
Tiskového a distribučního centra Junáka

Druhé vydání první skautské příručky, kterou napsal zakladatel skaut-
ského hnutí Robert Baden-Powell. Když měl v roce 1907 příručku o skau-
tingu pro chlapce připravenu k vytištění, chtěl si ještě některé části vy-
zkoušet. Proto uspořádal na ostrůvku Brownsea na jihu Anglie „pokusný“ 
desetidenní tábor, aby si vše potřebné ověřil. Příručka Scouting for Boys 
začala vycházet v lednu 1908 v sešitech. V květnu pak vyšlo první kom-
pletní knižní vydání. Každý rok pak vycházela další vydání, tak obrovský 
byl o ní zájem a „skautská bible“ začala být překládána i do jiných jazyků. 
Jako bonus jsme toto vydání rozšířili o řadu praktických námětů k čin-
nosti ze sbírky Co skauti ještě mohou podnikat z roku 1921. 

ISBN 978-80-86825-21-3

Skauting pro chlapce
Robert Baden-Powell
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akce

Výhodné balíčky 
pro vás
Knihy
Balíček Foglar    59 Kč, sleva 60 %
Balíček Nevrlý    159 Kč, sleva 40 %
Balíček Břicháček    99 Kč, sleva 50 %
Balíček SkautSké prameNy   499 Kč, sleva 60 %
Balíček letokruhy    299 Kč, sleva 25 %
Balíček SkautSké deNíky malý  49 Kč, sleva 55 % 
Balíček SkautSké deNíky komplet  199 Kč, sleva 50 %

        podrobnosti na www.skaut.cz/obchod

Vladimír Cvrček - Vezír

ExpEdicE dElta
Klukovský cestopis sepsaný na základě skutečné expedice libereckého 
vodáckého oddílu do rumunské delty Dunaje. Na šedesát kluků pluje 
rákosovou džunglí a musí se potýkat s místními úřady, s komáry, ná-
mahou i hladem. Vtipně napsaná kniha z pera hlavního kapitána vod-
ních skautů pobaví i inspiruje skauty i skautky všech věků.

249 Kč
215 Kč

Novinka! + dárek zdarma

Sleva
!
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slevy

Váleček stál na Valu kanálu litcoV a hlasitě 
pískal:

„Budičééék, vstávááát, vylézejte z děr!“ hulákal. Jeho 
hlas probudil admiralitní stan s Rackem a kapitánem, 
probudil i stan, kde spal Féfi s Blůďou, a to byli nějací 
spáči.

Díky Válečkovu burcování zapleskala křídla volavek, 
probudily se babočky kopřivové dosud zdobící před-
síňky stanů. Bohouš, který měl v noci těžké sny, se díky 
Veverčákovu šťouchanci také probral, a udělal několik 
kroků směrem k Válečkovi. se svištěním jej předběhl pá-
rek černých slimáků zpitomělých nevídaným ruchem.

„Jeden, dva, tři,“ počítal Váleček, „čtyři, pět a pět je 
deset! kdo tu není, ten si to odnese! Vsadím boty, že 
chybí eprozin a Baloun.“

Vladimír Cvrček

Expedice 
Delta

Rumunskem 
na pramicích

(12.) V rákosové džungli

dárKy
Balíček placky   249 Kč, sleva 17 % 
Balíček Náramky   449 Kč, sleva 35 %
Balíček propiSky 1   255 Kč, sleva 15 %
Balíček propiSky 2  339 Kč, sleva 15 %
Balíček karaBiNy   399 Kč, sleva 20 %  

publikace vydavatelství portál za super ceny!
rozšiřujeme nabídku a zlevňujeme – podrobnosti na www.skaut.cz/obchod.

Poštovné zdarma pro objednávky nad 1500 Kč.



Novinka!
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beletrie

Radek Kučera

KouzElná lucErna + hlEdEjtE bílý 
MErcEdEs

Dvojkniha obsahující zajímavé a čtivé příběhy pro vlčata a světlušky z pera 
exilového skauta Radka Kučery. Texty jsou doprovázeny barevnými ilustra-
cemi.

„Kouzelná lucerna“ je příběhem malé dívky Lucinky, která prožívá se svý-
mi kamarádkami různá dobrodružství a příhody, a to díky kouzlu zvláštní 
lucerny, která ji dokáže přenést do světa světlušek. Kouzelná lucerna je 
novým symbolickým rámcem pro světlušky, se kterým se pracuje v novém 
programu a stezce pro světlušky (měl by nahradit dosavadní Karafiátovy 
Broučky). Kniha by neměla chybět v žádné knihovničce roje světlušek.

„Hledejte bílý mercedes“ vypráví o šestce českých vlčat a světlušek žijících 
v Holandsku, které se zapletou do spleti tajuplných příhod a pátrání, na jehož 
konci stojí velké odhalení. Vhodné např. jako večerní čtení na pokračování na 
akcích pro vlčata a světlušky.                       188 Kč

168 Kč

Ještěže boty nevsadil, zbytek tábora by chodil bos. 
nechyběli jen ti dva. spolu s nimi ve stanu sladce spin-
kal i Měnil.

„to jste endeavour, cookova parádní loď? Vy jste po-
sádka královské jachty Brittania v době, kdy královna 
hovoří v parlamentu! už ať jste ze stanu!“

„co je? už je ráno? nech nás spát,“ bručel Měnil, nej-
čilejší ze spáčů.

Mohutná postava Válce zaclonila přihlížejícím vchod 
do stanu, takže ti neviděli, které dva rychlé pohyby sta-
čily k tomu, aby se tři spacáky s nadávajícími postavič-
kami ocitly na šikmé ploše. Další dokončila gravitace.

„tak se nezdržujte pohledem na ty sedmispáče a nezá-
viďte jim. Zítra se to může přihodit vám,“ hulákal Vále-
ček na členy expedice. „Předklon, záklon, náklon, úklon! 

Kouzelná lucerna

Radek Kučera

Hledejte bílý mercedes! Hledejte bílý mercedes! 
Radek Kučera

H
le

d
ej

t
e 

bí
lý

 M
eR

c
ed

es
R

ad
ek

 
K

uč
er

a
K

o
u

z
e

ln
á

 l
u

c
e

r
n

a

Kouzelná 

lucerna

Radek Kučera

Hledejte bílý mercedes!

Hledejte bílý 
mercedes! 

Radek Kučera

H
led

ejt
e b

ílý
 M

eR
c

ed
es

R
adek 

K
učera

K
o

u
z

e
l

n
á

 l
u

c
e

r
n

a

+ dárek zdarma

Sleva
!



5www.skaut.cz/obchod

beletrie

Otto Janka

bErnard od šílEného Koně

Podivuhodný příběh velkého přátelství – i tak by mohl znít podtitul této dobrodružné 
knihy. Autor ji napsal podle skutečných osudů kamarádů z oddílu vodní Třináctky, za-
ložené dvěma z bývalých „Hochů od Bobří řeky“ Jaroslava Foglara. Napínavý a často 
i veselý děj se odehrává v Čechách a později na dalekých tropických ostrovech, kam se 
hrdinové vydávají nalézt neobvyklý poklad.           

126 Kč

Dušan Sedláček

indyho příběhy

Možná se vám budou zdát neuvěřitelné, snad i vymyšlené, přesto mají všechny prav-
divý základ. Indy je obyčejný kluk. V oddíle nachází smysl svého života, roste s ním 
a kaleidoskop humorných i vážných příběhů nabízí prostřednictvím svého deníku. 
Před vámi se tak otevírá báječný svět opravdového přátelství, dobrodružství a lásky 
k přírodě. 

90 Kč

Richard Sobotka

ivančEna
Kniha Richarda Sobotky Ivančena – Junácká legenda je volným zpracováním příběhu 
o kamenné mohyle na úbočí Lysé hory v Beskydách, vybudované generacemi skautů 
a trampů na památku pěti ostravským skautům popravených na sklonku války nacisty.

155 Kč

Svatopluk Hrnčíř

ŽElva čEKá v babylónu

Dobrodružný, detektivní příběh známého českého spisovatele Svatopluka Hrnčíře je 
druhým svazkem edice Knihovnička Skauta-Junáka. Napínavě psaný příběh inženýra 
Marka a škuneru Poseidon vtáhne čtenáře do děje. Každý skaut i skautka se mohou 
pustit do šifer starého Šífaře a odhalovat tak záhadu želvy, která na ně trpělivě čeká 
v Babylónu.

22 Kč
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propagační materiály

saMolEpKy
Samolepky s motivy dinosaura Saurika a jeho přátel. Za nízkou cenu je možné 
jich objednat hodně a rozdávat je každému dítěti. Prodáváme je po balíčcích 
(50 ks), v balíčku jsou různé druhy. 

25 Kč / 50 ks

pExEso
Na obrázcích pexesa Saurik a jeho dinosauří kamarádi z časopisu Skaut provádějí 
různé zajímavé činnosti, na které se mohou těšit děti po vstupu do skautského 
oddílu… Pexeso je vhodné použít na nejrůznějších propagačních a náborových 
akcích, obsahuje prázdné místo k dopsání informací o konkrétním oddíle.

5 Kč / kus

Raz, dva, tři, čtyři! Raz, dva, tři, čtyři! Procvičíme zá-
pěstí, hněteme bláto: stisk, zkrut, stisk, zkrut! a dřep 
a hačí a hají a hačí a hají. Dřep, vztyk, dřep, vztyk. ko-
likátého že dnes máme? Devátého? tak to budou dřepy 
na devět dob. Raz, dva, tři – ještě zdaleka nejsme dole, 
čtyři, pět, šest, sedm – pohoupáme se, osm, devět.“

skoro s žuchnutím dosedl Bohouš na bobek.
„a teď zase nahoru: Raz, dva – pohoupat, tři, čtyři, 

pět – jsme teprve v polovině, šest, sedm – ještě pro-
hnout kolena, osm, devět. a protože jsme skauti vodní– 
hup do vody!“

„Vodní jsme, ale ne bahenní!“ poukazoval na olejovi-
tou hladinu kanálu Vejr. Jen malé drcnutí stačilo, aby 
zpupný Vejr rozstříkl vodu a svá slova vyvrátil. ostatně 
se v kanále brzy ráchala celá Flotila, protože bylo pří-

6 www.skaut.cz/obchod

tEtování
Obrázky na tělo jsou u dětí stále populární. Můžete je použít jako jednu z cen, 
nebo na místě „potetovat“ každé dítě u vstupu. Hravé obrázky děti zaujmou

150 Kč (jednotlivé), 15 Kč (aršík)
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propagační materiály

vystřihovací Karty
A4 formát, barevné oboustranné kartičky k vystřižení a rozdávání dětem na nábo-
rových a propagačních akcích. Líc karet tvoří barevná prezentace různých činností, 
které může dítě v oddíle prožít – spojeny jsou jednoduchým příběhem. Rub karet 
je pak tvořen nejrůznějšími šiframi a lušťovkami.

50 Kč / 25 ks

razítKa
Deset druhů razítek s postavičkou Saurika a nápisem SKAUT. Razítko můžete použít na-
příklad na vašich akcích pro veřejnost k označování dětí, k potvrzení splněné aktivity na 
hrací kartičce a podobně.

50 Kč

7www.skaut.cz/obchod

náborový časopis
Speciální číslo časopisu Skaut k rozdávání dětem na náborových a propagačních akcích 
Junáka. Skládá se z 16 stran plných pestrého barevného obsahu, klade důraz na zapo-
jení dítěte. Obsah: bludiště, co zažiješ u skautů, víte že… o skautech, luštění, povídka, 
info pro rodiče, komiks a další. Časopis je také součástí tzv. „náborového balíčku“, který 
je pro přihlášené zcela zdarma. 
               5 Kč

STAŇ SE 

skautem!

www.skaut.cz

    C
o zažiješ se skauty?

Syslík skautem
Syslík skautem
Syslík skautem
Syslík skautem

LUŠTĚNÍ 

PRO ŠIKOVNÉ 

KLUKY A HOLKY
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propagační materiály

placKy
Pro menší děti jsou nejvhodnější placky se 
Saurikem, nabízíme různé druhy i barvy. Tro-
chu starším dětem se možná bude víc líbit 
motiv „Born to be scout“, opět v různých bar-
vách a s variantou holka nebo kluk. Jistě vás 
zaujmou i jednoduché placky s logem Junáka 
a nápisem „skaut“. Všechny placky nabízíme ve 
dvou velikostech (25 a 32 mm).

15 Kč

náraMKy
Silikonové náramky, stále oblíbené mezi dětmi i dospělými. V nabídce je 25 druhů náramků různých barev i motivů, mezi 
nimi dokonce i náramky svítící ve tmě. Nechybí nápis „skaut“.                  35 Kč

jemné trochu se osvěžit po upoceném spaní v protiko-
márově utěsněných stanech.

Po snídani byl nástup, kterého se zúčastnil i náčel-
ník. nějak se sem v noci dostal, ovšem místenek, které 
měl obstarat, přinesl jen polovic.

„Vědecká část expedice se zde oddělí, protože bude 
pátrat po žmlvovi severně od sulinského ramene,“ ozná-
mil nastoupeným kapitán. „setkáme se s nimi až za tý-
den v sulině. Popřejme jim hodně zdaru při bádání. Hip 
hip!“

„Hurá!“ dopověděla Flotila. Pak už následoval jen ob-
ligátní dotaz na náladu obyvatelstva a obligátní odpo-
věď, že jedna á, pane.

Zatímco kluci strhávali stany a balili lodní pytle, pra-
mice sperho svým pádloveslováním odplula na severo-
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propagační materiály

šKolní a 
MiMošKolní rozvrh
Školní rozvrh a rozvrh odpoledních mimoškolních aktivit. Můžete je rozdávat dě-
tem a předem do nich vepsat kontakty na oddíl, nebo čas schůzek.

východ. Vědci slíbili, že budou po sobě zanechávat stopy, 
aby je eventuálně bylo možno následovat, pronásledovat 
nebo zachránit. Pravdou ovšem je, že se oddělili hlavně 
proto, aby nemuseli pátrat po žmlvovi. Po tom jim bylo 
houbec, ale mezi středním sulinským a severním kilij-
ským ramenem Dunaje tušili větší výskyt přírodních 
zajímavostí, zatímco kapitán hodlal Flotilu protáhnout 
mezi ramenem sulinským a jižním svatojiřským, pro-
tože zde tušil větší množství splavných vodních cest.

V půl jedenácté konečně vyrazil i hlavní konvoj. 
Řádně poučeni zapisovat všechno pozoruhodné, co 
uvidí a uslyší, měli korespondenti jednotlivých pramic 
nabroušený zrak, sluch i hroty tužek. skutečně bylo 
co zapisovat. Břehy kanálu litcov sice připomínaly Ji-
zeru někde před Mnichovým Hradištěm, ale na Jizeře 

lEtáK pro rodičE – broŽura
Podrobnější propagační materiál o skautingu seznamující rodiče, kteří již mají 
zájem o bližší informace o tom, jak to v Junáku chodí, kdo se o děti stará, co za 
činnost se jim nabízí. Je určený k rozdávání bližším zájemcům o skauting a rodičům 
nováčků. (formát A5, 8 stran, celobarevný).

4 Kč

lEtáK pro rodičE – Karta
Materiál odpovídající na základní otázky rodičů – pro koho Junák je, co nabízí, 
jak to v oddíle chodí, kdo se o děti stará apod.

3 Kč / kus

rozvrh volnočasových aktivit
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propagační materiály

dvd filM o junáKu
DVD s propagačním filmem o skautingu, zaslaný na všechny střediska. Jeho po-
sláním je představit skauting srozumitelně a atraktivně těm, kteří ho neznají pří-
mo z oddílů – rodičům skautů a skautek, příznivcům skautingu i široké veřejnosti. 
Je postaven tak, aby podal podstatné informace o skautské výchově dospělým 
a zároveň poutal také pozornost dětských diváků.

99 Kč

plaKáty – lEs a jachta
Plakáty k reklamní kampani Junáka formátu A2. Nabízíme 
dva motivy – děti s mapou v lese a jachta. Na plakátě je 
prostor pro dopsání lokálního kontaktu (nebo pozvánky 
na akci, webové stránky apod.).

5 Kč / kus

nejsou domy se střechou z rákosí, nekvetou zde skoro 
celoplošně lekníny ani kotvice, nepřeletují volavky ani 
pelikáni.

korespondenti tedy zapisovali:
11.02 Posádka uslyšela a uviděla volavku
11.08 Posádka uslyšela a uviděla rosničku
11.32 Posádka uslyšela a uviděla leknín 
kanál litcov se rozšířil a stočil na východ. kolem 

poledne se za jedním zákrutem objevil několikakilome-
trový průhled rákosím a v něm šedé siluety dvou člunů 
výrazně větších než pramice expedice.

kapitán zapískal „V“ – všichni sem. „Před námi pluje 
vojenská policie s dělovými čluny. Je třeba, abychom 
udělali co nejlepší dojem. Proto kolem nich proplujeme 
v kýlové vodě.“

plaKáty – jEsKyně a raft
V nabídce jsou stále ještě také plakáty „Pouze když jsi připraven“ 
s motivem jeskyně a raft.

5 Kč



www.skaut.cz/obchod 11www.skaut.cz/obchod

propagační materiály

náborový plaKát
Plakáty formátu A2 a A3 zaměřený hlavně 
na děti. Má je zaujmout a přilákat ke vstupu 
do skautského oddílu. Určen k vylepení do 
škol, tramvají, na plakátovací místa… Na 
plakátu je dostatek prostoru pro vepsání 
kontaktu na oddíl, středisko nebo pro po-
zvánku na vaši akci.

5 Kč pro oba formáty

pohlEdnicE
Pohlednice mohou sloužit jako pozvánka na akci nebo jako prostor pro 
natištění kontaktů na místní oddíl. Na jedné straně jeden ze tří motivů 

„Připraven na velké věci“, na druhé citát Václava Havla o skautingu a pro-
stor pro dopsání (natištění) dalších informací.

5 Kč

Všech deset lodí se srovnalo do čáry za vedoucí Me-
luzínu s rozestupy délky lodě. kormidelníci pečlivě na-
čechrali naše státní vlajky na zádích, háčci rumunské 
na přídích. Motor Meluzíny pomalu bublal, aby pádlaři 
stačili. Poslední plula pancéřovaná VZtal lednice. Vo-
jáci na dělových člunech se evidentně nudili, a proto byli 
rádi, že se mohou koukat na neobvyklé divadlo. když je 
formace Flotily míjela, zavelel kapitán:

„Flotilo, k pozdravu pádla vztyč!“
se vztyčenými pádly a s rozesmátými tvářemi pohlíželi 

skauti vzhůru na vojáky u kormidelního kola a těžkého 
kulometu a křičeli své ahoj. Vojáci jim pokynuli: „noroc!“

Dobrého dojmu zřejmě bylo dosaženo.
když expedici přeletělo nad hlavami hejno divokých 

hus, usoudil kapitán, že je čas na oběd. Flotila přirazila ke 
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propagační materiály

hlavičKové obálKy c5
Bílé hlavičkové obálky s logotypem a sloganem skauting pro život, formát C5. 
Prodávány v balení po padesáti kusech.

114 Kč / 50 ks

hlavičKové papíry dl

Bílé hlavičkové obálky s logotypem a sloganem skauting pro život, formát DL 
(podlouhlé). Prodávány v balení po padesáti kusech

100 Kč / 50 ks

hlavičKové papíry
Nabízíme tři druhy hlavičkových papírů – obyčejné 
bílé nebo béžové potištěné motivem „družina“ a „raft“. 
V prodeji po padesáti kusech.

bílé papíry: 69 Kč / 50 ks
béžové papíry: 80 Kč / 50 ks

břehu a Bounty, posádka ve službě, začala vydávat oběd. 
na každého připadlo půl paštiky, celá cibule a jedna sed-
mina chleba, neboť byla celá jedna šiška na posádku.

„Ňam, ňam, ňáám,“ pochvaloval si louskáček, „to je 
blaho.“

„Vidíš, co jsem ti říkal, ještě se budeš olizovat nad hor-
ším jídlem,“ navazoval na včerejší rozmluvu snídek.

„nesýčkuj,“ odporoval s plnou pusou louskáček. 
„Všechno se taky sežrat nedá.“

„ale dá, poznáš,“ nechtěl se hádat snídek.
Burizon spustil do vody silonový vlasec s háčkem, tak 

zvanou pytlačku, a pokoušel se o bílkovinové přilepšení. 
Štěstí se k němu moc netulilo, tak toho zase nechal.

„kapitáne,“ ptal se křeček, „máme do deníku také za-
pisovat krávy a rákosí, když je toho tady plno?“
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propagační materiály

propagační plachty
Odolné čtvercové propagační plachty 1×1 metr, opatřeny kovovými kroužky 
k uchycení na stany, mezi stromy apod. Také je lze vyvěsit na klubovnu, aby bylo 
i zdálky vidět, že tam sídlí skauti. Můžete si buď koupit plachtu s logem a webo-
vou adresou www.skaut.cz, nebo si objednat plachtu na míru – například upra-
vit webovou adresu na adresu vašeho střediska. Plachtu s logem také půjčujeme 
na jednorázové akce.

500 Kč (univerzální plachta), 650 Kč (plachta 1×1 m na míru), 
individuálně i jiné rozměry

Objednává se individuálně na tdc@skaut.cz

„každé stéblo asi psát nemusíte, ale všímejte si, jak se 
mění charakter krajiny.“

„krajinu nevidíme, vidíme jen břehy a rákosí.“
„tak popisujte charakteristiku břehů – jestli jsou po-

rostlé stromy nebo travou, rákosím nebo orobincem.“
„co to je orobinec?“ ptal se kulihrach žmoulající 

v puse stéblo s doutníkem.
„Přece doutníky,“ šťouchl do něj Šmudla, „radši se ne-

ptej a nedělej nám ostudu.“
„co by se neptal, když neví,“ hájil kulihracha Green-

foot.
„orobinec a skoro všechno, co tu roste a hýbe se, je 

u nás chráněné, ale tady je to normálka, drtíme to pra-
micemi,“ přidal se do debaty mořský stařec Racek.

„chráněné, nechráněné, pro skauta je povinností 

dEsKy
Do nových desek Junáka velikosti A4 a A5 
vložíte všechny dokumenty, které chcete 
rodičům, dětem, sponzorům, partnerům 
apod. předat.

150 Kč / 10 ks (a4) 
139 Kč / 10 ks (a4)

100 Kč / 10ks (a5)

www.zatec.skauting.cz

Junák Žatec

Skaut – BlanSko

www.srdcenadlani.skauting.cz

Srdce na dlani

l
v

l

www.kalahari.skauting.cz 

Sleva
!
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sacculus

chránit všechno živé. Proto zbytečně netrhejte nic, co 
nechcete mít aspoň do večera.“ to se v kapitánovi ozvala 
kantorská struna. „nalodit! směr jezero Gorgova: Jmé-
nem Páně!“ 

kilometry pádlování na kanálu bez zřetelného 
proudu dělaly své. kluky bolely dlaně, zápěstí, ramena, 
záda, dokonce i to, čím se dotýkali dřevěných laviček.

snadno tedy přijala posádka endeavouru snídkovu 
radu:

„ta loď pojede setrvačností. stačí, když budeme chvíli 
silně pádlovat, pak můžeme silně odpočívat. Zkusíme to 
po pěti minutách – čtyři plus jedna.“

a tak endeavour čtyři minuty pádloval, minutu 
splouval a členové posádky si libovali, jak často odpočí-
vají. Fram a kontiki brzy endeavour napodobily.

sacculus standard
Sacculus je skautská karetní hra ke skautské stezce. Verze „Standard“ obsahuje všechny doplňky potřebné 
k hraní – krabičku, dvě sady karet, kamínky, pytlík (můžete si vybrat z tří barevných variant) a návod. Oproti 
verzi „Kreativ“ obsahuje navíc ještě další sadu karet – tj. tato verze je hratelná ve dvojici (v oddíle, doma, ve 
škole). Více info na www.skaut.cz/sacculus.

95 Kč

sacculus KrEativ
Tato verze obsahuje pouze krabičku s jednou sadou základních karet s návodem. 
Je vhodná pro základní vyzkoušení v oddílech nebo pro případ, že chcete v oddíle 
další doplňky vytvořit sami – kamínky, pytlík. Doplňky můžete později i samostatně 
dokoupit. Verze standard obsahuje navíc dvě sady karet. Více info na www.skaut.cz/
sacculus.

35 Kč

sacculus – 1. rozšířEní
Sacculus – 1. rozšíření je soubor 28 karet, které doplňují novou skautskou karetní hru ke stezce 
Sacculus. Rozšíření je dostupné pouze vedoucím oddílů po přihlášení a ti jej po jedné kartě 
poté vydávají skautům a skautkám za splnění jednotlivých bodů skautské stezky. 

35 Kč
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sacculus

na niké se však rozzlobil křemílek. Vyhodil semafora 
z místa levého háčka, sedl si na ně sám a začal předvá-
dět, jak se udává tempo posádce. „á hop, á hop,“ hulákal 
sám na sebe. niké, až dosud se flegmaticky pohybující 
na konci sestavy, tak kolem třetí odpoledne jako první 
vlétla do jezera Gorgova, na jehož břehu se mělo toho 
dne stanovat. Hladina jezera byla pokryta listy leknínu, 
stulíku, kotvice, puškvorce a bůhví čeho. kamsi na sever 
jí vedla brázda.

„tudy proplula sperho,“ soudil kůzle. „tudy ale lednici 
nepovedu, brzy by se ucpal motor, na šroub namotaly 
chaluhy a stáli bychom jako Španělé v sargasovém moři.“

Flotila přesto vyrazila na jezero. První plula Bounty. 
Jednak byla ve službě, jednak se čajíček bál ze všech 
nejméně, jeho posádka pak čajíčka nejvíce. Po Bounty 

sacculus váčEK
Černý plátěný pytlík pro přenášení a hraní skautské karetní hry Sacculus (v sadě Stan-
dard je obsažen). V případě nákupu verze Kreativ je vhodné tento pytlík dokoupit sa-
mostatně, pokud si jej skauti nebudou sami vyrábět. Pytlík si skauti můžou individuál-
ně dotvořit – vyšít obrázek nití, vysavovat apod. Více info na www.skaut.cz/sacculus. 

18 Kč

sacculus KaMínKy
Skleněné kamínky (mugle) tří barev. Celkem 42 kamínků, každá barva 14×. Součást skautské karetní 
hry Sacculus (v sadě standard jsou obsaženy). V případě nákupu verze kreativ je vhodné tyto kamín-
ky dokoupit samostatně. Luxusní provedení, doporučujeme! Více info na www.skaut.cz/sacculus.

45 Kč

2. rozšířEní
Druhé rozšíření skautské karetní hry Sacculus je určeno pro ty, kteří již získali všechny karty 
z 1. rozšíření (splnili jeden stupeň stezky). Můžete se těšit na nové stavby, nové pomocníky, 
dvojbarevné pasti a karty určené speciálně pro týmovou hru. Součástí 2. rozšíření jsou i pravi-
dla pro novou variantu hry s devíti základními kartami.

35 Kč
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stezky

se do džungle vrhl Pelican, pak kontiki a další pramice. 
Za pramicemi bublala a vrkala Meluzína, za ní lednice 
a poslední nejchoulostivější Hadžiloď. náhle začal na 
Bounty křičet Burizon:

„stát, zpátky, jsou tam sítě!“
Bounty a jí na pomoc přispěchavší Pelican se sku-

tečně zamotaly do sítí napříč natažených mezi kůly. 
„Zpět, tudy cesta nevede,“ volal odzadu kapitán. „ne-

budeme trhat rybářům sítě. nestojí to za mrzutost, ne-
stojí to za nic. Hledejte na břehu místo k táboření.“

Marná snaha. Břehy jezera byly nízké, ztrácely se 
v rákosí a puškvorci a pokud byly rozeznatelné, byly 
plné bahna. stanovat se zde skutečně nedalo.

„Zpátky na litcov, tam je alespoň povodňová hráz,“ 
rozhodla přímo na vodě rada kapitánů. lodě se opatrně 

stEzKa pro sKautsKý věK (11–15 lEt)
se skládá ze čtyř stupňů. Každý stupeň má podobu knížečky formátu A6 o 88 celobarevných stranách. Ta je rozdělena na 
šest oblastí stezky a 27 bodů, z nichž každý se plní pomocí jedné či několika aktivit. Některé aktivity jsou povinné a bez 
jejich zvládnutí není možné bod splnit, většinu aktivit si ale vybírá plnitel sám z nabízených možností, případně je možné 
ve spolupráci s vůdcem přijít s aktivitou vlastní. Jedním z bodů stezky je bod „Můj oddíl“, pomocí kterého si oddíl dopl-
ní stezku o vlastní specifické oddílové doplňky. Stezky jsou motivačně pojmenovány podle čtyř živlů, jež zároveň tvoří 
obecný symbolický rámec nové stezky. Je možné zakoupit je buď ve „fantasy“ variantě s motivačními příběhy a fantasy 
postavami anebo bez fantasy legendy, k přizpůsobení vašemu oddílu a zaběhnutému symbolickému rámci.

40 Kč (bez nášivky stupně) , 48 Kč (s nášivkou)

První strana obálky – udává, že se jedná o skautskou stez-

ku a o jaký stupeň

Cesta Ohně
4 .  s tupeň  skautské  stezky

1

První strana obálky – udává, že se jedná o skautskou stez-

ku a o jaký stupeň

Cesta Vody
2 .  stupeň skautské  stezky

�

První strana obálky – udává, že se jedná o skautskou stez-ku a o jaký stupeň

Cesta Vzduchu3 .  s t u p e ň  s k a u t s k é  s t e z k y

1

První strana obálky – udává, že se jedná o skautskou stez-
ku a o jaký stupeň

Cesta Země1 .  stupeň skautské stezky
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stezky – samolepky

obracely, čímž rozšiřovaly cestičku v leknínoví a dotrhá-
valy sítě.

Všeobecnému zmatku přihlížely z bezpečné vzdále-
nosti tři labutě, které to asi vybreptaly dalšímu ptactvu, 
protože se brzy v hledišti jezera pohodlně pohupovaly 
lysky, nějací roháči a dokonce i dva pelikáni. 

„Hele, uň!“ zvedl na endeavouru hlavu azimut.
„odkdy má uň rohy?“ ptal se jej jedovatě louskáček.
„tak to není uň, ale áva,“ opravil se azimut.
když konvoj přirazil ke břehu litcova v opačném po-

řadí, než jej opustil, spustil se skoro tropický déšť. na 
hrázi naštěstí rostly olše, a tak největší slejvák přečkala 
Flotila přitisknutá ke kmenům.

asi v pět večer začaly posádky stavět na cestě stany, 
Bounty se pokoušela rozdělat oheň k uvaření chutné krmě.

saMolEpKa stEzKa – oddíl
Přidávání oddílových aktivit do stezky nikdy nebylo 
jednodušší. Místo komplikovaného ručního přepisování 
aktivit je možné použít tyto archy samolepek, text od-
dílových doplňků na ně dotisknout a elegantně ho na-
lepit do stezky na stránku s oddílovými doplňky. Stejně 
tak je možné si dotisknout a do stezky nalepit symboly 
oddílových výzev. Jako bonus jsou přiloženy samolepky 
stávajících výzev, které je také možno použít mnoha kre-
ativními způsoby.

10 Kč

Aktivity

Aktivity

Aktivity
Aktivity

Noční bdění Ranní svítání 
Výsadek  Noční návrat 

 Dva dny bez ničeho 24 hodin na stromech

Noční bdění Ranní svítání 
Výsadek  Noční návrat 

 Dva dny bez ničeho 24 hodin na stromech
Noční bdění Ranní svítání 

Výsadek  Noční návrat 

 Dva dny bez ničeho 24 hodin na stromech

Noční bdění Ranní svítání 
Výsadek  Noční návrat 

 Dva dny bez ničeho 24 hodin na stromech

Noční bdění Ranní svítání 
Výsadek  Noční návrat 

 Dva dny bez ničeho 24 hodin na stromech

Noční bdění Ranní svítání 
Výsadek  Noční návrat 

 Dva dny bez ničeho 24 hodin na stromech

1788 C

186 C

2925 C

2945 C

362 C

364 C

129 C

130 C

413 C

415 C

1788 C

186 C

2925 C

2945 C

362 C

364 C

129 C

130 C

413 C

415 C

1788 C

186 C

2925 C

2945 C

362 C

364 C

129 C

130 C

413 C

415 C

1788 C

186 C

2925 C

2945 C

362 C

364 C

129 C

130 C

413 C

415 C

1788 C

186 C

2925 C

2945 C

362 C

364 C

129 C

130 C

413 C

415 C

1788 C

186 C

2925 C

2945 C

362 C

364 C

129 C

130 C

413 C

415 C

Co umím a znám

Kdo jsem Můj domov Příroda kolem nás

Společnost okolo nás
Můj kamarád

Co umím a znám

Kdo jsem Můj domov Příroda kolem nás

Společnost okolo nás
Můj kamarád

saMolEpKa stEzKa

Vyrobte si vlastní oddílové postavy a pomocníky. Natiskněte je na tento arch samo-
lepek, který je pak možné přímo nalepit na vyznačené místo ve „Stezce bez fantasy“. 
Jeden arch vystačí k úpravě dvou stezek.

10 Kč
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nášivky ke stezce

nášivKy KE stEzcE
Nášivky se našívají na kroj hned na začátku plnění daného stupně. Po splně-
ní všech čtyř stupňů se doprostřed znaku našívá krystal. K Cestě Země patří 
zelená nášivka, k Cestě vody modrá, k Cestě Vzduchu zelená a Cestě Ohně 
červená.

8 Kč

střEdový Krystal
Závěrečný krystal ke skautské stezce. 
Získá ho ten kdo dokončí čtvrtý stupeň 
skautské stezky. 

5 Kč

šEdá nášivKa
Šedá nášivka nahrazuje nášivky stupňů, které byly neplněny. 
Tj. začíná-li starší skaut/ka plnit např. rovnou třetí stupeň, 
našije si dvě šedé nášivky (nahrazují první dva stupně) a také 
nášivku žlutou jako symbol právě plněného stupně.

8 Kč

nášivKy výzvy
Našívají se na kroj po splnění dané „výzvy“ ze skautské stezky.

18 Kč
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nováček

„co to je?“ ptal se zděšeně louskáček, když obdržel do 
ešusu pleskanec jakési hmoty.

„to je poridž s marmeládou a neopruzuj,“ urazil se 
vrchní kuchař Pukavec. „nechceš, neber, ale až umřeš na 
podvýživu, kachexii, beri-beri a dehydrataci, tak za mnou 
nechoď, že chceš vykopat hrobeček. tůdle, ani prstejčkem 
nehnu, ať si tě rozeberou brouci nekrofágové.“

„tak už se nerozčiluj, dostaneš žloutenku, vždyť jsem 
toho tolik neřekl,“ uklidňoval ho louskáček a šel si 
s ostatními odříkat flotilovou modlitbičku:

„Jsme tady v táboře, jsme tady rádi, chceme tu zůstat 
aspoň deset let.

Žrádlo je dobré, zacházení mírné, latrína hebká, ráj 
to na pohled!“

tohle kdysi objevil sekula v nějakém koncentráčnic-

saMolEpKa nováčEK
Pomůcka jak jednoduše a elegantně zařadit do Nováčka oddílové doplňky. Místo ručního 
přepisování stačí na tyto šablony dotisknout text oddílových doplňků a dát je nováč-
kům k nalepení do nováčkovské zkoušky. Stránka oddílových doplňků se prostě přelepí. 
Jeden arch samolepek vystačí pro čtyři nováčky.

10 Kč

nováčEK
Publikace je určená jak pro úplné skautské začátečníky ve věku 
10–11 let, tak pro ostřílená vlčata a světlušky, kteří právě míří 
do skautských oddílů. Nováček je interaktivním průvodcem 
skautským světem a pomocníkem při zvládnutí základních 
skautských dovedností.
Součástí publikace je všitá Nováčkovská zkouška praktického 
formátu A6, kterou si mohou nováčci vytrhnout a nosit v kapse 
na schůzky či výpravy. Těm, kteří si chtějí v oddíle udělat Nováčkovskou po svém, nabízí 
příručka místo pro oddílové doplnění.

40 Kč

nováčEK pro vodní sKauty a sKautKy
Tato verze Nováčka je určena oddílům vodních skautek a skautů – je doplněna o vyba-
vení na vodu, vodácké osobnosti, historii a graficky přizpůsobena použití v oddílech vod-
ních skautů. Nechybí všitá Nováčkovská zkouška a místo pro oddílové doplnění.

40 Kč

Nováček

Nováček
pro vodní  skauty a skautky

Novinka!
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metodika

kém filmu, a jak už bylo ve Flotile zvykem, pochmurný 
obsah byl brzy přetaven ve všeobecné přání dobré chuti.

Po večeři se ukázalo, že nejen louskáček měl obavy 
z neobvyklého poridže. Mladší z obou čmeláků Ťuk ob-
cházel s ešusem a prosil každého, ať si od něho alespoň 
trošíčku ždíbne, neb on už nemůže.

„tak proč to jednoduše nehodíš do vody?“ ptal se jej 
toračí.

„to nejde,“ pravil upřímný Ťuk, „ve vodě je plno zvířá-
tek a já mám zvířátka rád…“

„Maso,“ zvolal náhle eprozin, „maso, šunku, salám, 
tlačenku, vepřovou bez konzervy!“

Vedle sedící Šmudla začal mlčky brousit mačetu.
„chytnu ho za uši a hodím kapitánovi k nohám jako 

Bivoj,“ hrdil se Repelent.

Jiří Zajíc

niKdy nEKončící dobrodruŽství
Autor zve čtenáře ke skutečnému dobrodružství objevování a rozvoje vlastního duchovního 
života i duchovního rozvoje života dětí a dospívajících. Nedramatičtějším obdobím bývá 
zpravidla roverský věk, ale základy je třeba vytvářet již od útlého dětství. Proto je určena 
vedoucím všech věkových kategorií. 

49 Kč

Věra Voňavková 

tichou poštou
Korespondence mezi skautskou vedoucí a návštěvníkem zvenčí přibližuje čtenářům základ-
ní pilíře skautingu – jeho poslání, principy a metodu. K jejich dokreslení využívá napínavý 
příběh velké zimní hry na motivy povídky Jiřího Stránského Tichá pošta. Právě na konkrétní 
aktivitě je tak nejlépe vidět, jak se smysl skautingu zrcadlí v každodenním životě oddílu.

25 Kč

Ondřej Kupka

druŽinový systéM
Publikace se zaměřuje na jeden ze základních prvků skautské metody – družinový systém. 
Ten nachází největší uplatnění ve skautském věku, nicméně základy k jeho pozdějšímu 
rozvinutí je třeba vytvářet již u vlčat a světlušek. Proto je určen vedoucím všech věkových 
kategorií.      

 49 Kč
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„na obzoru jsem viděl stádo divokých prasat,“ utrou-
sil Vezírek a také vytáhl mačetu.

„to nebyla divoká prasata, to byla domácí prasata zdi-
vočelá,“ mínil křemílek.

„tím lépe, hrr na ně, mažte je, nikoho neživte,“ zato-
čil Vezírek mačetou nad hlavou. skupina kormidelníků 
vyrazila po hrázi.

asi za hodinu se všichni vrátili a vedli s sebou stra-
katou prasnici.

„chtěli jsme ji praštit, seknout, majznout, utnout hlavu, 
ale ona se umí tak hezky dívat,“ vysvětloval Šmudla. „Ří-
káme jí Miriam,“ a podrbal prasnici za ušima.

toho dne byla večerka už v devět večer. Jednak to 
byla hodina Velkého komára, jednak byli kluci dost una-
vení, jednak kdo spí, ten jí. 

Kateřina Hořavová, Petr Klápště

syMbolicKý ráMEc

Na 48 stránkách knížky vám Mach a Šebestová nabízejí zajímavý pohled na jednu část 
skautské metody – symbolický rámec. Ve svých hovorech se přes to, co je symbolický rá-
mec, kde ho najdeme a jak ho používat, dostanou až k úvahám, k čemu ho vůbec potřebu-
jeme, kde s ním můžeme pracovat a proč. Příručka nabízí kromě teorie i řadu konkrétních 
nápadů pro vedení oddílu.     

49 Kč

Publikace se zaměřuje na změnu podoby Svojsíkova závodu. Vysvětluje, proč ke změně do-
šlo, a představuje novou podobu. Poskytuje nápady a tipy jak pro oddílový program v prů-
běhu roku, tak pro disciplíny v závodě. Proto je vhodná nejen pro pořadatele Svojsíkova 
závodu, ale i pro vůdce a vůdkyně oddílů. 

Robert Baden-Powell

na poMoc sKautsKýM vůdcůM
Když před 1. světovou válkou připravoval B.- P. vůdcovský kurz, sepsal pro účastníky sérii 
poznámek o výchově. Až na drobné výjimky i dnes po více než 80 letech přináší text ve-
doucím cenné rady.           

49 Kč
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Petr Klápště - Hříbek a kol.

příroda KolEM nás
Příručka vysvětluje cíle této oblasti skautské stezky, objasňuje její smysl ve skautské vý-
chově, metodiku s praktickými náměty na programy a popis, jak se konkrétní bod stezky 
odráží v jednotlivých výchovných kategoriích.

49 Kč

Dnešní svět je velmi složitý a není lehké se v něm vyznat. Skauti a skautky se ale nevzdávají 
a snaží se všemu přijít na kloub. I proto je Svět okolo nás jednou z šesti oblastí Nového skaut-
ského programu. Oblasti se věnuje stejnojmenná příručka, ve které oddíloví vedoucí najdou 
vše, co potřebují – jak teorii, tak i náměty na konkrétní a vyzkoušené programy.

49 Kč

Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - Káča, Marek Bečka - Me2d

svět oKolo nás

Jiří Zajíc - Edy

Kdo jsEM?
Třetí ze série metodických příruček ke Stezkám je věnována oblasti, s níž člověk není hotov 
do konce života: Kdo jsem. Přináší konkrétní metodické a programové rady i zamyšlení 
nad tím, jaký je  „skautský“ pohled na svět, co z toho pro nás vyplývá a jak je v nové stezce 
řešena problematika rozvoje duchovního života.

49 Kč

co uMíM a znáM
Co umím a znám je další z řady metodických příruček k jednotlivým oblas-
tem stezky. Příručka je, stejně jako stezka, dělena do jednotlivých bodů. 
Ke každému bodu zde vedoucí najdou nejen teoretické základy, ale i mno-
ho praktických nápadů na konkrétní aktivity a rad, jak s oblastí Co umím 
a znám pracovat v oddíle. 

49 Kč

Co umím a znám 

Co umím a znám

Tiskové a distribuční centrum

Svět okolo nás je jednou z šesti oblastí, do kterých je Nový skautský program 

pro děti ve stezkách a dalších výchovných nástrojích rozdělen. Tato knížka je 

další ze série šesti metodických příruček, které sledují stejné dělení a přiná-

šejí náměty a rady pro tvorbu oddílového programu a plnění jednotlivých 

bodů skautské stezky.

Každý vedoucí si zde může najít, co potřebuje – trochu teorie (protože se 

znalostí obecných principů si můžeš programy vytvářet a přizpůsobovat s 

menším rizikem neúspěchu) i náměty na konkrétní a vyzkoušené programy 

(protože je škoda nevyužít zkušenosti druhých). 

Metodika ke skautské stezce

Příroda kolem nás 
Příroda kolem nás

Tiskové a distribuční centrum

Příroda kolem nás je jednou z šesti oblastí, do kterých bude Nový skautský 
program pro děti ve stezkách a dalších výchovných nástrojích rozdělen. Tato 
knížka je první ze série metodických příruček, které sledují stejné dělení a při-
nesou náměty a rady pro tvorbu oddílového programu a plnění jednotlivých 
bodů skautské stezky. Každý vedoucí si zde může najít, co potřebuje – trochu 
teorie (protože se znalostí obecných principů si můžeš programy vytvářet a 
přizpůsobovat s menším rizikem neúspěchu) i náměty na konkrétní a vyzkou-
šené programy (protože je škoda nevyužít zkušenosti druhých). Co budeš hle-
dat marně, je jednoduchý, jediný správný a zaručený recept na úspěšnou práci 
se stezkou. Nic takového neexistuje. Záleží na každém vedoucím, jak se svým 
oddílem bude pracovat. Příručka může poradit a pomoci, ale Tvůj osobní vklad 
nikdy nenahradí.

PETR KLÁPŠTĚ - HŘÍBEK A KOL.

Svět okolo nás 

Svět okolo nás

Tiskové a distribuční centrum

Svět okolo nás je jednou z šesti oblastí, do kterých je Nový skautský program pro děti ve stezkách a dalších výchovných nástrojích rozdělen. Tato knížka je další ze série šesti metodických příruček, které sledují stejné dělení a přiná-šejí náměty a rady pro tvorbu oddílového programu a plnění jednotlivých bodů skautské stezky.

Každý vedoucí si zde může najít, co potřebuje – trochu teorie (protože se znalostí obecných principů si můžeš programy vytvářet a přizpůsobovat s menším rizikem neúspěchu) i náměty na konkrétní a vyzkoušené programy (protože je škoda nevyužít zkušenosti druhých). 

Petr KláPště - HříbeK, Kateřina Hořavová - KáčaMareK bečKa - Me2d

Metodika ke skautské stezce

Kdo jsem 

Kdo jsem

Tiskové a distribuční centrum

Kdo jsem je jednou z šesti oblastí, do kterých je Nový skautský program pro děti ve stezkách a dalších výchovných nástrojích rozdělen. Tato knížka je další ze série metodických příruček, které sledují stejné dělení a přinesou náměty a rady pro tvorbu oddílového programu a plnění jednotlivých bodů skautské stezky. 

Každý vedoucí si zde může najít, co potřebuje – trochu teorie (protože se zna-lostí obecných principů si můžeš programy vytvářet a přizpůsobovat s men-ším rizikem neúspěchu) i náměty na konkrétní a vyzkoušené programy (pro-tože je škoda nevyužít zkušenosti druhých). „Praktici“ možná rovnou skočí na kapitoly, kde jsou ke každé aktivitě stezky z oblasti Kdo jsem konkrétní meto-dické a programové rady. Ti, kteří budou chtít pořádně porozumět tomu, co to vlastně dělají, jistě dříve nebo později nalistují kapitoly předchozí, kde se zamýšlíme nad tím, jaký je vztah mezi celkovou výchovou v oddílu a stezkou, jaký je „skautský“ pohled na svět i co z toho pro nás vyplývá a konečně jak je v nové stezce řešena problematika rozvoje duchovního života.

Jiří ZaJíc - Edy a kol.

Metodika ke skautské stezce

Připra
vujem

e!
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Po večerce si ještě chvíli povídali účastníci večerního 
honu na polodivoká prasata.

„Všiml sis, že jsou tak jako divně strakatá? Já si vážně 
myslil, že to jsou divoká prasata.“

„kde by se tady vzala? Divoké prase má úplně jinačí 
postavu, takovou jako připosraženou, je plné štětin 
a děsně dupe.“

„Já už tu svini skoro držel, ale ona se na mě tak po-
dívala, že jsem jí nemohl nic udělat. tak jsem se otočil 
a ona šla za mnou jako pejsek.“

„tak vidíš, že to jsou prasata domácí.“
„teď už vím, ale stejně bych chtěl řízek.“
„nech si zajít chuť na doma.“
„tak bude tam ticho? to nestačí, že je horko a dusno? 

Ještě vy se tu vykecávejte!“

jaK pracovat sE stEzKou

Metodika k používání a zavádění nové skautské stezky. Zahrnuje odpovědi na všechny zá-
kladní otázky, které mohou napadnout toho, kdo se stezkou bude pracovat. Nechybějí ani 
praktické návody a konkrétní náměty na programy. Přehledné členění umožňuje snadné 
vyhledání potřebných informací.                                         49 Kč

Barbora Tichavová - Rozárka a kol.

jaK zísKat nováčKy
Publikace poslouží vůdcům oddílů a středisek, kteří řeší stav členů ve svých oddílech. Sna-
ží se obsáhnout všechna témata spojená s náborem nováčků; najdete v ní například, jaké 
prostředky k náboru využít, jak si nováčky v oddíle udržet, čím přesvědčit jejich rodiče, jaké 
propagační materiály apod.                       

 49 Kč

MEzinárodní rozMěr sKautingu
Tato knížka chce názorně ukázat, že na světě není pouze necelých 50.000 junáků, ale 
ve skutečnosti bezmála 40 milionů našich bratrů a sester. Vždyť skutečnost, že „nejsme 
sami“, že skautský program a skautská myšlenka je přítomna ve všech demokratických 
zemích světa, je přece ohromnou výzvou a skvělou příležitostí také pro nás. Chceme 
nejen skautským vůdcům a vůdkyním sdělit, že překročit horizont naší kotliny je pří-
jemně jednoduché.                            49 Kč

Jak pracovat se stezkou 
Jak pracovat se stezkou

Tiskové a distribuční centrum

S podtitulem Metodika k používání a zavádění nové skautské stezky vychází 

základní příručka k nové skautské stezce. Obsahuje mnoho nezbytných infor-

mací pro používání a zavádění stezky do oddílu. Zahrnuje odpovědi na všechny 

základní otázky, které mohou toho, kdo se stezkou bude pracovat, napadnout. 

Nechybějí ani praktické návody a konkrétní náměty na programy. Přehledné 

členění umožňuje snadné vyhledání potřebných informací. Publikace je určena všem, kteří chtějí novou skautskou stezku používat v od-

díle. 

Metodika ke skautské stezce

Jak získat nováčky 

Jak získat nováčky

Tiskové a distribuční centrum

Publikace poslouží vůdcům oddílů a středisek, kteří řeší stav členů ve svých 
oddílech. Snaží se obsáhnout všechna témata spojená s náborem nováčků; 
najdete v ní například, jaké prostředky k náboru využít, jak si nováčky v oddíle 
udržet, čím přesvědčit jejich rodiče, jaké propagační materiály můžete mít k 
dispozici nebo jak správně mluvit a psát o skautingu. Kniha nevznikla „od 
stolu“, ale zpracováním mnohých rad a nápadů vycházející ze zkušeností ze 
všech koutů republiky. 

BarBora Tichavová - rozárka a kol.



24 www.skaut.cz/obchod

vlčata a světlušky

cEstičKa světlušEK
Základní notýsek pro všechny skautské holčičky. Je v něm přehledně a ve zkratce uspořádáno 
vše, co by se měly při své světluškovské cestičce naučit, poznat a ovládat. Pro názornost doplně-
no drobnými obrázky – aby měla světluška přehled, které body již splnila, může si vybarvovat 
lucerničky.

10 Kč

cEstičKou světlušEK 1. a 2. díl
Příručka pro světlušky pomůže nováčkům zvládnout první krůčky po skautské stezce. 
Kreslit a psát do knížky je nejen dovoleno, ale přímo vybízeno. Autorky počítaly s pro-
storem na vlastní obrázky, vpisky a ponechaly místo pro odpovědi na řadu otázek. 
Při rozumné podpoře rodičů a vedoucích dostávají světlušky výbornou pomůcku pro 
jejich všestranný rozvoj.
Druhý díl je věnován První a druhé hvězdě. Provází světlušky po jejich cestě od složení 
slibu až do chvíle vstupu do oddílu skautek.

40 Kč

broučci – MEtodiKa pro vEdoucí světlušEK

Metodika pro vedoucí světlušek jak v roji pracovat s Broučky tak, aby to světlušky bavilo a záro-
veň to bylo smysluplné a téma Broučků se rychle nevyčerpalo.

73 Kč

Plesk, plesk!
Dva lískance proťaly noční klid a oba kormidelníci 

rychle zalezli do stanu.
„Řeknu ti, ty byly!“
„Já už také umím plácnout komára jen tak po slu-

chu.“
a další rány po tvářích a do stanového plátna pro-

vázely válku mezi lidmi a hmyzem.

Líbila se vám ukázka? 
knihu expedice Delta můžete výhodně zakoupit na 
www.skaut.cz/obchod.

Junák - svaz skautů a skautek ČR

Cestička světlušek
2008

Cestička světušek
schválena Ústřední radou Junáka -  svazu skautů a skautek ČR v září 1996. Sestavil a zpracoval Odbor světlušek ÚRJ.Kresby Marie Petrmanová a Jan Kříž.Grafická úprava Jan Kříž.Náklad ........... Druhé vydání.Dotisk.

2008
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vlčata a světlušky                                  

neMyslete si, PRosíM, že jsem prostě přeskočil z ne-
děle až na čtvrtek nebo že se z mého deníku ztratilo pár 
stránek. až do dneška se nic zvláštního nestalo. Počasí 
bylo stále jako na podzim: mlha, déšť a vítr. Zelený Z se 
také nehlásil. už jsme si mysleli, že se mu něco přihodilo 
nebo že na nás zapomněl.

Radost celé družiny neznala mezí, když jsem na 
dnešní schůzce vybalil další kazetu. Přišla poštou, stejně, 
jako ta první. tentokrát na ní nebyla morseovka. Zelený 
Z na ni tichým hlasem namluvil svou další zprávu:

Ahoj holky a kluci!
Doufám, že se na mne nezlobíte, že jsem se vám něko-

lik dnů neozval. Musel jsem si totiž ještě několik věcí ověřit. 
Jste určitě již zvědaví, k čemu potřebuji vaši pomoc. Pokusím 

vlčci a světýlKa 
manuál pro vůdce a vůdkyně
Publikace, poskytující metodický návod pro plnění jednotlivých vlčků a světýlek. Najdete zde také 
doporučenou literaturu a zároveň návaznost na odborné zkoušky skautů a skautek.

54 Kč

stEzKa vlčat
Sešitek velikost A7, který by měla vlčátka nosit vždy při sobě a zaznamenávat si, jakých postupů 
a úspěchů dosáhli, co nového se naučili a poznali od vstupu do smečky až po splnění podmínek 
Zlaté stopy. S názornými kresbičkami a hlavičkami vlčků pro vybarvování. 

10 Kč

vlčE nováčEK
Průvodce vlčete od vstupu do oddílu ke složení nováčkovské zkoušky a slibu. 
Rozvíjí požadavky na splnění Nováčkovské zkoušky a mnoha ilustracemi se snaží 
vlčatům jejich učení zpříjemnit.

62 Kč

vlčci a světýlKa pro vlčata, 
světlušKy a ŽabičKy
Kniha popisuje 56 odznaků vlčků a světýlek. Obsahuje kolonky na vyplňování jed-
notlivých splněných bodů.

32 Kč

Radek Kučera 

Hledejte 
bílý 

mercedes

Zelený Z se konečně hlásí
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edice letokruhy

se na této magnetofonové pásce vaši zvědavost trochu uko-
jit. Už jsem vám řekl o nebezpečí, které je s touto záležitostí 
spojeno. Přišel jsem totiž na stopu špionáže. Své podezření 
nemohu zatím svěřit policii. Mám pro to své důvody. Nevím, 
jak špión vypadá. Vím jen, že jezdí pravidelně jednou týdně 
 velkým  bílým Mercedesem s německou poznávací značkou 
do Delfzijlu. Tam má asi svého spolupracovníka.

A teď tedy vaše úkoly: Zjistěte, který den v týdnu a zda 
opravdu pravidelně přijíždí do Delfzijlu velký bílý Mercedes 
s německou poznávací značkou. Zapište si tuto značku, zjis-
těte, kde v Delfzijlu tento Mercedes parkuje. Snažte se ne-
známého z Mercedesu přesně popsat, jak vypadá a s kým se 
v Delfzijlu stýká. Ale pozor! Neznámý nesmí poznat, že ho 
sledujete. Jakmile něco zjistíte, přivažte zelený provázek na 
první kolmou příčku zábradlí mostu mezi Delfzijlem a Ap-

Milan Klíma

cEstou za uMěníM
Poznávat umění může být stejným dobrodružství jako cestovat do neznámých krajin 
nebo objevovat tajemství nových vědeckých poznatků. Zveme vás na společnou vý-
pravu, na níž se seznámíme s vývojem umění od pravěku do dneška i s nejdůležitější-
mi uměleckými slohy a směry. Zamyslíme se nad tím, co je a co není umění, pokusíme 
se vybrat si z té nepřeberné záplavy uměleckých výtvorů a projevů ty, které nejvíc 
odpovídají našemu osobnímu založení, abychom jimi obohatili náš život.

77 Kč

Václav Břicháček

Moji Milí
Sedmá kniha z edice Letokruhy přináší průřez tvorbou čestného náčelníka Junáka 
a velkého propagátora roverského putování životem, Václava Břicháčka – Giganta. 
Ačkoliv mnohé z uvedených textů vznikly před několika lety, i v dnes v nich nalé-
záme aktuální a živé úvahy. Své si v knize najde čtenář z pozice skautského vůdce, 
dospívajícího rovera, nastávajícího rodiče či manžela, pedagoga i „obyčejného“ 
člověka hledajícího správný směr pro svou cestu životem.

99 Kč



27www.skaut.cz/obchod

edice letokruhy

pingedamem z vaší strany po levé straně cesty. Bude to pro 
mne znamení, abych se s vámi co nejdříve spojil. To je pro 
dnešek všechno. Buďte opatrní! Zdravím vás!

Zelený Z

Ještě chvíli běžela kazeta v magnetofonu naprázdno. 
čekali jsme, že nám Zelený Z ještě něco poví. ale potom 
začal jeden mluvit přes druhého a dalo mi moc práce 
hlučnou a vzrušenou debatu uklidnit. nikdo z nás neli-
toval, že jsme se zavázali Zelenému Z pomáhat. konečně 
prožíváme opravdové dobrodružství, o kterém jsme až 
dosud jenom snili.

„Jen aby to, jejda, dobře skončilo,“ ozvala se pochybo-
vačně Jejda, ale kaňka-Marienka se na ni zle zamračila:

Erazim Kohák

orbis bEnE vivEndi
Orbis bene vivendi neboli svět dobrého života. Pod tímto názvem se skrývá čítanka 
textů předního českého myslitele Erazima Koháka. Vybrali jsme pro vás úvahy nad vše-
homírem, zemí a člověkem, které jsou sesbírány z jeho knih, novinových a časopisových 
článků nebo rozhlasových či televizních promluv. Orbis bene vivendi a Orbis pictus. Dva 
světy dvou moudrých mužů. Ne náhodou si jsou oba názvy tak blízké. Čítanku textů 
Erazima Koháka provázejí ilulstrace – staré rytiny právě Komenského Světa v obrazech.

80 Kč

Miloslav Nevrlý

větrné toulání
Publikace přináší více než stovku textů, které Miloslav Nevrlý – Náčelník rozesel 
do časopisů, knih, sborníků a příležitostných tisků. Jejich společným tématem jsou 
toulky, příroda, kraje, cesty i proměny ročních období. Stejně jako Karpatské hry, 
Chvály Zadní země či Kniha o jizerských horách vytváří neopakovatelnou směs po-
etických popisů a svébytné životní filosofie.

140 Kč
130 Kč

Sleva
!
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vůdcovská zkouška

vz přEhlEd téMat
kolektiv autorů

30 Kč

vz historiE 
sKautingu
kolektiv autorů

33 Kč

vz MyšlEnKové 
záKlady sKautingu
Jiří Zajíc

33 Kč

vz psychologiE
Václav Břicháček a kol.

26 Kč

vz pEdagogiKa
Václav Břicháček, Vít Růžička

24 Kč

vz MEtodiKa
Daniel Vychodil

33 Kč

vz vEdEní oddílu
Vladimír Cvrček

26 Kč

vz hospodařEní
Jan Stejskal

36 Kč

vz zdravověda
kolektiv autorů

36 Kč

vz příroda 
a EKologiE
Vít Růžička

28 Kč

vz vEdEní tábora 
a tábořEní
Zbyněk Jiroušek

41 Kč

vz Kultura 
a EstEtiKa
Kolektiv autorů

28 Kč

vz tělovýchova 
a sport
Kolektiv autorů

23 Kč

čEKatElsKá 
zKoušKa
Skripta k čekatelské zkoušce. 

28 Kč
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hospodaření

„keď sa bojíš, povedz to rovno. sľúbili sme Zelenému 
Z, že mu pomôžeme, a svoj sľub musíme dodržať!“

Martin byl pyšný na slova sestřičky a Jejda nás hned 
začala ujišťovat, že se vůbec nebojí, a taky si hned vzala 
čistý list papíru a začala krasopisně zapisovat naše úkoly, 

„abychom, jejda, měli přesný plán našeho pátrání“. a tím 
si udobřila i kaňku.

naše úkoly zapsala Jejda následovně:
1. kdy v týdnu přijíždí do Delfzijlu bílý Mercedes? 
2. Jakou má poznávací značku? 
3. kde v Delfzijlu parkuje?
4. Jak vypadají ti, kdo Mercedesem jezdí? 
5. s kým se v Delfzijlu tato osoba nebo osoby stýkají?
tyto úkoly jsme se všichni naučili zpaměti. na plánu 

města jsem potom přidělil každému určitou čtvrť, kde 

ÚčEtnictví nno
Publikace pro všechny účetní neziskových organizací, kteří vedou podvojné účetnictví. Je 
zpracována jako praktický průvodce všemi oblastmi účetnictví, které zahrnují například účto-
vání běžných účetních případů, účtování o zásobách, majetku, odpisech aj. Zdůrazněny byly 
informace o účtování dotací, vč. investičních.

190 Kč
169 Kč

hospodařEní od a do z
Komplexní pohled na hospodaření organizačních jednotek Junáka. Kniha je zpracována jako 
encyklopedie hospodaření, která obsahuje například základní informace o Junáku a jeho or-
ganizačních jednotkách, pojednání o základních smlouvách a smluvních vztazích, kompletní 
přehled o správě pokladní hotovosti, a také o kontrole hospodaření, předpisech upravujících 
oblast hospodaření a samozřejmě rozsáhlý přehled daňových témat.        150 Kč

139 Kč

jEdnoduché ÚčEtnictví pro občansKá 
sdruŽEní
Je třeba, aby i ty účetní jednotky, které doposud nepřešly na podvojné účetnictví, měly kom-
pletní přehled o systému vedení jednoduchého účetnictví, o jednotlivých náležitostech, účet-
ních knihách a postupech – a to vše najdete v této publikaci.

65 Kč

PENĚŽNÍ DENÍK 2008 Junák - středisko Horní Dolní IČ: 123 456 78
List č. 6Pokladna Běžný účet Průběžné položky Doplňková činnostDatum Doklad Text Příjmy Výdaje Zůstatek Příjmy Výdaje Zůstatek Výdaje Příjmy Příjmy VýdajeČ. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Převedeno:
5 690,50 69 588,321 16/5/08 P16 Úč. poplatek – tábor I. oddílu 2 000,00 7 690,50 69 588,322 16/5/08 P17 Dar

10 000,00 17 690,50 69 588,323 17/5/08 P18 Nájemné za klubovnu 3 000,00 20 690,50 69 588,32 3 000,00
4 20/5/08 V78 Cestovné na krajskou radu 563,00 20 127,50 69 588,325 22/5/08 V79 Papír, toner 

3 690,50 16 437,00 69 588,326 25/5/08 V80 Záloha na akci č. 116 2 000,00 14 437,00 69 588,327 28/5/08 V81 Čistící prostředky do klubovny 962,50 13 474,50 69 588,32
962,50

8 28/5/08 P19 Výběr z BU do pokladny 20 000,00 33 474,50 69 588,32 20 000,00
9 30/5/08 P20 Zúčtování – příjmy – akce č. 116 3 000,00 36 474,50 69 588,32

10 V82 Zučtování – náklady – akce č. 116 1 865,00 34 609,50 69 588,32
11 6/6/08 BU 5 Poplatky bance za výpis

34 609,50 185,00 69 403,32
12 Úhrada Fa – úč.popl. Tábor I. odd. 34 609,50 2 000,00 71 403,3213 Výběr peněz do pokladny

34 609,50 20 000,00 51 403,32 20 000,00
14 Záloha dotace na provoz

34 609,50 15 000,00 66 403,32
15 Odvod členských poplatků

34 609,50 6 570,00 59 833,32
16 Příspěvek od města na činnost

34 609,50 10 000,00 69 833,32
17 8/6/08 V83 Převod peněz do pokl.akce č. 117 10 000,00 24 609,50 69 833,32 10 000,00
18 10/6/08 P21 Odměna za reklamu 15 000,00 39 609,50 69 833,32 15 000,00
19 15/6/08 P22 Zúčtování – příjmy – akce č. 117 8 000,00 47 609,50 69 833,32
20 Zúčtování – zústatek – akce č. 117 7 000,00 54 609,50 69 833,32 7 000,0021 Zúčtování – PP (–) – akce č. 117 10 000,00 64 609,50 69 833,32 10 000,00

22 15/6/08 V84 Zúčtování – výdaje – akce č. 117 11 000,00 53 609,50 69 833,32
23 Zúčtování – PP (+) – akce č. 117 7 000,00 46 609,50 69 833,32 7 000,00
24 20/6/08 V85 Nákup podsadových stanů 6 950,50 39 659,00 69 833,32
25 21/6/08 P23 Úhr.dlužného registračního popl. 400,00 40 059,00 69 833,32
26 22/6/08 V86 Záloha na vodné, stočné 2 000,00 38 059,00 69 833,32
27

78 400,00 46 031,50 38 059,00 27 000,00 26 755,00 69 833,32 37 000,00 37 000,00 18 000,00 962,50Rekapitulace:
Příjmy hlavní činnosti: 68 400,00 Výdaje hlavní činnosti: 34 824,00 Rozdíl: 33 576,00
Příjmy doplňkové činnosti: 18 000,00 Výdaje doplňkové činnosti: 962,50 Rozdíl: 17 037,5086 400,00

35 786,50 50 613,50

Jednoduché účetnictví
Jan SteJSkal

Jednoduché účetnictví
Publikace Jednoduché účetnictví v kostce shrnuje poznatky o účetní soustavě, která 
je v posledním období na samém okraji zájmu. Je to z důvodu výjimečnosti a výluč-
nosti jeho vedení pro občanská sdružení a jejich organizační jednotky, dále honební 
společenstva, církve a církevní právnické osoby. Problémem, se kterým se musí jednoduché účetnictví vypořádat, je zastaralost právní 
úpravy tohoto účetnictví. Zákonodárce bere jednoduché účetnictví jako věc výjimeč-
nou a tudíž není třeba měnit právní úpravu, resp. ji doplňovat. Zvyšuje se tak tlak na 
jednotlivé účetní jednotky a doporučuje se jim, aby přešly na účetnictví podvojné.I přes tyto snahy je však třeba, aby i ty účetní jednotky, které doposud nepřešly na po-
dvojné účetnictví, měly kompletní přehled o systému vedení jednoduchého účetnic-
tví, o jednotlivých náležitostech, účetních knihách a postupech. to vše najdete v této 
publikaci.

tiskové a distribuční centrum
www.skaut.cz

PENĚŽNÍ DENÍK 2008
Junák - středisko Horní Dolní IČ: 123 456 78

List č. 6

Pokladna Běžný účet Průběžné položky Doplňková činnost

Datum Doklad Text Příjmy Výdaje Zůstatek Příjmy Výdaje Zůstatek Výdaje Příjmy Příjmy Výdaje

Č. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Převedeno:
5 690,50 69 588,32

1 16/5/08 P16 Úč. poplatek – tábor I. oddílu 2 000,00 7 690,50 69 588,32

2 16/5/08 P17 Dar
10 000,00 17 690,50 69 588,32

3 17/5/08 P18 Nájemné za klubovnu 3 000,00 20 690,50 69 588,32
3 000,00

4 20/5/08 V78 Cestovné na krajskou radu
563,00 20 127,50 69 588,32

5 22/5/08 V79 Papír, toner 
3 690,50 16 437,00 69 588,32

6 25/5/08 V80 Záloha na akci č. 116
2 000,00 14 437,00 69 588,32

7 28/5/08 V81 Čistící prostředky do klubovny 962,50 13 474,50 69 588,32
962,50

8 28/5/08 P19 Výběr z BU do pokladny 20 000,00 33 474,50 69 588,32 20 000,00

9 30/5/08 P20 Zúčtování – příjmy – akce č. 116 3 000,00 36 474,50 69 588,32

10 V82 Zučtování – náklady – akce č. 116 1 865,00 34 609,50 69 588,32

11 6/6/08 BU 5 Poplatky bance za výpis
34 609,50 185,00 69 403,32

12 Úhrada Fa – úč.popl. Tábor I. odd.
34 609,50 2 000,00 71 403,32

13 Výběr peněz do pokladny
34 609,50 20 000,00 51 403,32 20 000,00

14 Záloha dotace na provoz
34 609,50 15 000,00 66 403,32

15 Odvod členských poplatků
34 609,50 6 570,00 59 833,32

16 Příspěvek od města na činnost
34 609,50 10 000,00 69 833,32

17 8/6/08 V83 Převod peněz do pokl.akce č. 117 10 000,00 24 609,50 69 833,32 10 000,00

18 10/6/08 P21 Odměna za reklamu 15 000,00 39 609,50 69 833,32 15 000,00

19 15/6/08 P22 Zúčtování – příjmy – akce č. 117 8 000,00 47 609,50 69 833,32

20 Zúčtování – zústatek – akce č. 117 7 000,00 54 609,50 69 833,32 7 000,00

21 Zúčtování – PP (–) – akce č. 117 10 000,00 64 609,50 69 833,32 10 000,00

22 15/6/08 V84 Zúčtování – výdaje – akce č. 117 11 000,00 53 609,50 69 833,32

23 Zúčtování – PP (+) – akce č. 117 7 000,00 46 609,50 69 833,32 7 000,00

24 20/6/08 V85 Nákup podsadových stanů
6 950,50 39 659,00 69 833,32

25 21/6/08 P23 Úhr.dlužného registračního popl. 400,00 40 059,00 69 833,32

26 22/6/08 V86 Záloha na vodné, stočné
2 000,00 38 059,00 69 833,32

27
78 400,00 46 031,50 38 059,00 27 000,00 26 755,00 69 833,32 37 000,00 37 000,00 18 000,00 962,50

Rekapitulace:

Příjmy hlavní činnosti: 68 400,00 Výdaje hlavní činnosti: 34 824,00 Rozdíl: 33 576,00

Příjmy doplňkové činnosti: 18 000,00 Výdaje doplňkové činnosti: 962,50 Rozdíl: 17 037,50

86 400,00
35 786,50 50 613,50

Účetnictví neziskových organizací

Jan SteJSkal

tiskové a distribuční centrum

pro začátečníky a pokročilé Sleva
!

Sleva
!
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pro skauty a skautky

se bude snažit na tyto otázky nalézt odpověď. okolí 
přístavu bude sledovat Marienka s Martinem, střed 
města Jejda a Šobul a okrajové části města jsem si po-
nechal sám. každý z nás si povede deníček, kam si bude 
každodenně zapisovat hodinu, ve kterou přidělený úsek 
projel. Potíž je v tom, že kromě soboty a neděle musíme 
být každé dopoledne ve škole, a tak můžeme pátrat jen 
odpoledne a snad i ráno při cestě do školy.

nakonec jsme se ještě dohodli, že když někdo z nás 
ve svém úseku objeví bílý Mercedes, pokusí se splnit co 
nejvíce z pěti daných úkolů. Může si však také přivolat 
ostatní na pomoc. každopádně však sledovaný špión 
nesmí poznat, že jsme mu na stopě. každý večer o šesté 
hodině se sejdeme před naším domem a povíme si, co 
jsme zjistili. světluškovským a vlčáckým slovem jsme si 

KalEndáříK sKauta-junáKa s propisKou 
Půvabná barevná knížečka, která by všem svým majitelům měla pomoci uspořádat si čas 
a na nic nezapomínat. Kalendárium nemá vepsaná data – jeho použití tedy není omezeno 
žádným rokem. Publikace se věnuje především dobrým skutkům a obsahuje mnoho prak-
tických návodů k jejich konání – k pomoci lidem kolem sebe, které může využít jak družina 
tak i jednotlivec. Ke kalendáříku náleží malé kuličkové pero.

39 Kč

sKautsKou stEzKou
Příručka pro skautky a skauty ve věku 10–15 let. Čtyřsetstránková barevná kniha 
přináší informace i praktické rady a návody z mnoha oborů, kterými se při skaut-
ském programu děti zabývají (táboření, příroda, její poznávání a ochrana, první 
pomoc, sportování, rukodělné dovednosti apod.), ale i kapitolu občanství, která 
obsahuje dějiny českého státu.        199 Kč

179 Kč

cd jEstřáb vypravujE

Jaké byly první krůčky životem, za co dostal svůj první 
honorář, jaké dobrodružství zažil na rybníku a co byl 
lov na Revinoko – to vše a mnoho dalších příhod vám 
bude Jestřáb vyprávět až vložíte CD do přehrávače.

92 Kč

Sleva
!
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slíbili, že nikomu o tom všem neřekneme ani 
muk, i kdyby nás třeba mučili.

Zdálo se nám, že jsme ve svém plánu na 
nic nezapomněli. každý z nás se už viděl, jak 
právě v tom svém úseku města odhaluje ne-
bezpečného špióna.

„od zítřka každý večer v šest hodin před 
naším domem!“ zakončuji naši schůzku. Roz-
jíždíme se domů a jistě si dovedete představit, 
na co každý z nás myslí.

Líbila se vám ukázka? 
knihu Hledejte bílý mercedes můžete vý-
hodně zakoupit na www.skaut.cz/obchod.

pracovní listy

Kdo si hrajE, nEzlobí
Publikace je složena ze 150 volně vložených návodných listů, které můžete použít 
při schůzkách a výpravách s dětmi. Dají se snadno namnožit a rozdat každému dí-
těti. Listy nabízejí nejrůznější hříčky a hádanky pro světlušky a vlčata, jsou v nich 
obsaženy podmínky 1. a 2. hvězdy, Stříbrné a zlaté stopy a některých vlčků/svě-
týlek.

99Kč

uMíš? udělEj si

Pracovní listy „Umíš? Udělej si“ obsahují návody na jednoduché rukoděl-
ky pro vlčata a světlušky, včetně doprovodných obrázků a vysvětlujících 
textů. Publikace je složena z140 volně vložených návodných listů, které 
můžete použít při schůzkách a výpravách s dětmi. Dají se snadno na-
množit a rozdat každému dítěti.

119 Kč

Novinka!
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skautské prameny
M. Koukalová

náš poKlad
V knize M. Soukalové jsou popsány nejkrásnější české a moravské lidové tradice, zvyky, obyčeje, 
říkadla, rozpočítadla, které tvoří naše národní dědictví.
I skauti a hlavně skautky by se měli podílet na zachování tohoto skutečného pokladu.

98 Kč

V. Břicháček, V. Cvrček, I. Dvořáček, M. Zapletal

buď připravEn

Čtveřice autorů V. Břicháček, V. Cvrček, I. Dvořáček a M. Zapletal vás upozorní na nebezpečí, která 
vás můžou potkat, a poradí, jak jim předcházet. Průvodce pro každou příležitost.

91 Kč

kolektiv autorů

draMaticKá výchova
Dalším svazkem edice Skautské prameny je příručka s trojitým názvem Dramatická výchova, 
Táborové ohně, Skautské divadlo. V tiráži naleznete hned třináct autorů, mezi nimi i Jaroslava 
Foglara, a dokonce i Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Příručku využijete ji nejen na táboře, ale 
často i během roku. Naleznete v ní spoustu nápadů, rad a inspirace pro vaše skautské divadlo.

119 Kč

Robert Baden-Powell

Co skauti také 
mohou dělat?

Jedenáctý bod 
skautského zákona 
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skautské prameny

kolik BoDů Má skautský Zákon? Deset. nuže, kdyby jich 
bylo jedenáct, ten jedenáctý by zněl:

„skaut není hlupák, vše si řádně promyslí, uváží z obou stran 
a má odvahu stát za tím, co je podle jeho přesvědčení správné.“

Pravý zálesák nikdy není hloupý matlák, protože se v tom, co 
potřebuje, musí sám o sebe postarat; chlápek z města naproti 
tomu vždy všechno, co chce, dostane hotové. Potřebuje-li vodu, 
jde k vodovodnímu kohoutku – místo aby sledoval spád hor-
ských údolí, tak aby ho přivedly k potoku.

když chce ve městě chlapec rozsvítit, zažehne plynovou nebo 
zapne elektrickou lampu, plyn i elektrický proud pro něho vy-
robí někdo jiný – místo aby si musel z borového dřeva uříznout 
louč či ukroutit z březové kůry pochodeň.

Zálesák nezakopává o stanová lanka, kdykoli jde kolem stanu, 
při štípání dřeva se sekerou nesekne do palce u nohy, při nastupo-

Miloš Zapletal

vycházKy, výlEty a výpravy
Miloš Zapletal ví, že vycházky a výlety patří k základním výchovným prostředkům skautingu 
a proto má potřebu se s vámi o své zkušenosti podělit. V této příručce jsou popsány desítky 
toulek přírodou, které mají kromě všestranného obsahu jedno hlavní – dobrodružně laděné 
téma, spojené především s poznáváním přírody.

84 Kč

Miloš Zapletal a kol.

ruKodělné prácE a výtvarné hry
Miloš Zapletal s kolektivem do této knihy soustředil drobné ruční práce a výtvarné hry, které 
mají zlepšovat nejen manuální zručnost, ale i estetické cítění. Využití nejrůznějších materiálů, od 
papíru po dřevo a textil.

85 Kč

Jura Lasovský

sKautsKé stavby
Před a hlavně na táborech bude tato příručka jistě užitečná vůdcům, ale i roverům při základ-
ních i těch nejdůmyslnějších stavbách. Najdete tu rady ke stavbě stanů, přístřešků, domečků 
úlevy, hygienických zařízení, sklípků, chladniček, kuchyní, pecí, kamen, jídelen, ohnišť, stožárů, 
studánek, lávek a mostů, oznamovatelů, lanovek, věží a dalších potřebných staveb. Dá i teore-
tické základy jak kácet stromy, štípat klády a spojovat dřeva pomocí provazů i jinak.

95 Kč
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skautské deníky

A. B. Svojsík

vzpoMínKy z cEst
Deník ze čtyřtýdenního putování po severovýchodních Čechách a Krkonoších, které v roce 
1892 podnikl tehdy šestnáctiletý A. B. Svojsík, zakladatel českého sakutingu, společně 
s bratrem a kamarádem. Unikátní zápisky, náhodně objevené v pozůstalosti Svojsíkovy 
dcery, byly zpracovány téměř okamžitě po objevu do knižní podoby. Poutavé líčení cesty 
doprovází obdivuhodné vlastnoruční kresby mladého Svojsíka, mapy jejich trasy, a něko-
lik historických fotografií.

49 Kč

Jiří Wolker

těM, KtErýM patříM
Druhým svazkem edice Skautské deníky jsou deníky skauta Jiřího Wolkera z let 1916 
a 1917, kdy pod vedením A. B. Svojsíka tábořil u hradu Lipnice nad Sázavou. Publikaci 
doplňují i další soudobé texty – dopisy, kresby a fotografie.

52 Kč

Jan Zábrana

náruč plná vřEsu
Deník skauta Jana Zábrany začíná verši z dubna 1947 pod dojmem velikonočního tá-
boření se svým skautským oddílem. Knížka Náruč plná vřesu však kromě pravděpodob-
ně úplně prvních Zábranových básnických pokusů obsahuje i zápisky z celoroční činnosti 
humpoleckého junáckého oddílu, včetně letních táborů, z let 1945 až 1947. Publikace, 
doplněná o řadu autorových kreseb, vyšla jako třetí svazek edice Skautské deníky a dopl-
ňuje tak básníkovu rannou literární činnost.

25 Kč

Hana Vecková

MojE jaMborEE
Čtvrtý svazek edice Skautské deníky opustil již časem zavátou skautskou stezku vzpo-
mínek skautských velikánů a dal příležitost právě jedné z generace těch nejmladších. 
S tímto deníkem se můžeme vypravit na 18. světové jamboree, které se konalo v roce 
1995 v Holandsku. Máme jedinečnou příležitost být při tom očima jedné z účastnic – 
tehdy patnáctileté Hanky Veckové.

34 Kč
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skautské deníky
družina Sasanek

z KroniKy sasanEK
Zápisky z kroniky první skautské dívčí družiny pootevírají pohled do tajemství vzniku dívčího 
skautingu u nás. Mapují činnost Sasanek během roku 1915.

65 Kč

Jaroslav Foglar

tábor svazu třinácti
Unikátní popis tábora v roce 1927, který vedl začínající skautský vůdce Jaroslav Foglar. Zde 
v jeho mysli vykrystalizovala myšlenka napsat Hochy od Bobří řeky a jeho odrazem jsou i ně-
které povídky, ze kterých byl později sestaven Tábor smůly.

50 Kč

Jiří Reinsberg

MojE archa ÚMluvy
Skaut a kněz vzpomíná nad stránkami obrazových deníků. S moudrostí a osobitým humorem 
glosuje zákruty na své životní cestě. Od studia v Římě, přes válečnou Anglii, až po návrat do 
vlasti.

57 Kč

vání do kanoe ji nepřevrhne – není hlupák, všechno vykonává 
šikovně a správně, myslí hlavou. Přesně tak se chová i skaut. 

„Pro skauta je hanba, když cokoli někdo jiný zpozoruje dřív 
než on.“ to už známe z naší knihy skauting pro chlapce. 

Skaut a šálEk káVy
když jsem byl naposledy v kanadě, mohl jsem se při jedné 

drobné příležitosti přesvědčit, že skaut není hloupý matlák.
Vlak, v němž jsem cestoval, v noci na pár minut zastavil 

v jedné stanici a já měl hroznou chuť dát si něco pro osvěžení; 
na nástupišti stál skaut a já ho požádal, aby se mi pokusil sehnat 
šálek kávy. Byl tam veliký nával a bufet nebyl nikde v dohledu.

Právě když se vlak dával do pohybu, můj skaut se objevil 
a uháněl podél nástupiště za mým vepředu zařazeným vagó-
nem. stačil jej dohonit právě jen, aby na mne mohl křiknout:
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slovenské publikace

tEchniKa plavby
V knize se dozvíte všechny důležité informace o kajaku, kanoe a pramici, naučíte se předvídat, 

„číst“ řeku před sebou, ale také se dozvíte o vlajkách a vlajkových etiketách.
48 Kč

zlato na slovEnsKu
Kniha s podtitulem Průvodce zlatou historií, těžbou a nalezišti na území Slovenska čtenáře 
seznamuje s nejznámějšími lokalitami těžby zlata ve Slovenském rudohoří, nejvýznamějšími 

kremnickými a štiavnickými zlatonosnými žílami i rýžováním zlata v po-
vodí Dunaje...           922 Kč 

799 Kč

rovErsKý pas + pasová KniŽKa
Slovenský výchovný program pro rovery, který nabízí hodně inspirace i pro české kmeny. Roveři 
sami si s pomocí této příručky vymyslí, připraví, zrealizují a zhodnotí projekt. Svůj postup pak 
zaznamenávají do pasové knížky, která je přílohou této publikace.

70 Kč

sKautsKý roK v prírodE a MEstE
Kniha Skautský rok v prirode a meste je koncipována jako praktická pomůcka pro všechny, 
kteří se celý rok věnují práci s dětmi. Jistě i českým skautům nabídne spoustu nápadů a inspi-
race pro činnost s oddílem nebo družinou, je tedy velmi vhodná pro rádce i vedoucí.

293 Kč
249 Kč

spravME si sKautsKý projEKt
Tato publikace vám krok za krokem otevře přístup k atraktivnímu a obohacujícímu prostředí 
pro rozvoj mladých lidí. Vyzkoušejte si řízení projektu a s pomocí publikace postavte právě ta-
kový, jaký bude vašemu oddílu sedět nejlépe…

35 Kč

táborová prax
V knize Táborová prax najdete mnoho zkušeností i nových nápadů souvisejících se stavbou tá-
bora v přírodě. První část se zaobírá rozmístěním táborových staveb, vnítřní strukturou tábora 
a jeho celkovou podobou. Druhá popisuje práci s nástroji, další kapitoly rozebírají jednotlivé 
typy táborových staveb (kuchyně, stany i slavností stavby).

199 Kč
179 Kč

další knihy a příručky z produkce Slovenského skautingu naleznete na 
www.skaut.cz/obchod

Sleva
!

Sleva
!

Sleva
!
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nové propagační předměty

„V pořádku, pane, kávu máte v posledním voze!”
Věděl, že tím vlakem je možné projít, čas mu stačil 

právě jen, aby šálek podal do posledního vozu, a pak mi 
to utíkal sdělit.

Hlupák, pokud by vůbec dokázal kávu sehnat, by pá-
dil podél vlaku, aby ji podal mně, a určitě by ji vybryndal. 

ZáCHrana žiVota StiSkEm páčky
skaut nedávno zachránil lidský život díky tomu, že 

byl skaut a nikoli hlupák.
Řidiči traktoru se dostal do soukolí kus oblečení a bylo 

by ho vtáhlo do sebe a zabilo, nebýt jednoho skauta, 
který pohotově přiskočil, stiskl páčky a stroj zastavil.

nuže, běžný chlapec by o stroji věděl jen, že je to cosi, 
co se pohybuje – proč, to ví nejlíp obsluha stroje; on sám 

55 pro vásnových 
propagačních předmětů 

Karabiny
23 druhů
s klíčenkou, metrem, propiskou, kompasem

pEněŽEnKy
4 druhy
edice Born to be scout
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nové propagační předměty

by vůbec nevěděl, proč a jak to funguje. Vidí-li však něco 
v činnosti skaut, chce se dozvědět, jak to pracuje. něco se 
o tom naučí a přestane být hlupák. skaut také rozhodne, 
co je správné udělat a rychle to udělá. V prvním příkladě 
jsem dostal svůj šálek kávy a šlo o maličkost; v druhém 
o záchranu lidského života, a to je cosi velkého.

chlapík, který není matlák v maličkostech, nebude 
matlák ani ve velkých věcech. 

VykukoVé a JElimánCi
až vyrosteš, poznáš, že je pro tebe tvůj skautský způ-

sob myšlení velice užitečný.
Mnoho mladých mužů sedne na lep a nechá se pod-

fouknout nejrůznějšími „žraloky“. Možná jsi už slyšel 
o „triku s důvěrou“, při němž mazaný starý podfukář 

propisKy a pastElKy

25 druhů
na klíče, s karabinou, s bublifukem i s píšťalkou
barevné pastelky

přívěšKy na KlíčE

s píšťalkou i s propiskou
s karabinou, s kompasem

bublifuKy

s propiskou a píšťalkou

batErKy

na přívěsku na klíče
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mladého zelenáče přesvědčí, aby mu na pár minut půj-
čil pár bankovek – čistě jen na důkaz toho, že v něj má 
důvěru. samozřejmě mu s nimi zahne, podivné však je, 
že tolik mládenců může být tak pitomých, že se nechá 
takhle nachytat.

avšak tihle zlodějíčci vědí, stejně jako spousta jiných 
lidí, že mnoho mladých je hloupých. Právě proto má bol-
ševismus takový úspěch v zemích, kde mladí lidé jsou 
ponejvíce hlupáci nebo zbabělci – obojí většinou jde 
ruku v ruce.

kdosi přišel a začal řečnit či strkat jim kus papíru, 
z něhož se dozvěděli, jak by bylo báječné, nebýt omezo-
ván žádnými zákony, podle vlastní chuti, jak se jim zlíbí, 
pracovat či nepracovat, dostávat spoustu peněz a mít 
právo využívat majetek jiných.

nové propagační předměty

šňůry na KrK 
(lanyard, 
KEyholdEr)

s poutkem na mobil a 
s karabinou na klíče

sKládací frisbEE
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ale nevysvětlil, že pro získání majetku jiných lidí je 
musí zavraždit a nechat celou zemi zpustnout a zkra-
chovat, protože nikdo nechtěl vykonávat žádnou práci.

teď to ti hlupáci vědí a příliš pozdě vidí rub celé té 
věci a poznali, jak hrozně si naběhli. ale šli do toho, pro-
tože šli všichni ostatní a oni měli strach zůstat stranou.

skaut proto dřív, než rozhodne, co je správné, zva-
žuje obě stránky nějaké otázky – její rub a líc. a když je 
mu jasné, co je správné, drží se toho.

stojí-li před vaším čestným soudem některý chlapec, 
protože udělal něco špatného, nemůžete ho rovnou nějak 
potrestat, ale vyslechnete nejprve, z čeho je obviněn, a pak, 
co může říci na svou obranu. Poslechnete si obě strany a za-
stanete se toho, co je správné – jedině to je poctivé jednání 
a Brit vždy poctivě hraje a poctivou hru očekává.

skautské kořeny

sKauting pro chlapcE
Bible světového skautingu, napsána samotným zakladatelem. Úplně poprvé přeložena do češtiny 
by určitě neměla chybět v žádné knihovničce. Překlad místostarosty Junáka Jiřího Navrátila dopl-
ňují původní kresby autora.

235 Kč
199 Kč

sKauting pro chlapcE + dvd
Robert Baden-Powell

Druhé doplněné a opravené vydání první skautské příručky, kterou napsal za-
kladatel skautského hnutí Robert Baden-Powell. Vydání v kvalitních pevných 
deskách, rozšířeno o dosud do češtiny nepřeložené texty. K publikaci je přiba-
leno DVD „Čeští skauti za obzorem“, které obsahuje čtyři filmy.

333 Kč
288 Kč

sE sKautsKýM pozdravEM
Ladislav Sitenský a František Nepil – dvě osobnosti, které spojilo mládí prožité ve skautském 
oddíle. Dojmy, jež si odsud odnesli na celý život, zachytil každý po svém. Ladislav Sitenský na 
překrásných fotografiích, František Nepil vřelým slovem. 

257 Kč
229 Kč

Druhé vydání první skautské příručky, kterou napsal zakladatel skaut-

ského hnutí Robert Baden-Powell. Když měl v roce 1907 příručku o skau-

tingu pro chlapce připravenu k vytištění, chtěl si ještě některé části vy-

zkoušet. Proto uspořádal na ostrůvku Brownsea na jihu Anglie „pokusný“ 

desetidenní tábor, aby si vše potřebné ověřil. Příručka Scouting for Boys 

začala vycházet v lednu 1908 v sešitech. V květnu pak vyšlo první kom-

pletní knižní vydání. Každý rok pak vycházela další vydání, tak obrovský 

byl o ní zájem a „skautská bible“ začala být překládána i do jiných jazyků. 

Jako bonus jsme toto vydání rozšířili o řadu praktických námětů k čin-

nosti ze sbírky Co skauti ještě mohou podnikat z roku 1921. 

ISBN 978-80-86825-21-3

Skauting pro chlapce
Robert Baden-Powell
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Tiskové a distribuční 

centrum Junáka, 2009

za obzorem

Čeští skauti 
za obzorem
Skauting vznikl v roce 1907 v Anglii a za 100 let se rozšířil do celého světa. Jak čeští skauti tento svět objevovali či objevují, si můžete připomenout na tomto DVD.

Století Skautů (25:00)
dokument České televize ke 100 letům skautingu, mapuje prostřednictvím archivních záběrů,  rozhovorů s pamětníky i s nejmladšími skauty nejdůležitější událostí uplynulého století a vrcholí záběry z výročního Jamboree v anglii. Pro Českou televizi reportáž připravila alice Tejkalová a Jiří Skála.

Jamboree France 1947 (40:00)           Jamboree s nejpočetnější českou účastí se uskutečnilo v létě roku 1947 v Moissonu v Provence. Mezi 500 českými a slovenskými skauty bylo i několik filmařů (František Čermák, václav Hojda, vladislav Frič), kteří celý průběh pečlivě zaznamenávali a po skončení sestříhali v působivý film. 

Jamboree anglie 2007 (3:20)Zdeněk Fairaisl natočil pro magazín zahraničních zajímavostí České televize  objektiv krátkou reportáž z 21. světového jamboree v anglii. Proběhlo od 28. července do 7. srpna v Hylands parku u města Chelmsford a zúčastnilo se ho na 300 českých skautů a skautek.

bonuS: Doprovodný film k zahájení  Evropských skautských konferencí (15:00)v létě roku 2001 hostila Praha zástupce všech evropských skautských konferencí. Pro slavnostní zahájení natočil režisér Pavel Štingl polohraný snímek představující historii českého skautingu na pozadí dějinných událostí. Hudbou ho živě doprovodil Jiří Pavlica a Hradišťan. 
PříPrava dvd: Zdeněk Fairaisl ediTor: roman Šantora, FoTo: Milan Jaroš, Jan Šibík, ladislav Sitenský, graFiCká úPrava: Marek Bárta
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pro vedoucí

KarpatsKé hry
Miloslav Nevrlý

V novém vydání, doplněna nádhernými fotografiemi, vychází legendární kniha od 
Miloslava Nevrlého – Karpatské hry. „Do Rumunska jsem – s přestávkami – jezdil 
dvacet šest let, strávil jsem tam mnoho měsíců života. Na horách, v nížinách, v Du-
najké deltě. Občas sám, častěji s osiřelými rovery libereckých skautských oddílů po 
zákazu Junáka v roce 1970. Objevovali jsme sami pro sebe nejopuštěnější a nejchudší 
kouty Evropy tak, jako v osmnáctém století admirál Cook objevoval pro západní svět 

Tichomoří…“ Miloslav Nevrlý.             298 Kč 
215 Kč

první poMoc
Informovanost a pohotová reakce nejsou nikde účinnější než v případě ohrožení lidského ži-
vota a zdraví. Tato neocenitelná publikace, jejímž autorem je zkušený profesionální záchranář, 
přehledným a vyčerpávajícím způsobem seznamuje s obecnými zásadami poskytování první 
pomoci. Zpracováno podle Resuscitation guidelines – nových směrnic pro resuscitaci doporu-
čených pro výuku.               75 Kč

sKaut jE ochráncEM přírody
Josef Novák, Vít Růžička, Radka Slatkovská, Darina 
Vystrčilová

Příručka zabývající se ochranou přírody a pobytem v ní. Obsahuje náměty pro praktickou čin-
nost s oddílem dětí, ale může být také inspirací a pomocníkem při přípravě na vůdcovskou 
zkoušku, obor Příroda a ekologie.

53 Kč

táboříME v týpí

Kniha přibližuje týpí nejen po technické stránce jako nejdokonalejší přenosné obydlí pro pobyt 
v přírodě a v souladu s přírodou, ale představuje jej i z hlediska životního stylu a duchovních 
prožitků. Příručka přináší kromě zkušeností Indiánů i rozsáhlé poznatky a zkušenosti z mno-
haleté praxe českých woodcrafterů a zmiňuje se i o dalších typech stanů pro woodcrafterský 
pobyt v přírodě.

149 Kč

sKautsKé putování po stEzcE ŽivotEM
Václav Břicháček

Vývojová psychologie v praxi – tak se dá shrnout tato kniha, kterou napsal čestný náčelník br. 
Václav Břicháček – Gigant. Její stěžejní myšlenkou zůstává výchova, ale trochu v jiných dimenzích. 
Nejde již ani tak o to, co je skauting a jak k němu přivádět své svěřence v oddíle, ale spíše o to, co 
znamená přijmout skauting jako svůj životní styl – jako svou svou životní stezku.

50 Kč

Sleva
!
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historie
Otto Janka

čas sKautů
Sborník Čas skautů je věnovaný dvaceti význačným postavám prvního století našeho 
hnutí – od R. Baden-Powella a E. T. Setona i A. B. Svojsíka či J. Röslera-Ořovského až po 
dnešek, a začátkům vodáctví u nás. Vychází těsně po smrti autora sborníku - Otto Janky. 

210 Kč

František Kožíšek

sEton v prazE

Autor shromáždil množství dosud zcela neznámých nebo i opomíjených faktů i dokumen-
tů, které poskytují ucelený obraz nejen o samotné Setonově návštěvě, ale i o situaci mezi 
českými a slovenskými woodcraftery v předválečném období. Kniha by neměla chybět 
v knihovničce všech, kteří se zajímají o kořeny woodcrafteru i dalších hnutí mládeže u nás. 
Součástí knihy je CD s filmem o E. T. Setonovi, dobovými fotografiemi a dalšími zajímavými 
materiály.                         120 Kč

RNDr. Rudolf Plajner

zavátou junácKou stEzKou

Výběr z díla Rudolfa Plajnera. Po zákazu skautingu v roce 1970 Rudolf Plajner nesložil ruce 
do klína a začal psát osobní pohled na historii naše skautingu. S maximální snahou o přes-
nost a s bohatým obrazovým materiálem až do své smrti zpracoval dvanáct rukopisů a na 
dalších dvou se podílel. V knize naleznete zajímavé ukázky vybrané ze všech rukopisů. 

126 Kč
A. B. Svojsík

záKlady junáctví

Bible českých skautů byla po mnoho let nejrozsáhlejší knihou ve skautské knihovně. Patří 
ke skutečným základům – byla napsána v roce 1912 a našemu zakladateli při sestavování 
knihy, která má u nás takové postavení, jako v Anglii Scouting for Boys, mu pomáhaly 
desítky osobností té doby. 

136 Kč

Václav Nosek

cEstou K praMEnůM

Stručná a přehledná historie skautingu od nejranějších myšlenkových proudů, které 
ovlivnily skauting, až po současnost. Comicsová forma přibližuje téma i skautům. Obsa-
huje také životopisy zakladatelů skautingu

45 Kč
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akce

Proto je poctivé vůči sobě samému, že když máš něco 
udělat, vyslechni nebo shlédni, jaké to má klady, a nabu-
deš-li pocit, že jsi o nich přesvědčen, podívej se pak na to 
z druhé strany a teprve pak se rozhodni.

každá věc má dvě stránky – jde o to poznat tu správ-
nou.

Proto nezapomínej na jedenáctý bod skautského zá-
kona: skaut není hlupák a matlák. Všechno si promýšlí 
a má odvahu trvat na tom, co pokládá za správné. 

Líbila se vám ukázka? 
knihu skauting pro chlapce + DVD můžete výhodně za-
koupit na www.skaut.cz/obchod.

Měsíční 
mimořádné slevy

Každý měsíc vám přineseme superslevu 50 procent u dvou našich
publikací a u dalších dvou publikací budete moci nakoupit v režimu
1+1 zdarma. Sledujte www.skaut.cz/obchod.  

1+1 zdarma (vždy 1 kniha v měsíci)

50% měSíčNí Sleva (vždy 2 knihy v měsíci)



Všechny publikace, 
propagační materiály 

a trička z tohoto katalogu 
můžete objednat:

▶ V internetoVém obchodě 
www.skaut.cz/obchod

▶ e-mailem na 
distribuce@aaska.cz

▶ Poštou na A-Aska 
grafik s. r. o., Dukelská 57e, 

614 00 Brno 

Tiskové a distribuční 
centrum Junáka vám 

nabízí také osobní 
PřeVzetí v kancelářích na 

Senovážném nám. 24, 
116 47 Praha 1 

a na velkých akcích 
pořádaných Junákem 

(Elixír, Seminář ELŠ, 
ObRok, Mikulášský 

seminář aj.). 

Na dostupnost 
požadovaného zboží 
a termínu předání se 
domluvte předem na 

tel. 234 621 223 nebo 
e-mailem na 

tdc@junak.cz.

novýe-obchod


