
Hra 1. oddílu skautek 2021 
Jak vypadá státní vlajka Česka ví každý, možná víte, jak vypadají vlajky i okolních států. Pokud 
jste byli na táboře, tak jste určitě viděli i vlajku našeho střediska, oddílu a jednotlivých družin 
skautek. Ale tady to nekončí, výjimečně na některých střediskových akcích, hlavně na 
skautském plesu je k vidění i vlajka vlčat, oddílu skautů, stará vlajka oddílu skautů a vlajky 
různých družin. 

Proč máme tolik vlajek? Vlajky jsou starou tradicí, je to symbol, pod kterých se sdružuje 
skupina lidí se stejným cílem. Prvně se objevili už ve staré Číně! Určitě si všimnete, že na všech 
vlajkách jsou některé podobné znaky. Často se tam objevují motivy rostlin, zvířat, stejné barvy 
– například trikolóra (červená, bílá, modrá). 

___________________________________________________________________________ 

 

současná vlajka střediska používaná od 
roku 2014, byla zaplacena z výtěžku 2. 
skautského plesu 

 

___________________________________________________________________________ 

historická vlajka 1. oddílu skautek 
Roztoky, získali jsme ji roku 1970 a 
používáme ji dodnes 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

vlajka současné smečky vlčat 

 

 

 



_________________________________________________________________________________________________________________ 

již zaniklý 1. oddíl skautů v Roztokách  

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

historická vlajka současného 2. oddílu 
skautů 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

historická vlajka katolického oddílu 
skautů 

 

 

__________________________________________________________________________ 

vlajka:   

kamejek  ježků 

sedmikrásek  jestřábů 

  vyder 

  lišek 

 



Úkol pro všechny: 

Přiřaďte jednotlivé názvy ke znakům na vlajkách, označeno čísly. 

 

a. orlice 
b. znak města Roztoky 
c. historický trojlístek skautek 
d. junácká lilie 
e. chodský pes 
f. trikolóra 
g. lipový list 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol pro skautky: 

Heraldika je historická věda, která se zabývá studiem souhrnu pravidel a zvyklostí, podle nichž 
se znaky tvoří, popisují, určují a kreslí. Nejčastěji byli v minulosti užívány erby. Erb má svůj 
původ zejména u středověkých rytířů, kteří si označovali své brnění a přilbu. Se stále 
dokonalejší výzbrojí, která pokrývala celé tělo, bylo stále obtížnější rychle rozeznat spojence 
od nepřítele. Proto byly zavedeny barevné symboly, které se umisťovaly na brnění, štíty a 
vlajky. Znaky následovně užívaly i potomci a nakonec se přenesli až do současných vlajek. 
Často se jednotlivé znaky opakují a kombinují na základě, jak se jednotlivé rody spojovali 
manželstvím a podobně. Ani skautská lilie není originálním znakem a nachází se ve znaku 
mnoha rodů, jako růžice map a i jako dekorační ornamenty.  
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Vaším úkolem je z následující sady erbů vytvořit jeden společný, ale nebude to tak 
jednoduché. Vytváříte tento erb po spojení několika měst, které se nemají tak úplně rádi a 
mají spoustu podmínek: 

1. Opatovce nechtějí být pod nikým, protože jednorožec je majestátný. 
2. Planá souhlasí se svým umístěním jen pokud bude zelená na spodu. 
3. Opatovce nechtějí sdílet hranu s Planou. 
4. Stretava si myslí, že by vypadalo špatně kdyby byli dva erby s ptáky vedle sebe. 
5. Letiny chtějí být nalevo od Plané. 
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Správce stanoviště: Bodla 


