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Jmenuji se Mikoláš a jsem 
ze 70. oddílu Brno. Od října 
2015 žiju s rodinou dočasně na 
Srí Lance. Po příjezdu jsem měl 
v plánu zapsat se do místního 
skautského oddílu, ale zjistil
jsem, že je to velmi obtížné, 
protože oddíly jsou organizované 
pouze v rámci škol, a pokud 
nechodíte do dané 
školy, nemáte šanci se 
do oddílu dostat. Chtěl 
jsem se o skautingu 
na Srí Lance dozvědět 
více, tak jsem skauty 
vyhledával, povídal si 
s nimi a teï se o svá 
zjištění s vámi podělím.

Srí Lance
 Skautské a jiné uniformy
Možná víte, že na Srí Lance se do školy nosí povinně uni for my. 
Když jste skaut, máte na výběr, jestli chcete nosit školní 
uniformu, nebo svůj skautský kroj. Skautský kroj budí u vrstev
níků i starších neskautů respekt. A ještě jedna zajímavost. 
Každý oddíl má svou vlastní barvu šátků. Když se potká na 
akci více oddílů, tak je hned vidět, ze kterého oddílu ten 
který skaut nebo skautka je. Barvy šátků jsou velmi rozmanité 
a vždy kopírují oficiální barvy školy. Na Srí Lance jsou školy 
velmi formální instituce. Každá má svoje barvy, vlajku 

i hymnu, která se zpívá při všech 
oficiálních příležitostech a při 
začátku každého nového týdne.

Skauting na

 Historie
Na Srí Lance vznikl skaut pro kluky v roce 1912. Je překvapivé, 
že dívčí skaut zde zahájil svoji činnost až 97 let poté, tedy 
v roce 2009. To, že skauting byla výhradně chlapecká činnost, 
dokládají například obrázky na známkách, které srílanská 
pošta vydala při příležitosti stého výročí oddílu Dharmaraja 
v Kandy v roce 2013. Žádné skautky na nich nejsou. 

Na Srí Lance neexistuje 
centrální vedení skautu 
ani žádná oficiální 
spolupráce mezi vládou 
a jednotlivými oddíly. 
Vedoucí je vždy jeden 
z učitelů dané školy. 
Aktivity, zájmy a čin
nosti oddílu se odvíjí 
od osobnosti vedoucího. 

Na Srí Lance žije více než osmnáct milionů lidí a skautů 
a skautek tu bylo v roce 2014 okolo třiceti tří tisíc. 
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Srí Lance

  Schůzky a tábory
Na schůzky se chodí výhrad
ně v kroji a jsou také velmi 
formální. Nejdříve před vlaj
kou přednesete slib, pak se 
zpívá státní hymna a teprve 
poté se jdou hrát hry nebo 
dělat jiné věci podle zamě
ření oddílu. Na delší akce 
se jezdí velmi zřídka, ale 
já jsem měl štěstí a jeden 
tábor jsem navštívil. Při té příležitosti 
jsem udělal rozhovor se skautem NeMSOU RaNaSINgHe. 

> Jak dlouho skautuješ? 
Teď to je pět a půl roku. 

> Jak se jmenuje tvůj oddíl? 
Můj oddíl je při škole Dharmaraja College a je to 
druhý oddíl, co vznikl na Srí Lance, v roce 1913. 

> Používáte nějaké přezdívky? My například 
někdy používáme přezdívky, odvozené od 
nějakých příhod, co se nám staly. 
Ano, používáme. Ve většině případů se přímo odvíjí 
od našeho jména, ale někdy je to i jinak. 

> Máš ty nějakou? 
Mně přezdívají Nem. 

> Jak dlouho trvá normální schůzka? 
Scházíme se dvakrát týdně na dvě a půl hodiny. 

> Jak jsou velké oddíly? Máte i nějaké družiny? 
Družina je v každém oddíle jen jedna. Skaut si 
můžeš říkat, když je ti 7 až 16 let. 

Holky se scházejí v oddílech při své škole. 
(poznámka: Na Srí Lance je většina škol od 
druhého stupně rozdělena na dívčí a chlapecké.)

> A kdo připravuje program na schůzky? 
Tím, že je v každém oddíle jen jedna 
družina, tak program připravuje vždycky 
oddílový vůdce. 

> Máte nějaké akce, na které jezdíte mimo město? 
Většinou máme měsíční akce. Jsou to jednodenní 
výlety někde v blízkém okolí, ráno vyrazíme a 
odpoledne se vracíme domů. 

> A když jste někde přes noc, třeba na táboře, 
kde spíte? 
Tábory jsou jednou za dva až tři roky a trvají 
maximálně tři dny. Nemáme žádná vlastní skautská 
stanoviště. Nejčastěji spíme na školním pozemku 
ve stanech nebo někdy na pronajatých hřištích.  

> Máte něco speciálního ve vašem skautingu? 
Například my, když jedeme na tábor, tak si 
stavíme stany s podsadou. 
Jako speciální věc v našem školním skautingu je, 
že vždy zdobíme bránu naší školy podle zaměření 
a charakteristiky našeho oddílu. Takže když k nám 
přijede nějaká návštěva, hned ví, na co se náš 
oddíl zaměřuje.  

> Máte nějakou stezku, kterou  plníte? 
Ano, máme, vydává si ji naše škola, ale moc to 
nevyplňujeme. 

> Máte nějaký skautský časopis? 
Ano, máme, ale pouze pro naši školu. 

Vychází každý Term. Také píšeme roční 
kroniku a ročenku.

(poznámka: Na Srí Lance je školní 
rok od ledna do prosince a každý 
čtvrtý měsíc jsou prázdniny. Období 
mezi prázdninami se nazývá Term.)  

Připravil: Mikoláš
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