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Skaut – S. S. V. 
(Skaut – Skauti a skautky Vpřed) 

 
83. chlapecký oddíl ze Satalic byl členem střediska Praha – 
Kyje, které po dlouhou dobu vedla Jindra Mixová. Po předání 
střediska Rikitanovi (Karel Pospíšil) začali s jeho vedením 
neshody. Vedení oddílu bylo zklamáno nežádoucími trendy na 
tomto středisku a v hnutí Junáka vůbec. Vedení oddílu se proto 
svobodně rozhodlo iniciovat návrat k původní cestě 
dosahování skautských principů a ideálů podle lorda Baden-
Powella a 10. září 2002 z organizace Junák – svaz skautů a 
skautek ČR oddíl vystoupil. 

Dnem 1. ledna 2003 založili skautští činovníci v Praze – 
Satalicích nové občanské sdružení, dle zákona č.83/1990 Sb. 
O sdružování občanů, pod názvem Skaut – S.S.V. (skauti a 
skautky Vpřed). Za svůj znak si zvolilo červeně olemovaný 
trojúhelník  s červeným nápisem „Vpřed“, umístěný na zlaté lilii. 
Název Vpřed je parafráze titulu poválečného časopisu Vpřed 
pod vedením J. Foglara, který byl tehdejší mládeží velmi 
oblíben a skutečně ji vedl vpřed. Toto nepolitické a nezávislé 
občanské sdružení vychází ze zásad světového skautingu 
stanovených lordem Baden–Powellem, z myšlenek Ernesta 
Thompsona Setona a ze zásad zakladatele skautského hnutí u 
nás Antonína Benjamina Svojsíka. 

Skaut – S.S.V. zásadně odmítá taktizování, kompromisy, 
kolaboraci jakéhokoliv druhu (např. ČRDM, na ústředí jsou 
činní vysocí funkcionáři s bývalou pionýrskou minulostí, atd.) a 
také škemravé natahování rukou s žádostí o dotace. Tato 
snaha se dala pochopit v roce 1989 až 1990, kdy hnutí Junáka 
začínalo. V žádném případě se nechceme prezentovat vedle 
pionýrské expozice, nebo dokonce po boku Pionýra! 

Pokud zazní opět tento požadavek či návrh „společných 
aktivit“, společných cílů a sdružování v zájmu všech, pak 
je nutné, aby slušní skauti řekli své NE! 
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Několik vět z historie skautingu 
 
V minulém století vytryskly dva prameny: Americký a anglický, 
které se spojily v mohutný proud, dnešní skauting. V Americe  
to  byl  spisovatel, malíř a zálesák E.T. Seton (Černý  vlk),  
který   založil   organizaci   Woodcraft Indians. S chlapci a 
děvčaty žil ve volné přírodě primitivním životem rudochů, 
takových, jakým žili v dobách prvních zálesáků. 
V Evropě se v  této době rodilo něco podobného. 
Generál Baden-Powell (za vojenské kariéry měl přezdívky: 
„Ten, který si lehá, než vystřelí“ a „Muž s velkým kloboukem“). 
Bí-pí (jeho všeobecně používaná zkratka) využil svých 
zkušeností z výchovy vojenských stopařů a od roku 1907 hlásá 
nový směr ve výchově mládeže. Vznikají Boy Scouts. Z Anglie 
se brzy šíří skauting nejdříve do kolonií a později i do Evropy, 
Asie, Jižní a Severní Ameriky. Od těch dob skauting neustále 
roste. 
U nás založil první skautský oddíl roku 1911 profesor Antonín 
Benjamin Svojsík po návratu z Anglie, kde skauting poznal. 
Svojsík vzal základ skautingu Baden-Powella, dobré stránky 
Setonova  woodcraftu a přidal k nim české prvky. Tak vznikl 
náš český skauting. 
Za své trvání byl Československý skauting několikrát násilně 
rozpuštěn. 
V roce 1940, v době okupace nacisty. V roce 1949 vládnoucí 
stranou KSČ, kdy se nechtěl spojit s organizací Pionýr a v roce 
1970 v procesu normalizace KSČ se situace opět opakovala. 
Znovu byl obnoven až v roce 1989 po studentské „sametové 
revoluci“. 
Bohužel to však netrvalo dlouho a pionýrům se tentokrát 
obsazení junáckého ústředí podařilo bez nejmenšího odporu! 
 
 
Skauting je výchova charakteru. Je to výchovný systém, 
který harmonicky vychovává celého člověka a zvláštní 
důraz klade na mravní výchovu. 
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Zakladatel skautingu v Anglii (24. ledna 1908) 
 
 
 

Lord Robert Baden–Powell of Gilwell 
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Zakladatel Woodcraft Indians (1902) 
 
 
 

Ernest Thompson Seton 
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Zakladatel skautingu v Československu (1911-1912) 
 
 
 

Antonín Benjamin Svojsík 
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Státní hymna – Kde domov můj? 
 
 
Píseň „Kde domov můj?“ složil František Škroup na text  
Josefa  Kajetána Tyla pro Tylovu frašku „Fidlovačka“, 
uvedenou poprvé na jeviště v roce 1834. Pro své vlastenecké 
vyznění se brzy rozšířila po celé zemi a za svou ji přijal celý 
český národ. 
 
Píseň „Kde domov můj?“ se výrazně uplatnila mezi bojovníky 
za samostatný stát (legionáře) a po jeho vzniku se stala její 
první sloka součástí státní hymny. Nahradila tak dosud při 
slavnostních příležitostech zpívaný Svatováclavský chorál. 
Dnes je tato slavná píseň státní hymnou České republiky. 
 
 
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:/ 
 
Kde domov můj, kde domov můj? 
V kraji znáš-li Bohu milém, 
Duše útlé v těle čilém, 
Mysl jasnou, vznik a zdar, 
A tu sílu vzdoru zmar, 
To je Čechů slavné plémě, 
/:mezi Čechy domov můj:/  
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Malý státní znak České republiky 
Základním tvarem znaku je stříbrný dvouocasý 
lev ve skoku na červeném štítě se zlatou 
korunku na hlavě, zlatým jazykem, zuby a 
drápy. 
 

 
Velký státní znak České republiky 
Obsahuje znaky tří hlavních zemí, z kterých 
naše republika vznikla: Čech, Moravy a 
Slezska. Vlevo nahoře a vpravo dole je umístěn 
český lev na červeném štítě. Vpravo nahoře je 
znak Moravy (orlice se zlatou čelenkou – 

korunkou, hlavou a nohama v modrém poli, červeně a bíle 
čtvercovaná). Vlevo dole je položen znak Slezska: Černá 
jednohlavá orlice se zlatou korunkou, červeným zobákem, 
jazykem a drápy, se stříbrnou pružinou na prsou, zdobenou 
křížkem a zakončenou jetelovými lístky. 
 

Vlajka prezidenta české republiky 
Zvaná také standarta, je čtvercového tvaru 
s velkým státním znakem na bílém poli, který 
má po pravé i levé straně dvě lipové větve, 
mezi kterými je zavěšena stuha s heslem: 
„Pravda vítězí!“ (Heslo, pod kterým husitské 

poselství táhlo k sněmu basilejskému, heslo slavného českého 
krále Jiřího z Poděbrad), olemovaném okrajem z plaménků 
střídavě bílých, červených a modrých. Je vždy vyvěšována 
tam, kde je prezident úředně (oficiálně) přítomen. 
 

Vlajka České republiky 
Vlajka České republiky se používá od 
roku 1993 (Československa od roku 1920 
do roku 1992). 
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Znalosti státních symbolů 
 
 

Za dlouhá léta používání nejrůznějších státních 
symbolů se vytvořily obecné zásady, kterými se civilizovaná 
společnost poměrně jednotně řídí. Základním principem byla a 
je vzájemná úcta, kterou prokazují reprezentanti různých států 
nebo národů svými symboly, symbolům států a národů jiných. 
Urážka či zničení nebo zneuctění státního symbolu je 
považováno za projev nepřátelství nebo dokonce vyhlášením 
války a odporu. 
 Základní symboly státu: Vlajka, znak a pečeť, požívají 
vždy zákonné ochrany, a to nejen navenek, ale především při 
vnitrostátním užívání. Všichni občané jsou povinni si svých 
státních symbolů vážit, chránit je a nedopustit jejich poškození 
nebo zneuctění. Tuto povinnost každý jednotlivec a organizace 
splní dodržováním těchto základních pravidel: 
 
 

Státní vlajka České republiky 
 

1. Státní vlajka ČR (dále jen vlajka) musí mít vždy rozměry 
v poměru 3:2 a modrý klín musí sahat do poloviny délky 
vlajky. 

2. Vlajka se vztyčuje tak, aby bílé pole bylo vždy nahoře. 
3. Vlajka se vztyčuje na stožár co nejrychleji. 
4. Vlajka se spouští pomalu, hrají-li se přitom hymny, pak tak, 

aby při jejich ukončení bylo možné vlajku odvázat. 
5. Na znamení smutku se vlajka vztyčuje „na půl žerdi“. Na 

krátkých žerdích skutečně do poloviny, na samotných 
delších stožárech je umístěna ve vzdálenosti tří šíří vlajky. 
Vlajka se pomalu vytáhne až nahoru a po pěti vteřinách 
strávených nahoře se stáhne na příslušnou vzdálenost. 

6. Vlajka se vztyčuje vždy při východu slunce a musí se 
spustit do západu slunce. 

7. Po dobu vztyčování či spouštění vlajky všichni přítomní 
zdraví čelem k vlajce, civilní osoby se zastaví čelem 
k vlajce s obnaženou hlavou. 
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8. Za bouře, vichřice a při silném větru se vlajka spouští bez 
ceremoniálu. Po zlepšení počasí se důstojně vztyčí. 

9. Vlajka se udržuje v čistotě a dobrém stavu. Při větším 
opotřebení je zapotřebí ji nahradit novou. Při vyvěšování se 
vlajka nesmí dotknout země nebo vodní hladiny. 

10. Se státní vlajkou se na stejný stožár nesmí vztyčit žádná 
jiná vlajka. 

11. Státní vlajka se nesmí používat jako dekorace. K tomuto 
účelu se používá prapor, který má poměr délky a šířky jiný 
než 3:2. 

12. Státní vlajka se nesmí nosit přehozená přes ramena a 
různě pomalovaná. 

13. Na budovách a objektech se vlajky a prapory umísťují vždy 
na čelní stěně nebo hlavním průčelí. 

14. Díváme-li se na vlajku, visící na stěně, pak je modrý klín 
nahoře, bílé pole vlevo. 

15. Pokud se vyvěšuje kromě vlajky ČR ještě jedna vlajka 
(prezidentská, cizího státu, služební, městská, atd.), je 
státní vlajka vždy na čestnějším místě, tzn. vpravo 
z hlediska budovy, objektu nebo nastoupeného tvaru, 
popřípadě na nejvyšším stožáru. 

16. Vztyčuje-li se při jedné příležitosti více vlajek, pak vlajka 
ČR se vztyčuje jako první a spouští se jako poslední. 

17. Vlajka je vždy napravo: Na vozidlech ve směru jízdy, od 
řečníka, nebo tribuny. 

18. Znaky ČR musí odpovídat příslušnému zákonu, jak 
v barevném, tak grafickém provedení. Směrodatný je slovní 
popis, který musí být bezpodmínečně dodržen. Výtvarné 
pojetí může být individuální, ale důstojné. 

 
 
Tyto zásady jsou pouze nejdůležitějším výtažkem ze všech 
pravidel. 
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Odznaky - Světlušky 
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Odznaky - Vlčata 
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Odznaky – Skauti a skautky 
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Odznaky - Roveři 
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Umístění odznaků na kroji 
 
 

Levá kapsa Pravá kapsa 

 
 
 

Levý rukáv Pravý rukáv 

 
 
 
Slibový 
odznak 
 
 
Domovenka 
 

Léta 
 
 
 
 
 
 
Šedý bratříček 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlček 
- dle stupně I., II., III. 
 
Modrý šíp odříkání 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barva šestky 
 
 
Hodnost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlčci odbornosti 
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Místní organizace – SKAUT – S.S.V. 
 
 
Středisko - sdružuje světlušky, vlčata, skauty, skautky, 

rovery, old skauty a Svaz přátel skautů. 
 Je složeno ze smeček, rojů, oddílů a kmenů.  
 Jednotlivé jednotky jsou číslovány. 
 
 
Roj, smečka, oddíl - sdružuje dvě až tři skupiny. U světlušek 

roj, vlčat šestky a skautů družiny. 
 
 

Oddíl může tvořit 12-18 členů. 
Vedoucí světlušek se jmenuje – velká 
světluška. 
Zástupce – malá světluška. 
Vedoucí vlčat se jmenuje – šestník. 
Zástupce - podšestník. 
Oddílový rádce – Mauglí. 
Šestka světlušek, vlčat si volí barvu 
šestky, pokřik a vede si kroniku.  
Barevné označení je vyšívaná 
světluška, vlček v příslušné barvě na 
levém rukávě. 
Vedoucí skautů – rádce. 
Zástupce – podrádce. 
Družiny jsou pojmenovány podle zvířat, 
které symbolizují kladné vlastnosti a 
krásu. 

Symbol názvu družiny (nášivka) se nosí na levém rukávu. 
Pokřik: Skautský pokřik vyjadřuje jednotu, sílu a radost z mládí 
prožívaného v družině nebo oddíle. 
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SVĚTLUŠKY (nejmladší skautky) 
 

Děvčata ve věku 5-11 let. Základním kolektivem je šestka. 
Několik šestek tvoří roj (oddíl). Odznakem světlušek je 
trojlístek. 
 
 
HESLO SVĚTLUŠEK:  PAMATUJ! 
 
Zákon světlušek:  1. Světluška se poddá vždy své vůdkyni. 
                               2. Světluška se nikdy nepoddá sama sobě. 
 
Slib světlušek:  Slibuji jednat, jak dovedu nejlépe: 

1. Abych byla dobrou dcerkou své vlasti a 
poslušnou nejmladší skautkou svého roje. 

2. Abych každý den prokázala dobrý skutek 
 
Šestka světlušek se pravidelně schází jedenkrát týdně. 
 
Kroj světlušek  Zelená čapka, zelená košile, žlutý šátek, 

kožený turbánek, žlutá šňůrka k píšťalce, 
kovová dvouhlasá píšťalka, pískové plátěné 
kraťasy (zelené dlouhé kalhoty), zelený kabát 
(parka), zelený opasek, zelené ponožky, 
hnědé kotníkové kožené boty (goretexové). 

 
Zimní doplňky  Zelená šála, zelené pletené rukavice, pletená 

čepice v barvě šestky. 
 
Pracovní oděv  Zelené tričko se znakem roje, zelená čepice. 
 
Letní kroj   Pískové tričko se znakem roje, písková 

čepice. 
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VLČATA (nejmladší skauti) 
 

Chlapci ve věku 6-11 let. Základním kolektivem je šestka. 
Několik šestek tvoří smečku (oddíl). Odznakem vlčat je hlava 
vlčka. 
 
 
HESLO VLČAT:  NAŠÍ SNAHOU NEJLEPŠÍ BUĎ ČIN! 
 
Zákon vlčat: 1. Vlče se vždy poddá starému vlku.  
             2. Vlče se nikdy nepoddá sobě. 
 
Vlčácký slib: Slibuji jednat, jak dovedu nejlépe: 

1. Abych byl dobrým synkem své vlasti a 
poslušným nejmladším skautem své smečky. 

2. Abych každý den prokázal dobrý skutek. 
 
Šestka vlčat se pravidelně schází jedenkrát týdně.                       
 
Kroj vlčat Zelená čapka, zelená košile, žlutý šátek, 

kožený turbánek, žlutá šňůrka k píšťalce, 
kovová dvouhlasá píšťalka, pískové plátěné 
kraťasy (zelené dlouhé kalhoty), zelený kabát 
(parka), zelený opasek, zelené ponožky, 
hnědé kotníkové kožené boty (goretexové). 

 
Zimní doplňky  Zelená šála, zelené pletené rukavice, pletená 

čepice v barvě šestky. 
 
Pracovní oděv  Zelené tričko se znakem smečky, zelená 

čepice. 
 
Letní kroj  Pískové tričko se znakem smečky, písková 

čepice. 
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SKAUTI A SKAUTKY 
 

Chlapci a děvčata ve věku 11-15 let. Výchovným kolektivem je 
družina. 
 
Vedoucím je starší skaut/skautka – rádce/rádkyně. Družinu 
tvoří 6 - 8 chlapců/děvčat, kteří si volí svůj název, znak, vlajku, 
pokřik a vede svou kroniku. Několik družin (2-3) tvoří oddíl, 
který vede vůdce/vůdkyně oddílu se svým zástupcem 
oddílovým rádcem/rádkyní a oddílovou radou. Odznakem 
skauta je lilie se štítem, ve kterém je nápis Vpřed. 
 

 
HESLO SKAUTŮ:  BUĎ PŘIPRAVEN! 
 
HESLO SKAUTEK:  BUĎ PŘIPRAVENA! 
 
 
Zákon skautů: 
1. Skaut je pravdomluvný. 
2. Skaut je věrný a oddaný. 
3. Skaut je prospěšný a 

pomáhá jiným. 
4. Skaut je přítelem všech 

lidí dobré vůle a bratrem 
každého skauta. 

5. Skaut je zdvořilý. 
6. Skaut je poslušný rodičů, 

představených a vůdců. 
7. Skaut je ochráncem 

přírody a cenných výtvorů 
lidských. 

8. Skaut je veselé mysli. 
9. Skaut je spořivý. 
10. Skaut je čistý v myšlení, 

slovech i skutcích. 
 

Zákon skautek: 
1. Skautka je pravdomluvná. 
2. Skautka je věrná a 

oddaná. 
3. Skautka je prospěšná a 

pomáhá jiným. 
4. Skautka je přítelem všech 

lidí dobré vůle a sestrou 
každé skautky. 

5. Skautka je zdvořilá. 
6. Skautka je poslušná 

rodičů, představených a 
vůdců. 

7. Skautka je ochráncem 
přírody a cenných výtvorů 
lidských. 

8. Skautka je veselé mysli. 
9. Skautka je spořivá. 
10. Skautka je čistá v myšlení, 

slovech i skutcích. 
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Skautský slib  Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: 
1. Milovat svou vlast a sloužit jí věrně 

v každé době  
2. Plnit povinnosti vlastní a zachovávat 

zákony skautské  
3. Duší i tělem být připraven a pomáhat 

bližnímu  
 
 

 
Skautská družina  pravidelně se schází jednou týdně na 

družinových schůzkách. Výprava se koná 
jedenkrát za měsíc. Motorem skautské 
činnosti je bodování. Body získávají skauti 
a skautky za docházku, znalosti a 
dovednosti, za umístění (v hrách, 
závodech, atd.), za složení zkoušek, ale i 
dobrý prospěch ve škole. 

 
Skautský kroj  Zelený klobouk (slavnostní), zelená košile 

(slavnostní), zelená šňůrka na píšťalku, 
kovová dvouhlasá píšťalka, zelené plátěné 
kraťasy (kalhoty), zelený opasek, zelené 
podkolenky, hnědé kožené kotníkové boty 
(goretexové), skautská hůl (líska 150 cm), 
hnědý šátek, kožený turbánek, zelená 
bunda (parka), zelené pončo. 
 
 

Zimní doplňky Zelená pletená čepice, pletené zelené 
rukavice, zelená šála, zelené návleky na 
boty. 

 
Pracovní kroj  Zelené tričko se znakem, zelená čepice. 
 
Letní kroj  Pískové tričko se znakem, písková čepice 
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ROVEŘI 
 

Skauti ve věku 15-18 let se sdružují ve skupinách (kmenech). 
Kmeny jsou výchovné jednotky podle zájmové činnosti nebo 
speciálních zaměření. Pracují samostatně buď při skautském 
oddílu, nebo středisku. 

 
 

 
 
 
 
 

HESLO ROVERŮ:  JÁ SLOUŽÍM! 
 

Mimo své zájmové a speciální zaměření 
(motosport, sport, historie, ekologie, atd.) 
pomáhají mladším bratrům v oddílové činnosti, 
při zařizování a údržbě kluboven, při zřizování 
tábořišť, organizování závodů, pietní akty, atd. 
V tábornické a sportovní činnosti se zaměřují na 
náročnější formu – pěší, lyžařské, vodácké, 
cykloexpedice, zimní táboření, přechody pohoří, 
zahraniční expedice atd. 
 

Odbornostní odznaky: podle zkoušek Setona 
 
Roverský kroj  Červený baret, červený šátek, červená 

šňůrka k píšťalce, … dále jako skauti. 
 
Pracovní kroj  Zelené tričko, zelené kraťasy (kalhoty), 

zelená čepice, zelený opasek. 
 
Letní kroj  Pískové tričko, pískové kraťasy, písková 

čepice, zelený opasek. 
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OLD SKAUTI 
 

Skauti, kteří již věkem (18-100 let) přesáhli věk skautů plnících 
skautskou stezku, ale jsou ve skautské organizaci činní ve 
funkcích, nebo jinak napomáhají vedoucím oddílů, středisek. 
Patří do Kmene dospělých a sdružují se v klubech old skautů 
se samostatnou činností. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SVAZ  PŘÁTEL SKAUTŮ (PŘÍTEL SKAUTŮ) 

 
V tomto svazu se sdružují ti, kteří neměli skautskou výchovu 
(např. kamarádi, rodiče), ale je jim blízký skautský výchovný 
systém. 
 
 
 
 



- 22 - 

Pochodové značky 
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Druhy táborových ohňů 
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Vaření v přírodě 
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Krabička poslední záchrany (KPZ) 
 

Je nezbytná součást vybavení nejen na cestách do přírody, ale 
je dobrým pomocníkem kdekoli. 
 
Krabička poslední záchrany obsahuje tyto užitečné 
maličkosti, které nám můžou pomoci v nouzi:  
• Kousek svíčky 
• Zápalky v lékovce s kouskem škrtátka 
• Svinutý drátek 
• Jeden metr tenkého provázku s naznačenými dílky po 

10cm 
• Hřebíky různých velikostí 
• Několik napínáčků 
• Malá ořezaná tužka 
• Dva zavírací špendlíky 
• Několik nýtků na kůži 
• Jehly na šití 
• Nitě navinuté na lepenkové cívce 

(zápalce) 
• Kousek křídy 
• Padesátikorunová kovová mince na 

telefon 
• Korespondenční lístek (papír) na vzkaz 
• Kousek březové kůry 
• Gumičky na převázání 
• 2 kostky suchého lihu v igelitovém obalu 
• Karabinka 
• Různé knoflíky 
• Kovové kroužky 
• Zápalky a škrtátko, nalepené na víčku krabičky 
 
Krabičku zajistíme proti otevření gumičkou. Pro peníze, tužku, 
atd. si nechodíme při každé příležitosti, ale jen tehdy, když 
doma zapomeneme peníze, zápalky apod. Na vnitřní stranu 
krabičky nalepíme svoji adresu a důležitá telefonní čísla: 
záchranná služba, policie a hasiči. Krabička poslední záchrany 
slouží jen tehdy, když ji nosíme neustále u sebe! 
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Školní prospěch 
 
Nejdůležitější věc v našem oddílu, kterou řadíme na první 
místo je dobrý školní prospěch. Proto každou oddílovou 
schůzku předloží každý člen svou žákovskou knížku ke 
kontrole. 
 
Bodování známek v žákovské knížce: 
 

Známky  Počet bodů 
  1 50 bodů 
  2 30 bodů 
  3 10 bodů 
  4 -50 bodů 
  5 -100 bodů 
      
  Pochvala 100 bodů 
  Poznámka -200 bodů 
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Vázání základních uzlů 
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Zacházení se skautskou holí 

 
 

Pozdravy s holí a bez hole 

Pozor Pohov 

Za pochodu Bez hole V pozoru 

          Pietní pochod                      Odpočinek                Pietní stráž 
 

       Na místě    Za pochodu            Pozor                 Pohov 
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Důležitá telefonní spojení 
 
 
1. Vůdce smečky …………………………………………………………. 

2. Zástupce vůdce smečky …………………………..……………….. 

3. Šestník ……………………………………………………………….. 

4. Podšestník …………………………………………………………… 

5. Člen …………………………………………………………………... 

6. Člen …………………………………………………………………... 

7. Člen …………………………………………………………………... 

8. Člen …………………………………………………………………... 

9. Člen …………………………………………………………………... 

10. Člen …………………………………………………………………... 

11. Člen …………………………………………………………………... 

12. Člen …………………………………………………………………... 

13. Člen …………………………………………………………………... 

14. Člen …………………………………………………………………... 

15. Člen …………………………………………………………………... 

16. Člen …………………………………………………………………... 

17. Člen …………………………………………………………………... 

18. Člen …………………………………………………………………... 

19. Člen …………………………………………………………………... 

20. Člen …………………………………………………………………... 

 
 
 
POLICIE…………………………………………………………………. 158 

MĚSTSKÁ POLICIE……………………………………………………. 156 

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA…………………………………………………155 

HASIČI…………………………………………………………………… 150 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kontakty: 
Adresa:  U Obory 15, 190 15 Praha 9 - Satalice 
Vůdce oddílu: Podlaha Kamil, tel. 607 113 080 
Email:  kamil.podlaha@seznam.cz 
Web:  http://www.skaut-satalice.cz 
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