známky, že se uzdraví. Byl bych rád, kdybyste se ozbrojili trpělivostí a četli dále. 

Chci poprosit o jediné: abychom neporozumění nenahrazovali odmítáním. Napsal jsem do 

záhlaví, že Boží pomoc je potřebná, protože jsem o tom přesvědčen. Stejně tak je o tom 

přesvědčeno vlče, které chce při svém slibu užít závěr o Boží pomoci, protože v Boha věří a touto 

větou říká ještě víc. Chce říci, že Bohu věří, ví, že on má o každého zájem a stará se, pomáhá. Je to 

nedílná součást jeho slibu a tak jí také máme a musíme rozumět. 

Vím, že mnozí, kdo s vlčaty pracují, nesdílí tento názor. Je to tím, že jejich skautská stezka 

stoupá k našemu společnému cíli po jiných vrstevnicích. Vědomí cíle, totiž vychovat mravně 

vyspělého chlapce, jistě nezpochybňuje nikdo a je naším společným vlastnictvím. To jenom různost 

cest může být spojena s neporozuměním. 

Právě abychom lépe rozuměli, dovolil jsem si ten úvodní výlet do minulosti pozdravů. Když 

byl náš milý skauting ještě v kolébce, byly všechny v té původní podobě běžně užívány a 

s odpovědí pozdraveného:“Dej to Pán Bůh!“ Tvořily vlastně kratičké dialogické modlitby pro 

příslušné denní situace. Není se tedy čemu divit. Když pozvednutí mysli k Bohu provázelo i ty 

nejvšednější denní situace, nemohlo se vyhnout ani okamžiku tak vzácnému, důležitému a 

rozhodnému, jakým se stal slib. 

Dodnes k němu přistupují věřící akela a věřící vlče s vědomím, že jejich vlastní síly a 

schopnosti jsou omezeny lidskými slabostmi, že jejich dobrá vůle je jen předpoklad pro splnění 

povinností , které slibem na sebe bereme. Právě proto se dovoláváme Boží pomoci. Činí se tak ve 

víře, že Bůh pomůže v obtížích, ale dá také větší radost nad zdařilým dílem. Víra je pro vlče 

vztahem k Bohu, vztahem, který je nesen důvěrou a láskou. Věřící bude chápat společné hledání 

nejvyšší Pravdy a Lásky především v prožívání tohoto vztahu. Ten se vyjadřuje a vyznačuje 

modlitbou a poslední věta vlčáckého slibu modlitbou je. 

Prosím vás, kdo budete držet ve svých dlaních ty rozechvělé levičky slibujících vlčat, abyste 

ta slova prožívali s nimi. Potřebují totiž naše porozumění ve všem, tedy i v prožívání svého 

osobního vztahu k Bohu, kterého zvou těmito slovy za vlídného a moudrého průvodce své vlčácké 

stezky. 

Vím, že to může působit těžkosti tam, kde jsou věřící v menšině a sami vedoucí s nimi víru 

nesdílejí. K jejich vůdcovské cti ale patří vědět o svěřené mládeži, ne-li všecko, pak skoro všecko. 

Nezbývá, než aspoň se základy křesťanské věrouky se seznámit, aby prostředí smečky zůstalo 
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svobodné a otevřené pro všechny formy duchovního života. Vždyť podobně i věřící vedoucí musí 

hledat a nacházet formy duchovní výchovy pro ostatní hledající a nemůže je jen lacině nahrazovat 

svým pojetím, či je dokonce vnucovat. Bylo by to neupřímné a nebylo by to hodné hledačů nejvyšší 

Pravdy a Lásky. Tady nejvíce potřebujeme žít vedle sebe v lásce a v ohleduplnosti, protože se 

vzájemně dotýkáme těch nejjemnějších a nejcitlivějších strun duše. 

Přijměte tedy na závěr této kapitoly mé upřímně míněné přání a pozdrav, který nás vhodně 

může spojit s pradávnými kořeny zdvořilosti. Vám i sobě přeji: „Pomáhej nám Pán Bůh!“  

 

Drobničky na cestu 

Dost možná, že po přečtení předchozích kapitol se nám bude při příštích slibech našich vlčat 

chvět ruka stejně jako jim. Bude to dobré, bude to znamení posílené akelovské odpovědnosti. 

Věřím, že dlouhé chození textem a s textem slibu unavilo. Přesto je před námi nejobtížnější a 

mnohem delší úsek cesty. Ten si žádá, abychom sebe i je naučili ze slibu žít. 

Skončila se slavnost a začínají všední dny. To je taky jeden z duchovních prvků a ne zrovna 

nedůležitý. Všednost a s ní spojené povinnosti přece uneseme snáz jen proto, že se dokážeme těšit 

na nějaký výjimečný zážitek pro který se vžilo označení sváteční pocit. Někdy to je jen krásný pocit 

po koupeli, která smyla pot a špínu spolu s únavou. Jindy je to chvilka s krásou hudby, 

s čtenářským zážitkem, potom třeba vlastní umělecká tvorba. Vida, zase se ty pocity stupňují a míří 

stále výš a výš. Právě tyto sváteční chvilky, chvíle i hodiny jsou lékem na únavu  a také na drobná 

všední pokušení sejít z nastoupené cesty. To pokušení je vždy velice lákavé, vždyť nabízí pohodlí. 

Je ale možné žít ze slibu i jinak. První rada říká: Hovořte často a hodně o všem dobrém, co 

se vám podařilo vykonat. Platí to během roku, ale v době tábora dvojnásob. Tam by den neměl 

skončit, dokud jsme si neřekli něco pěkného, nepoděkovali si navzájem za silné zážitky, za 

vzájemnou bratrskou pomoc. Stejně tak by mělo zaznít smíření . 

Ono je snadné vytýkat chyby, lepší je ale ukázat, co v nich a koho zarmoutilo, nebo co 

pokazilo kamarádskou náladu vlčácké smečky. Moudré pak je vyjádřit snahu dát všecko zase do 

pořádku. Na jejím počátku stojí odpuštění. Zkuste si takové debaty zavést, mají velikou cenu. 

Vlčata se v nich učí říkat na rovinu třeba: „Mně se dneska líbilo, jak mi Petr pomohl hledat nůž.“ 

„Mně zase pomohl Ríša udělat pořádek v kufru.“ „Potěšil mne dnes Krtek, že měl ve stanu pořádek 

a nepokazil den naší šestce, jako to bylo včera.“ „Bylo hezké, že jsme se při těch hrách ve vodě ani 

jednou nepohádali.“ 

Kdo se naučí podobně mluvit, řekne směle i věty, jako: „Nebylo vůbec hezké, že dneska 

Kuba uhodil Marka. Měl by se mu omluvit.“ „Ten nepořádek za kuchyní není jen ostuda červené 

šestky, co má službu. Nadělali jsme ho všichni.“ „Martine, zase jsi dnes mluvil sprostě, dávej si 

pozor.“ 
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Je ovšem na vedoucím, aby nad tou klukovskou debatou bděl, aby zaujal jasné vlastní 

stanovisko a kde uzná za vhodné vyřešil případy, na které pouhá debata nestačí. Druhá rada říká: 

Hojně užívejte dramatiku. Pro výchovu jsou cenné hlavně ty postupy s otevřeným koncem. 

Umožňují hledat dobrá a lepší řešení, jak jsme o tom již hovořili. Jeden příklad za všecky: Skákací 

bonbon. Uvázat balený bonbon na provázek umí i vlče nováček. Ten se pak položí na zem a my si 

povíme, že vyskočí pokaždé, když naše divadlo nebude mít správný konec. Vysoce zodpovědné 

vlče, nebo dokonce vůdce pak obsluhují konec provázku. 

Jedna dvojice hraje třeba na způsob: „Hele, nikdo se nedívá. Sebereme ho a sníme!“ Bonbon 

vyskočí a přichází druhá dvojice: „Tady někdo ztratil bonbon!“ „Kluci, není některého z vás?“ 

Bonbon zůstane v klidu. Dál můžeme pokračovat podle vlčí fantazie …. 

Sami domýšlejte dramatické ztvárnění nejrůznějších situací, například, zda je lepší se vylhat 

z problému, nebo říkat pravdu, jestli je dobré lákat skrytá tajemství druhých, jak odolávat 

všelijakým lákadlům….. 

Třetí rada říká, že máme mít trvalý zájem o to, co hýbe myšlenkovým světem vlčat. 

Napomáhá to k udržení důvěry, když nasloucháme všem jejich nadšeným vyprávěním, byť nás 

třeba některé druhy jejich zábavy zrovna nadšením nenaplňují. Je to ale příležitost k jemné korekci 

a výzva pro náš program, aby na jejich záliby lépe odpovídal. 

Čtvrtá rada vyzývá nás samotné k četbě takových knížek, jaké čtou naše děti. Lépe si 

porozumíme a můžeme pak citlivě čtenářské zážitky usměrňovat. Že do této sledovatelské práce 

stále více patří filmová a televizní tvorba, nemusím jistě připomínat. Všichni dobře víme, kolik času 

zabere a kolik stop v chování vlčat zanechává. 

Už proto pátá rada říká, že máme vytrvale chodit s vlčaty po stezičkách krásy, mluvit o ní, 

ukazovat ji a tvořit ji. Je to běh na nesmírně dlouhou trať, ale ve výchově přinese své ovoce. 

Upozorňujte a vyprávějte tak dlouho, až první chlapci začnou vyprávět sami. Hodně z těch 

společných zážitků malujte, kreslete. Noste si z výprav drobounké symboly do kluboven a do 

táborového muzea kuriozit. 

Konečně obnovujte se staršími vlčaty jejich slib. Nemyslím tu na opakované slavnosti, i 

když i tu si mohou prožít jako svědkové nově slibujících nováčků. Myslím tím pravidelné společné 

zamýšlení nad každým úsekem naší vlčácké stezky. Jednak nám to požadavky Stříbrné a Zlaté 

stopy ukládají, jednak je to výchovně cenné. Hodí se k tomu třeba výročí slibu, nějaká vzácnější 

výprava a určitě tábor, kde si uděláme čas na osobní rozhovory se staršími vlčaty. 

K těm je potřeba nejen vzájemné důvěry, ale napomáhá i romantické prostředí: ohníček, 

ticho noci při osamělé hlídce, skála nad vodou nebo mohutný strom, které přibereme za svědky 

takové rozpravy. Zpravidla ji začíná dospělý. Nenechá jistě na prvním místě zaznít výčitkám, nebo 

dokonce hrozbám, i když k nim je důvod. Je dobré najít vždy něco, co lze pochválit, za co se dá 
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vlčeti poděkovat. Nech také mluvit chlapce, možná budeš překvapen, jak on to vidí. Teprve potom a 

spolu odhalujte problémové momenty, nalézejte příčiny a podle nich pak cesty k nápravě. 

     V závěru našich společných úvah se sluší něco popřát. Přeji vám všem především 

radostnost. Tu uchováme sobě i svěřeným dětem, když se oprostíme od honby za úspěchy a 

začneme se radovat i z drobniček dobra, které zpozorujeme problesknout do života své smečky. I 

drobounký kamínek dokáže vyvolat lavinu a drobounké kapičky rosy a deště vyhloubí důlek ve 

skále. Proto vám přeji k té radostnosti ještě trpělivost, které máme všichni velice zapotřebí. 

 

DOBRÝ LOV ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatek 
 

Text, který právě skončil, je starý a jeho podstatné části o dobrém skutku a o slibu vyšly 

jednak jako časopisecké články, jednak v několika svépomocných vydáních tiskem, v souborné 

podobě dosud nikdy. 
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