
Úryvok z knihy Skauting pre chlapcov 

(Robert Baden-Powell) 

 

SVÄTÝ JURAJ 

Patrónom rytierov bol svätý Juraj, pretože ako jediný zo svätcov jazdil na koni. Je svätým patrónom 
kavalérie (odtiaľ pochádza výraz pre rytierske správanie – „gavalierstvo“) a významným svätým 
Anglicka. Je aj patrónom skautov na celom svete, preto by všetci skauti mali poznať jeho príbeh. 

Svätý Juraj sa narodil v roku 303 v Kapadócii. Keď mal 17, stal sa vojakom kavalérie a čoskoro sa 
preslávil svojou udatnosťou. Jedného dňa sa dostal do mesta menom Selem. Pri meste býval drak, 
každý deň ho kŕmili jedným obyvateľom, na ktorého padol lós. 

Keď tam prišiel svätý Juraj, mali dať drakovi kráľovu dcéru Kleolindu. Svätý Juraj ju nechcel nechať 
zomrieť, vybral sa teda za drakom do močiarov za mestom, napadol ho a zabil.  

 

Skauti, buďte pripravení a smelí, 

svätý Juraj na koni je váš príklad skvelý. 

 

Svätý Juraj je skvelým príkladom skauta: Keď sa ocitol tvárou v tvár nebezpečenstvu, nezľakol sa ho ani 
sa mu nevyhol, nech bolo hocako veľké – ako drak –, ale pustil sa doň celou svojou silou a s pomocou 
svojho koňa. Hoc aj nebol na takýto boj dostatočne vyzbrojený, nevzdal sa a svojou snahou si napokon 
poradil s problémom, do ktorého sa nik iný neodvážil pustiť. Skaut by sa mal tiež vedieť takto zachovať 
pred ťažkosťami a nebezpečenstvami, nech by sa mu zdali akokoľvek strašné a jeho výzbroj akokoľvek 
slabá. Keď sa do toho pustí celou silou a odvahou, odhodlá sa bojovať, tak sa mu to veľmi 
pravdepodobne podarí. 

23. apríl (na Slovensku až 24. 4. – pozn. prekl.) je dňom svätého Juraja a vtedy si všetci skauti 
pripomínajú svoj sľub a skautský zákon. Niežeby skaut na ne cez rok zabudol, ale v tento deň má 
príležitosť si na ne spomenúť a zamyslieť sa. Spomeňte si aj vy 23. apríla. 

 



RYTIERSKY KÓDEX 

Takto zneli rytierske zákony: 

Buď vždy pripravený a v plnej zbroji, s výnimkou nočného oddychu. 

Obraňuj slabých a chudobných, pomáhaj tým, čo sa nevedia brániť sami.  

Nerob nič, čím by si mohol niekoho zraniť či uraziť. 

Buď pripravený chrániť svoju krajinu. 

Pri všetkom, čo robíš, snaž sa získať česť a dobré meno. 

Nikdy neporuš daný sľub. 

Ži svoj život ku cti svojej krajiny. 

Radšej zomri čestne, než by si žil nehanebne. 

Rytier sa musí naučiť vykonávať namáhavé a pokorné služby s radosťou a zdvorilo a pomáhať 
druhým. 

 

Týmito pravidlami sa riadili rytieri a z nich vychádzajú dnešné skautské zákony. Rytier (alebo skaut) je 
za každých okolností džentlmen. Veľa ľudí si myslí, že na to treba mať veľa peňazí. Peniaze však nerobia 
džentlmena. Džentlmenom je každý, kto sa riadi rytierskymi pravidlami. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÚLOHY A OTÁZKY NA ZAMYSLENIE NA DEŇ SKAUTOV 2020 

1. Zopakuj si v duchu znenie skautského zákona a sľubu. 
2. „Skaut by sa mal tiež vedieť takto [ako sv. Juraj] zachovať pred ťažkosťami a nebezpečenstvami, 

nech by sa mu zdali akokoľvek strašné a jeho výzbroj akokoľvek slabá,“ píše B.-P. Čo je 
výzbrojou nás skautov? 

3. Ktorý z bodov Rytierskeho kódexu sa pre teba javí ako najnáročnejší a prečo? 
4. Porozmýšľaj: Kedy si sa naposledy ty zachoval/a k niekomu druhému „džentlmensky“ či 

„rytiersky“ (v B.-P.-ho ponímaní)? Kedy sa niekto takto zachoval k tebe? 


