


PÁR SLOV O MNĚ

Moje jméno .........................................................................….........…..

Moje adresa .........................................................................…….......... 

Telefon na rodiče .........................................................................…….. 

Kdy jsem vstoupil do smečky ...............................................................

Sem do rámečku se 
můžu nakreslit.
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Každý den aspoň jeden dobrý skutek

Sa
m

ol
ep

ky
 m

ůž
eš

 v
yu

ží
t n

a 
sv

ůj
 z

áp
is

ní
k 

či
 k

am
ko

liv
, k

de
 s

e 
ti 

b
ud

ou
 h

od
it.

Za každý dobrý skutek si vybarvi políčko.
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samolepky jsou opakovací, nemusí být (možná finanční úspora, může vyřešit omezené psaní na samolepky)



 Jak to 
všechno začalo
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Chceš se dozvědět, jak pokračuje Mauglího příběh?  
Chceš se naučit další zajímavé věci,  

poznat nové kamarády a zažít další dobrodružství?  
Pojd’ se tedy s námi podívat dál.  

Pojd’ s námi zjistit, jak žije MAUGLÍ MEZI VLKY,  
MAUGLÍ V DŽUNGLI a MAUGLÍ V LIDSKÉ VESNICI.
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Jak se pozná vlče

Pamatuj si také, že 
všichni staří vlci 
i malá vlčátka žijí 
ve smečce, které 
jsou plně věrní a od-
daní, a pohybují se 
v přírodě, které si 
váží a neškodí jí. 
Vezmi si z nich pří-
klad, pomáhej své 
smečce a važ si 
všech svých brášků.

Víš, že na celém světě je asi 40 miliónů skautů? 
Nejmladším se říká vlčata a světlušky, starším 
skauti a skautky a ti nejstarší jsou roveři. Před-

TAK JESTLIPAK 
UŽ, ŠEDÁKU, 
VÍŠ, PROČ SE 
JMENUJEME 

PRÁVĚ VLČATA?

JUPÍ, A BUDEME ŘÁDIT. A TO TAM 
BUDEME SAMI?

NEBOJ, BUDU SI DÁVAT 
POZOR . TO BUDE 

PARÁDA! 

NO JASNĚ! VŽDYŤ 
MALÝ MAUGLÍ 

PŘECE VYRŮSTAL 
V DŽUNGLI MEZI 

VLKY.

NEJEN MEZI VLKY. DŽUNGLE 
MÁ TAKÉ SVÉ DALŠÍ OBYVATELE. 
A PRÁVĚ OD NICH SE MAUGLÍ 
UČIL MNOHO VĚCÍ. TAKÉ TY SE 
TEĎ STÁVÁŠ VLČETEM A BUDEŠ 

VE SMEČCE S OSTATNÍMI VLČATY 
POZNÁVAT HODNĚ NOVÉHO 

A ZAJÍMAVÉHO.

TO NE. NA SCHŮZKÁCH 
S NÁMI BUDE AKÉLA, 

KTERÝ TĚ NAUČÍ 
NEJEN NOVÉ HRY, 

ALE TAKÉ TI SE VŠÍM 
VŽDY OCHOTNĚ 
POMŮŽE. PROTO 

MĚJ NEUSTÁLE PRO 
JEHO MOUDRÉ RADY 

UŠI NASTRAŽENÉ 
A OTEVŘENÉ!

stav si naši republiku, která má asi 10 miliónů obyvatel. 
Skautů je tedy čtyřikrát tolik, než žije lidí v České republice. 
Jenom v šesti zemích na celém světě neexistují skauti.

10 11

frantisek.sereda
Lístek s poznámkou
konec bubliny přes postavu, ne za ní

frantisek.sereda
Vkládaný text
 oči



Moje šestka

Patřím do šestky: Náš pokřik zní: 

Moji bráškové v šestce jsou: 
Nakreslím si postavičky Akély, sebe a svých brášků ze šestky tak, 
aby se nám podobaly. Potom každého poprosím, aby se pod svým 
obrázkem podepsal.
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Vyberu z těchto věcí ty, které si mám nosit s sebou na schůzku, 
a zakroužkuji si je.

Co s sebou na schůzku
Ted’ už vím, jak se všichni moji bráškové jmenují. Zkusím zjistit 
a napsat do tohoto kalendáře, ve kterém ročním období má každý 
z nich narozeniny.
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AHOJ, JSEM HAD KÁ A PAMATUJI 
SI SPOUSTU DŮLEŽITÝCH VĚCÍ, 
KTERÉ DO MĚ  
NĚKDO NAPÍŠE.

Moje smečka

NÁZEV 
SMEČKY  

KONTAKT 
NA AKÉLU

KDE SE 
SCHÁZÍME

KDE NAJDU 
INFORMACE 
ZE SMEČKY

AKÉLA
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Abychom se všichni cítili v naší smečce dobře:

 tykáme nejenom vlčatům v šestce, ale také Akélovi a jiným starším skautům.

 chováme se ke všem ve smečce jako k opravdovým bráškům

 nezapomínáme na všechny akce chodit včas, aby na nás ostatní vlčata nemusela čekat

 když budeme nemocní nebo pojedeme k prarodičům, řekneme doma, aby nás z každé schůzky 
i větší akce omluvili

 na akcích posloucháme Akélu i všechny starší skauty

 dáváme si pozor na pusu, abychom nemluvili sprostě nebo neslušně

Jaká pravidla bys měl u nás ve smečce dodržovat

      Vyberu si jeden z těchto dvou úkolů:
• Na toto místo si nalepím cokoli, co jsem měl, dostal nebo našel na své první velké akci se 

smečkou (kytičku, lístek do divadla nebo třeba papírek od bonbónu, apod.).

•  Do tohoto rámečku složím svoji vlastní kratičkou básničku o akci se smečkou.

A možná v naší smečce platí i nějaká další pravidla, která si zde můžu 
napsat:

Poznal jsi už také ostatní vlčata z vaší smečky? Jestlipak jsi 
s nimi byl na nějaké výpravě nebo jiné akci?

Pokud jsem se zúčastnil už alespoň tří schůzek s vlčaty, vzpomenu si 
na největší a nejlepší zážitek a nakreslím ho do rámečku.
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Jak se zdraví vlčata

Vlčata zdraví dvěma vztyčenými a roztaže-
nými prsty. Ty nám připomínají .............  
a ................ vlčat, protože oba mají dva 
body. Zároveň nám ukazují, že vlče má 
vždy nastražené uši, aby poslouchalo Akélu, 
bylo vždy ve střehu a nikdy se nebálo říct 
si o radu. Palec, který překrývá prsteníček 
a malíček, nám správně ukazuje, že silnější 
má vždy chránit slabšího. I ty můžeš bránit 
slabší kamarády nebo malá zvířátka.

Vlčata, světlušky, skauti a skautky na celém světě si po-
dávají levou ruku, protože je blíž k srdci, které znamená 
lásku a přátelství. Aby bylo toto přátelství ještě pevnější, 
vždycky si do sebe zaklesnou malíčky.
Levou ruku si podávali afričtí domorodci zvaní Kroboti, 
kteří před dávnými lety 
inspirovali ke vzniku 
skautingu. Byli to vlast-
ně takoví první skauti.

Vyluštím, co nám připomínají dva vztyčené prsty při pozdravu 
vlčat. Až se mi to povede, napíšu si tato dvě slova do prázdných 
míst v textu.
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V ANGLII ŽIL NA ZAČÁTKU 

20. STOLETÍ MUŽ, KTERÝ 

SE JMENOVAL ROBERT 

BADEN-POWELL (ČTI: 

ROBERT BEJDNPAUL). BYL TO 

VOJENSKÝ DŮSTOJNÍK, KTERÝ 

CVIČIL MLADÉ CHLAPCE, 

ABY SE UMĚLI DOBŘE PLÍŽIT 

A ABY SE UMĚLI VYZNAT SE 

V PŘÍRODĚ. PROTOŽE TO 

BYLI MALÍ A BYSTŘÍ KLUCI, 

MOHLI __UNGOVAT JAKO 

SPOJKY MEZI VOJENSKÝMI 

DŮSTOJNÍKY A DO__UČOVAT JIM T__JNÉ ZPRÁVY.

ROBERT BADEN-POWELL TÍMTO __ADCHL 

SPOUSTU CHLAPCŮ, SE KTERÝMI USPOŘÁDAL 

PRVNÍ SKAU__SKÝ TÁBOR NA OSTROVĚ BROWNSEA 

(ČTI: BRAUNSÍ) V ANGLI__. 

A PRÁVĚ NA TOMTO 

TÁBOŘE VZNIKL 

Po stopách vzniku skautingu SKAUTING, KTERÝ SE ZAČAL RYCHLE __ÍŘIT A PO  

C__LÉ ANGLII VZNIKALY DALŠÍ A DALŠÍ S__AUTSKÉ 

ODDÍLY.

PROTOŽE I NĚKTERÁ __ DĚVČ__T SE CHTĚLA STÁT 

__KAUTKAMI, TAK DÍKY PRÁCI BADEN-POWELLOVY 

SE__TRY AGNES (ČTI: ÁGNES) A JEHO MANŽELKY 

OLAVE (ČTI: OLIF ) VZN__KLY PRVNÍ DÍVČÍ ODDÍLY.

TAKÉ __KAUTING V NAŠÍ REPUBL__CE MÁ SVÉHO 

ZAKLADATELE. JE JÍM PROFESOR ANTONÍN 

BENJAMÍN SVOJSÍK. 

Po doplnění písmenek z textu se dozvím 
jméno patrona vlčat.

Svatý  __ __ __ __ __ __ __ __ __     __      __ __ __ __ __ __ byl mnich. 

Velmi miloval přírodu, dokonce ho poslouchala i divoká zvířata.
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Možná jsi ještě nikdy neslyšel slovíčka poddá – nepoddá. 
Je to vlastně to stejné jako poslouchá – neposlouchá. 
Náš zákon neznamená jen poslouchat rodiče, Akélu či 
učitele, ale i ostatní starší skauty a vlčata. Říká, že slovo 
staršího vlka či smečky je více než 
tvé vlastní. Ve vlčácké smečce platí 
totiž určitá pravidla, která bys měl 
dodržovat. Vzpomeň si, že když 
hraješ fotbal, taky musíš dodržovat 
spoustu pravidel, aby hra všechny 
bavila a byla férová.

Vlče se také nepoddává samo sobě. 
Znamená to, že se neposlouchá, 
když ho napadne nějaká neplecha, 
a není líné se o sebe dobře postarat.

Zákon vlčat

Každý malíř barví jednu část naší vlajky. Zkusím najít, čí štětec vede ke 
které části, a vybarvím ji správnou barvou podle barvy malířova kyblíku.

Vlajka České republiky

Zákon vlčat jsou pravidla, která musí každé vlče dodržovat, aby 
bylo dobrým vlčetem své smečky a mohlo být její oporou.

Vlče se nikdy nepoddá samo sobě,
vlče se vždy poddá starému vlku.
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NEEE, JÁ NECHCI !!! 
TO BUDE BOLET!

HURÁÁ, 
BLÁTO!

A TEĎ SI DÁ- 
ME VEČEŘI...

JÁ TI TO VYNDÁM. 
HLAVNĚ SE NEBOJ.

KDO SNĚDL TY 
BANÁNY??

MY NEMŮŽEME, MY 
SI TEĎ HRAJEME

UKLIĎ SI TY HOUSENKY, 
VEČER PŘIJDE NÁVŠTĚVA.

HALÓ, DĚTI, MŮŽETE MI PORA-
DIT, JAK SE DOSTA- 
NU K JEZERU?

JÁ NEE!

Ted’ vím, jak se vlče chovat nemá.  
Popovídám si s Akélou o tom, jak bych  
se jako správné vlče zachovalo v takových 
situacích já.

Když poznám, co opice bandaři dělají špatně, napíšu to pod obrázky 
do bílého rámečku.
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Vlčácké heslo zní:     Naší snahou nejlepší bud’ čin!
Naše heslo tě zavazuje pracovat, hrát si a učit se, jak nejlépe dovedeš. Když 
se o to všechno budeš snažit, pak můžeš být vždy pomocníkem starším 
a vzorem a oporou pro malá vlčata. Heslo vlčat ti také říká, abys byl vždy 
prospěšný ostatním lidem a konal dobré skutky. Že nevíš, co to je? Dobrý 
skutek je něco, čím ty sám chceš někomu pomoct nebo ho potěšit.

Každé vlče by mělo pomáhat všem lidem a dělat dobré skutky. Teď už dobře víme, 
co to znamená.

Po sedm dní budu sledovat, jak se mi daří plnit dobré skutky. Za každý 
den, kdy dobrý skutek udělám, si večer vybarvím jednu stopu. Když náš 
příkaz nesplním, nechám stopu bílou.

Heslo vlčat Denní příkaz dobrého skutku

Pokusím se vymyslet  
pět dobrých skutků a napí-
šu si je do velkého Balúova 
břicha.
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Slib vlčat

Slibuji, 
že se vynasnažím být poslušným vlčetem své 

smečky,  
se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku,  

že každý den vykonám dobrý skutek.

Po složení slibu mohou věřící vlčata připojit prosbu:

K tomu mi dopomáhej Bůh.

ŠOTKU, ŠOTKU, JÁ BYCH VÁŽNĚ 
CHTĚL TEĎ NA SOBOTNÍ 

VÝPRAVĚ SKLÁDAT SLIB VLČAT. 
ŽE UŽ MŮŽU?!

NO, ALE CO KDYBYCH SI HO TEĎ 
     UDĚLAL JENOM JAKO, JEN NA    
         ZKOUŠKU. TO BY ŠLO, NE?

TAK TO SE TAKY JEŠTĚ 
MŮŽU NAČEKAT. CO KDYŽ 
NA TO NEBUDU NIKDY DOST 
PŘIPRAVENÝ? A AŽ BUDU, TAK 
HO STEJNĚ URČITĚ NEDOKÁŽU 
PLNIT.

TO SE NEBOJ, PROTOŽE V DŽUNGLI NIKDY 
NEBUDEŠ SÁM. VŽDYCKY TU BUDE NA-
BLÍZKU NĚJAKÝ ZKUŠENÝ DOSPĚLÝ, KTE-
RÝ TI RÁD POMŮŽE TVŮJ SLIB DODRŽET.

TAK JÁ UŽ TO CHÁPU. ALE STEJNĚ SE 
TĚŠÍM, AŽ BUDU MOCT TEN SLIB SLOŽIT.

TAK TO BY TAKY NEŠLO. TAKOVÉ SLIBOVÁNÍ JE VELKÁ 
A SLAVNOSTNÍ CHVÍLE A KAŽDÉ VLČE SI JI PROŽIJE 
POUZE JEDNOU. PŘECE U VŠEHO, CO SLÍBÍŠ, PLATÍ, 
ŽE SE CO NEJVÍCE SNAŽÍŠ, ABYS SLIB NEPORUŠIL 
A NEZKLAMAL TAK SEBE, RODIČE, AKÉLU ANI 
UČITELE. TADY TO FUNGUJE STEJNĚ. PROTO MUSÍŠ BÝT 
NA TAKOVÝ SLIB PŘIPRAVENÝ.

ALE PÉŤO, TO 
JEŠTĚ TEĎ 
NEJDE. SLIB 

VLČAT SI MŮŽEŠ 
SLOŽIT, AŽ 

DOBŘE POZNÁŠ 
NAŠI SMEČKU 
A ROZHODNEŠ 
SE, ŽE BYS TU 

S NÁMI  
OPRAVDU CHTĚL 
ZŮSTAT A DÁL SE 

SVÝMI BRÁŠKY  
LOVIT  

      V DŽUNGLI.
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Možná slibu úplně nerozumíš,  
proto si ho ted’ společně vysvětlíme.

Slibuji, že se vynasnažím...
Splnit takový velký slib vždy 
a za každé situace by bylo 
obtížné i pro dospělé vedoucí. 
Proto si všimni, že slibuješ, že se 
vynasnažíš. To znamená, že bys 
měl vždy pamatovat na to, co 
jsi slíbil, a nedělat si příliš velké 
starosti, když se náhodou něco 
nepovede. Můžeš toho pak 
využít pro to, aby ses příště 
zlepšil.

..., že každý den vy-
konám dobrý skutek.
Pamatuješ si ještě, jak 
zní vlčácké heslo a pří-
kaz? Tento kousek slibu 
nám je připomíná.

..., hledat nejvyšší Pravdu a Lásku, ...
Pravda a Láska představují nejvyšší hodnotu, která se 
nedá koupit. Je to dobro. Určitě si vzpomínáš, že v každé 
pohádce nebo příběhu vystupuje někdo hodný (u nás 
třeba moudrý Balú, mrštný Baghíra nebo vůdce smečky 
Akéla) a někdo zlý (u vlčat je to krutý Šer-Chán). My vlča-
ta se snažíme, aby Šer-Chán nikdy nezvítězil, a naopak 
chceme, aby zvítězilo dobro. Dobro můžeme konat 
každý den třeba tím, že pomůžeme rodičům nebo se 
zastaneme kamaráda, kterému se spolužáci posmívají.
Věřící vlčata vidí v Pravdě a Lásce Pána Boha.

... být poslušným vlčetem své smečky, ...
Pamatuješ si, že jsi něco podobného už v Nováčkovi četl? Neříká 
nám také náš zákon, že máme být poslušní? Tato část slibu nám 
tedy připomíná vlčácký zákon a říká, že máš poslouchat moudřejší 
a zkušenější skauty a ostatní dospělé.
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Znak vlčat Pro lepší zapamatování si vybarvím tento znak vlčat.

Znakem vlčat  
je hlava vlčete

Nastražené uši 
vlčete nám říkají, 
že máme vždy 
poslouchat rad 
starších a moud-
řejších
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Znak Junáka Znak skautů

Znakem Junáka je lilie s hlavou psa. 

Zkusím pospojovat jednotlivé částečky tak, aby mi z nich vznikla lilie. 
Nápověda – tečky stejných barev patří k sobě.

Když vybarvím všechna políčka s kolečkem fialově a ta s křížkem nechám 
bílá, objeví se mi znak zase v jiné podobě.

Toto je znak skautů a vlčat na celém světě.
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Skautský kroj
Všichni skauti nosí stejnou košili, které se říká skautský kroj. Tento kroj  
má spoustu dalších doplňků. Můžeš si je nalepit do svého vlastního kroje, který 
je tu pro tebe nachystaný. Nálepky máš připravené na předposlední stránce.

Do prázdných nálepek si dopíšu jméno 
města nebo vesnice, ze které je naše 
smečka, číslo smečky a barvu šestky.

LEVÝ RUKÁV
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Vyzkoušej si sám
Sám se převleču za nějakou pohádkovou postavu. Ostatní vlčata z šestky 
musí uhodnout, koho představuji. Do rámečku mi moji bráškové napíší, 
za koho mě považovali.

Hezky si vyzdobím první stránku ve svém zápisníku. Potom ji ukážu Akélovi, 
který mi do rámečku napíše, co se mu na mé výzdobě líbilo.

Sám vyrobím nějaký pěkný dáreček pro některého ze svých brášků. Tento 
bráška mi do rámečku napíše, čím jsem ho obdaroval.

Vymodeluju z plastelíny (nebo třeba hlíny) svoje oblíbené zvířátko. Akéla 
musí poznat, o které zvířátko jde. Pokud ho pozná, nakreslím si své zvířátko 
do rámečku.

Z těchto úkolů si vyberu alespoň dva, které mě zaujaly, a hurá do nich!

Poprosím rodiče, jestli bych si někdy mohl sám připravit svačinu do školy a na-
chystám si ji z domácích surovin (např. namažu si chleba máslem a nakrájím si 
na něj sýr). Nakreslím si, co jsem si na svačinu připravil:

Vyberu si ve svém okolí strom, který se mi líbí, vylezu na něj a potom i slezu. 
Poprosím někoho dospělého, aby na mě dával pozor. Nalepím si do bílého 
rámečku lísteček, větvičku nebo kůru ze svého stromu.
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Naše hymny

Junácká hymna:
Junáci vzhůru, volá den,
luh květem bývá orosen.
Sluníčko blankytem pílí,
před námi pouť vede k cíli.
[: Junáci vzhůru volá den, junáci 
vzhůru volá den ! :]

Junáci vzhůru, volá den!
Buď připraven, buď připraven!
V obraně dobra a krásy
dožiješ vlasti své spásy,
[: Junáci vzhůru volá den, buď 
připraven, buď připraven! :]

Státní hymna
Kde domov můj,
kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj, 
země česká, domov můj!

Oddílové doplňky

Nováček vlčat

Autoři: Stezku připravila pracovní skupina ve složení: Ondřej Kupka – Dick, Milan 
Onderka – Packi, Dana Waldsteinová – Komtesa, Monika Gaňová – Máňa, Jan 
Holoubek – Piko, Markéta Zavřelová – Marki, Markéta Pohanková – Kulík, Vít Rusňák 
– Virus, Jan Podzimek – Šikula, Martin Kroul – Mates, Michal Tarant – Majkl a Franti-
šek Šereda – Moulin pod garancí Metodické skupiny NJ pro výchovný program.
Poděkování: Děkujeme všem, kteří se na vzniku stezky podíleli, za jejich pomoc. 
Jednalo se zejména o členy testovacích oddílů, konzultanty, členy dílčích týmů 
a další spolupracovníky. Díky.
Motivační příběhy: na základě příběhů od Rudyarda Kiplinga s využitím překladu 
Hany a Aloyse Skoumalových
Ilustrace: Adolf Dudek, Josef Pospíchal
Grafická úprava a DTP: Lucie Ernestová, GAO
Jazyková korektura: Veronika Králová, Jan Hazlbauer
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Samolepky
Nováčka jsem dokončil 

dne:………………

Hezká slova pro mě od Akély:

Podpis Akély:…….…….…….…….

Rozhodl jsem se být dále vlčetem:

ANO – NE 

Můj podpis:……………………

Samolepky na kroj (na str. 38-39)

Samolepky za splněné úkoly (na str. 46-47)

44 45

domovenka

slibový odznak

znak šestkystupeň zdatnosti

mezinárodní domovenka

vlčci

znak WOSM

číslo smečky

označení šestníka

frantisek.sereda
Lístek s poznámkou
doplnit nášivku Mauglího mezi vlky

frantisek.sereda
Lístek s poznámkou
upravit barvu pozadí na barvu kroje dle strany 39/41 (kromě okolí slibového odznaku, mezinárodní domovenky a nášivky stezky)

frantisek.sereda
Lístek s poznámkou
samolepky jsou opakovací, nemusí být (možná finanční úspora, může vyřešit omezené psaní na samolepky)



Co všechno už dovedu

Když splním nějaký úkol, nalepím si na začátek tabulky k úkolu stopu 
a poprosím Akélu, aby se mi za úkol podepsal.

Stopa Co už dovedu a znám Stránka Podpis Akély

Vím, kdo je to vlče 10–11

Znám svoji šestku 12–13

Vím, kdy má který bráš-
ka z šestky narozeniny

14

Nosím si na schůzku 
potřebné věci

15

Znám svoji smečku 
a Akélu

16–17

Byl jsem na 3 schůzkách 
a 2 akcích

18

Vím, jak se ve smečce  
chovat

19

Umím zdravit jako vlče 20–21

Přečetl jsem si, jak vznikl 
skauting

22–23

Vybarvil jsem si vlajku 
České republiky

24

Znám zákon vlčat 25–27

Pamatuji si heslo vlčat 28

Dělám dobré skutky 29

Znám slib vlčat 30–33

Vybarvil jsem si znak 
vlčat

34–35

Vím, jak vypadá znak 
Junáka a znak skautů

36–37

Poznám skautský kroj 38–39

Vyzkoušel jsem si sám 
něco nového

40–41

Oddílové doplňky 43
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S vlčicí Rakšou máme spoustu malých vlčátek. 

Docela nedávno jsme však do rodiny přijali 

lidské mládě Mauglího, který se k nám zatoulal 

z lidské vesnice. Je to velmi bystrý a chytrý chlapec, a proto 

ho chceme učit všem zákonům džungle, aby v ní jednou 

dokázal přežít úplně sám. Když budeš chtít, rád tě tomu 

všemu také naučím.
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