
Skautské „svátky“ a patroni  
 

22. února: Den zamyšlení (angl. Thinking day) (taky Vzpomínkový den či Den sesterství) 

V květnu 1926 na mezinárodní konferenci konferenci skautek, téma „Svět“, bylo navrhnuto, 
aby byl den, kdy na sebe budou všechny skautky myslet.  Byl vybrán 22. únor, narozeniny obou 
skautských zakladatelů, manželů, Olave Baden-Powell a Roberta Baden-Powella. Svátek má 
připomínat, že je na světě hodně skautů a že všichni jsou si bratry a sestrami. Proto toho dne 
skauti přemýšlí o sobě, vzájemně si přejí, organizují různé hry nebo se setkávají u ohňů.  

Den sesterství v osadě roku 2020 

 

Více na: https://prvni-oddil.skauting.cz/2014/02/skautske-svatky/ 

 

24. dubna: Svatý Jiří –  patron a ochránce skautů 

Jiří se stal patronem rytířů a posléze ochráncem 
skautů celého světa, za patrona ho zvolil Robert 
Baden-Powell.Také se slaví různými akcemi. 
Skauti v Beskydech pořádají tradiční výstup na 
Ivančenu (kamenná mohyla na 
památku skautů, kteří byli popraveni za účast 
v protinacistické odbojové skupině), v Děčíně 
skauti zvou veřejnost na akci plnou aktivit.  

 

Více na: https://prvni-
oddil.skauting.cz/2014/02/skautske-svatky/ a 
https://www.skauti-
pardubice.cz/dokumenty/tz/2012-04-24_sv-jiri.pdf 



17. listopadu: Sv. Alžběta Durynská (1207 – 1231) – 
patronka světlušek  

Svatá Alžběta Durynská, byla uherská princezna, která žila 
v Německu. Alžběta pomáhala potřebným, prodala své 
slavnostní oděvy, klenoty a postavila špitál pro nemocné. 
Žila velmi prostě se svými družkami, pro ní byly všechny 
rovny - musely zapomenout, že je princezna.  

 

 

 

 

 

4. října: svatý František z Asisi (1182 – 1226), 
patron vlčat celého světa 

Byl rytířem na válečných výpravách. Při zranění a 
věznění, měl František četné vidění, ve kterých 
se mu zjevil bůh. Proto vycestoval do Říma, kde jej 
čekalo zklamání nad bohatstvím církve a chudobou 
lidí. Vyměnil si oděv se žebrákem a žebral. Chtěl 
sloužit Nejvyšší Pravdě a Lásce. Mimo chudobu 
hlásal rovnost všech bytostí, včetně zvířat.  
 
 

 

28. září: Sv. Václav (asi 907 – 28. září 935, příp. 
929) – patron českých Junáků  

Sv. Václav byl český kníže, který je symbolem 
české státnosti. V roce 1994 putoval Českou 
republikou jeho ostatek a slavnostní doprovod 
zajišťovaly také oddíly skautů. Většina z nich se 
hlásila k jeho odkazu a tak byl sv. Václav přijat za 
ochránce junáků. Je pro junáky vzorem v pomoci 
druhým, v statečném a laskavém jednání.  

 

Upraveno a převzato z: Myšlenkové základy Junáka a skautský zákon v reflexi historických postav 
českých dějin, Aleš Mašek – Upolín (2019) 

 



 

ÚKOLY: 

Všichni 

1. Vyber si jednoho patrona, příslušně se obleč, nebo zapózuj. Vyfoť se a fotku pošli 
Bodle. Fotky vyvěsíme na oddílovém albu, na které se lze dostat skrz stránky. Pokud si 
nepřeješ sdílet fotku své osoby, pak pošli alespoň jinak ztvárněného patrona. 
 

2. Den zamyšlení si v únoru připomínáme v oddíle, letos to bohužel nevyšlo. Přesto na 
sebe můžeme zapřemýšlet. Z následujících polí můžeš složit vzkaz. Po složení napiš 
Bodle poslední tři slova.  
 

 



Skautky 

Jaké slovo nepatří k jednotlivým patronům. Pošli první písmenka odpovědí. (můžete si 
pomoci internetem) 
 
Sv. Václav:  

Boleslav, Lucemburk, Budeč, Václavské náměstí, dvacetikoruna 
 
Sv. Jiří:  

saň, římská říše, duben, poustevník, princezna 
 
Sv. Alžběta:  

nemocnice, mučednice, Marburg, laskavá, František z Assisi 
 

František z Assisi:  
chudoba, legenda, zjevení, ukřižovaný, stigmata 

 

 

Správce stanoviště Bodla 


