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Syslík skautem

Luštění pro 
šikovné kluky 
a holky

Co zažiješ 
se skauty?

Staň se 
skautem!
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První skautská výPrava



Ve skautském oddíle dostaneš brzy po svém příchodu přezdívku 
podle tvých  schopností či mimořádné události.

Připravil: Jan Smolík



… dobrodružství při víkendové výpravě 
do neznáma, průzkumu jeskyně, 
dobývání hradu, sjíždění řeky 
či super stopovačce …

… spousty 
legrace u 
báječných her 
a divadelních 
představení…

… radost z dobře vykonané práce, 
když s kamarády například postavíte 
ptačí budku nebo sami připravíte 
dřevo pro táborovou kuchyni … 

Co zažiješ se skauty…



… poznáš nové věci, 
zářící noční oblohu, zvuky 
a vůně přírody, nebo třeba jak 
pomoci zraněnému kamarádovi… 

… překonání strachu při táborové 
noční hlídce, za bouřky, či při 
zdolávání lanových překážek …

… nové zážitky při závo-
dech na koloběžkách, 
přetahování v táborové 
olympiádě, nebo přecho-
du klády přes řeku…



„Mami,“ vráti l  se Syslík ze 
školy, „nech mne chodit do 
šachového kroužku.  Do 
školy přišli dva šachisti s 
figurkami a šachovnicí a já 
jediný věděl, jak skáče kůň. 
Já mám pro šachy vlohy.“
Maminka souhlasila, pro-
tože Syslík byl trochu nekňu-
ba, nemehlo a nemotora. 
Teď ji však potěšil tím, že si 
vybral sám.
„Mami,“ přišel Syslík za pár dní, 
„musíš mi koupit chytrý telefon, 
protože já budu kačer.“
„Cože budeš?“ ptala se maminka.
„Kačer. Kačeři lezou po lesích, 
kopcích a kašnách, kde 
hledají ukryté kačky. Já jich 
najdu hodně, celej poklad a 
budu nesmírně bohatej.“
„Nemáš na mysli kešky?“ 
zaslechl rozhovor otec pan 
Sysel. „To sice takové skryté 
poklady jsou, ale cenné na nich je 
právě jen to hledání.“
„Tati, tati,“ hlásil Syslík zase jindy. 
„Budu modelářem. Byli u nás dva, 
měli stavebnici tý utopený lodě 
Concordia a jedinej já jsem ji uměl 
natočit do správný ztroskotaný polo-
hy. K modelářství mám prostě vlohy.“
„Jak myslíš,“ usmál se tatínek.
A podle toho, kdo další přišel do školy 
lákat do zájmového kroužku, chtěl být 
Syslík ještě lukostřelcem, indiánem, 

fotbalistou, kuchařem, kanoistou, 
záchranářem, členem pěveckého 
sboru Hlaholínek, hasičem a reporté-
rem, chtěl pěstovat masožravé kytky, 
bource morušového a judo.
Když jej  jeho kamarád Užovka 
dlouho neviděl, přišel jej navštívit.
„Myslel jsem, že budeš někde na tré-
ninku nebo něco tvořit, ale ty tu sedíš 
u počítače a pořád dokola hopsáš 
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nějakým bludištěm,“ podivil se.
„Ale,“ mávl Syslík tlapkou, „modeláři, 
Hlaholínek a lukostřelci se scházejí 
ve stejnou dobu, masožravka mi 
schla a nepomohlo jí ani, když jsem 
ji nakrmil bourcem. Na fotbale a při 
běhání s hasičskou hadicí jsem se 
moc zadýchával, u šachistů se nesmí 
mluvit nahlas, z lékárničky jsem 
už spotřeboval všechny náplasti a 
hledat kešky za městem mně naši 
nechtějí pouštět.“
„Se jim nedivím,“ pokýval hlavou 
Užovka. „Ale třeba by tě pouštěli s 
Želvičkami.“
„Ne-e, já už nechci nic pěstovat, ani 
želvičky,“ bránil se Syslík.

„Ale ne, tak si říkají skauti, co k nim 
už měsíc chodím, vede nás Galapák, 
a už jsme se učili ošetřit poranění 
a střílet z luku a novou písničku a 
stavěli jsme pajduláky z kaštanů a 
byli jsme na výpravě hledat kešku, co 
ji pro nás schovali starci, kteří si říkají 
roveři a příště půjdeme do bazénu a 
pak prý se svezeme na lodi a v noci 
se budeme učit hvězdy a …“
„Tak já se zeptám,“ nechal se zlákat 
Syslík. „Tati, můžu chodit do skautu?“
Pan Sysel se usmál: „To je nápad. Tam 
se naučíš všechno a když se nenaučíš, 
nikdo se na tebe nebude vytahovat. Já 
měl kamaráda, to byl výbornej skaut. 
Galapák jsme mu říkali.“ 

 Pomoz Syslíkovi a jeho skautským kamarádům najít ukrytou kešku!



 

Syslík se rozhodl 
 stát skautem, 

 pomoz mu najít 
cestu do 

skautského 
 oddílu 
 a poznej, 
 co vše 
 můžeš 
 se skauty 
zažít!
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Připravil: Jan SmolíkvýPrava Pod stan



Na vícedenních výpravách si vyzkoušíš svoji samostatnost, šikovnost a odvahu…



Skautská klubovna je místo pro společné hry, tvoření a další 
dobrou zábavu, také slouží útočiště pro případ nepříznivého počasí…



Voda, listí, ještěrky, kaluže, housenky, brouci, mravenci, stromy, žáby, borůvky… 
každý den budeš se skauty zažívat mnoho malých dobrodružství!

Dokážeš vybarvit obrázek 
podle čísel? Ano? 

Tak s chutí do toho!





Každé léto pojedeš 
s kamarády ze skauta 
na tábor. Budete bydlet 
v podsadových stanech 
nebo v teepe uprostřed 
divočiny, kde 
zažijete spoustu 
dobrodružství…

Domaluj podle čísel teepe a najdi sedm nesmyslů.



… 
skauti jsou 

ve 216 zemích 
světa a dohromady 

se ke skautingu 
hlásí  40 miliónů 
kluků holek i do-

spělých?

… 
skautský 

oddíl zname-
ná opravdové 
kamarády na 

celý život?

Víš, že…

… 
menším 

skautům se 
říká vlčata a 

světlušky?

… 
ve skaut-

sk�m oddíle 
zažiješ dobro-

družství, zábavu, 
poučení, sport

a spoustu 
dalšího?

… 
skauti

 mají ve 
svém zna -

ku lilii?

… 
českých 
skautů 

je přes 50 
tisíc?


