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1– Aspoň trom ľuďom porozprávam o skautingu, poprípade
pozvem spolužiaka na družinovku 
2 – Naučím sa novú skautskú pieseň 
3 – Splním aspoň jednu odborku, alebo výzvu (mimo odboriek
ktoré plní zbor/družina spoločne) Plnenie v malých skupinkách
dvojica, trojica, štvorica je platné, dokonca vítané 
4 – Vyjdem na 7 vrchov Nitry: Borina, Zobor, Kalvária,
Drážovský kostolík, Vŕšok, Hradný kopec, Martinský vrch 
5 – Odfotím sa v rovnošate na nezvyčajnom mieste  
6 – Zúčastním sa aspoň troch zborových akcií 
7 – Natočím sám, s družinou alebo s kamošmi video o
skautingu 
8 – Odpracujem aspoň dve hodiny pre mesto/obec 
9 – Prispejem na zborovú stránku (článok, reportáž...) 
10 – Vyhľadám skauta ktorý skautoval v roku môjho narodenia
a porozprávam sa s ním o skautingu v tomto období  
11 – Prespím aspoň jednu noc pod hviezdami 
12 – Zúčastním sa akcie iného zboru v oblasti, alebo oblastnej
akcie 
13 – Osobne zanesiem Betlehemské svetlo (susede,
spolužiakovi...) a porozprávam mu príbeh betlehemského svetla 
14 – Prinesiem Betlehemské svetlo na miesto kde ešte nebolo 
15 – Zúčastním sa dňa so skautskou šatkou 
16 – Prinesiem do družiny/ zboru nejakú novú drobničku, ktorú
si zahráme na akcii/družinovke 
17 –  Prečítam si knihu skauting pre chlapcov 
18 – Prečítam knihu o skautingu (Okrem skautingu pre
chlapcov) 
19 – Nakreslím/ vytvorím návrh nášivky Výzvy 25 (možné splniť
len do 31.3.2019.)- odovzdať radcovi/vodcovi 
20 – Za 50 dní urobím aspoň 25 dobrých skutkov  
21 – Vytvorím vlastnoručne darček pre ľubovoľného člena
nášho zboru 
22 –Napíšem a pripnem na nástenku v klubovni môj
najkrajší/najvtipnejší zážitok zo skautingu 
23 –Spolupodieľam sa na organizácii akcie (družinový večierok,
družinová výprava, oddielová akcia, zborová akcia...) 
24 – Aspoň 10 hodín strávim pomocou klubovni (Upratovanie,
kosenie, hrabanie, utieranie prachu, kopanie jazierka,
skrášlenie...) 
25 – Naučím sa variť/ piecť nové jedlo/koláč a prinesiem ho
ochutnať (na družinovku, akciu, zborovú radu...) Alebo ho
uvarím / upečiem priamo v klubovni a naučím ho pripravovať aj
iných  
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Podmienky a pravidlá: 
-Výzvu môže plniť každý registrovaný člen 23. zboru Nitrava. 
-Splnenie bodov sa ráta aktuálnym začatím. (Napr. pred rokom
som splnil odborku- neplatí, pred mesiacom som sa zúčastnil 3
zborových akcii - neplatí...) 
-Výzvu je možné plniť od 14.12.2018 do 1.9.2019 
-Každý bod možno započítať ako splnený iba raz  
-Výzvu možno plniť jednotlivo i v skupinkách 
-členovia mladší ako 18 rokov plniaci výzvu prerokovávajú
plnenie bodov so svojím radcom. 
-Minimálny počet splnených bodov na úspešné splnenie výzvy
pre jednotlivé vekové kategorie: 
Vlčatá, včielky: 10 bodov /25 
skauti,skautky: 15 bodov/25 
rangeri, rangerky: 17 bodov /25 
Roveri, roverky: 19 bodov/25 
Dospelí v skautingu: 19 bodov/25 

VÝZVA 25

Štvrťstoročie. Človek zažije veľa. Zbor však nie je
človek ale niekoľko desiatok osobností s
množstvom jedinečných zážitkov a spomienok.
Teraz môzeš znovu niečo zažiť-zažiť sám alebo
zažit s kamošmi (taká malá súťaživosť). Kto sa
zapojí bude víťaz. Kto však vytrvá bude aj
odmenený. Želám ti veľa zdaru a úspechu počas
plnenia tejto jedinečnej výzvy. Ty to zvládneš! 
 
 
 
Tvoj zborový vodca, 
Marián Žiletka Benc
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