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ÚVODNÍK

SVĚT, KTERÉMU MÁME NASLOUCHAT
Vy, kteří bydlíte v severních Čechách
nebo na severní Moravě nebo jste v těch
místech někdy byli, jste měli možnost
projít se zvláštními uličkami a možná
jste si i přáli, abyste tudy raději vůbec
jít nemuseli. Protože domy podél uliček
byly rozpadlé, veřejné osvětlení na mnoha místech nebylo, všude kolem byl nepořádek a šel z toho trochu strach. Možná na vás dýchlo něco, čemu jste moc
nerozuměli, protože to nepatřilo do světa, který dobře znáte. Možná to bylo ze
světa, se kterým jste nechtěli mít nic společného. Přesto je tomu ale trochu jinak.
Protože ať chceme nebo ne, svět sociálně vyloučených lokalit do našeho světa prostě patří a záleží na nás, co to pro
nás bude znamenat. Můžeme k němu
být neteční, přesto existuje. Můžeme na
něj být naštvaní, existovat ale nepřestane. Můžeme se o něj zajímat, protože
on náš zájem uvítá a potřebuje. Můžeme si jím nechat nastavit zrcadlo, protože se v něm odráží mnohé důležité věci
z tohoto světa. Můžeme mu naslouchat,
protože on nám něco říká. Ale co? Stříp-

ky z toho všeho jsme se snažili zachytit
v tomto předvánočním čísle.
S Lukášem Houdkem jsme si povídali
o Romech, sociálním vyloučení a o tom,
jak žít poklidným životem. Lukáš Houdek
je koordinátorem kampaně Proti rasismu
a násilí z nenávisti, dlouhodobě se věnuje dokumentární a humanistické fotografii a Romy již fotil na mnoha místech. Má
bohaté zkušenosti s prací s mladými lidmi
a jeho práce je hodně inspirativní. V rozhovoru se můžete mj. dočíst o tom, jak
se bál, když šel dělat svůj první rozhovor
s Romkou, a jak setkání s ní dopadlo úplně
jinak, než předpokládal. Pro mě setkáním
s Lukášem bylo jedním z nejradostnějších
v tomto roce a tak doufám, že atmosféra
z něj dýchne i na vás, čtenáře.
S Jitkou Mozorovou jsme si zase povídaly o její práci s lidmi bez domova a o tom,
jaké je to vést taneční skupinu, ve které se
mísí lidé s postižením i bez, a také o tom,
co si ze svého skautského působení do své
práce a vůbec do svého života odnesla.

Tématu sociálního vyloučení se věnují
i další texty. Některé z nich pro vás možná nebudou jednoduché. Jsou před námi
ale Vánoce a snad i tedy více času, který
čtení můžeme věnovat, tak doufám, že si
s náročným tématem i náročnějšími články poradíte dobře. Věřím, že ano!
Kromě roverských kratochvílí, které
mají s Vánoci podobně radostný zvuk,
jsme se věnovali tedy hlavně těm, pro
které je svět sociálně vyloučených lokalit každodenním chlebem. A myslím si,
že je dobře, že tomu tak je právě v tomto čase. Pro většinu z nás totiž znamená pokoj a klid, a o to spíše můžeme
mít dostatek energie na to, věnovat se
lidem, kteří to z různých důvodů nemusejí mít stejně.
S přáním krásných vánočních svátků
a šťastného nového roku
J.
Foto: Lukáš Houdek
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KOLÁČE A PRÁCE
O VYMAKANÉ SOUTĚŽI „MAKÁČ STŘEDISKA“ ANEB NEBOJTE SE S KMENEM PRÁCE
Středisko Vavéha v Českých Budějovicích zapojilo své R&R do soutěže „Makáč střediska“,
která motivuje k práci na střediskovém majetku.
také další (například táborové) vybavení. Za tímto účelem v roce 2009 odstartovali střediskovou soutěž „Makáč
střediska“, která má motivovat oddíly
(včetně R&R) k práci na střediskovém
majetku: za určitý díl práce pro danou základnu získává oddíl určitý počet odpracovaných hodin. Oddíl, který měl za rok nejvíce hodin získá cenu.

Pravidla

Starost o střediskový majetek představuje významnou část aktivit střediska Vavéha. Vavéha má toho totiž
ve správě nemálo – základny, klubov-

ny, táborové vybavení apod. Vše vyžaduje starost a péči, jinak ztrácí svoji hodnotu. Proto má každá z budov
střediska svého správce, kterého má

Oddílový vůdce si z nachystané tabulky vybere práci, a to závazně, přičemž
první, kdo se ozve, že o práci stojí, má
přednost. Správce ručí za připravenost
(nářadí, materiály apod.) Vůdce ručí
zase za dodržení podmínek práce. Po
skončení práce vůdce nahlásí správci
splnění a ten přidělí vůdci odpracované hodiny (a upraví dle skutečnosti původní odhad). Vůdce také nahlásí garantovi soutěže podíl jednotlivých
zúčastněných kategorií na splnění práce (vlčata a světlušky, skauti a skautky,
R&R a oldskauti se Sdružením rodičů
a přátel Vavéhy) a množství práce se přepočítá na hlavy zapojených.
Správce poskytuje garantovi informace o nových pracích (plánovaných brigádách apod.), rozšiřuje co nejvíce nabídku prací také o kreativní úkoly jako
výzdoba apod., vyhlašuje bonusové
akce. Soutěž má svou dobu trvání, po
jejímž uplynutí se vyhodnotí a vyhlásí
vítěz, který obdrží cenu.

Možná ocenění

Nabídky střediskové práce mají své plakáty. Udělejte si s kmenem podobné a motivujte
tak ostatní, aby se přidali.
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• pronájem klubovny zdarma
• přednostní výběr vybavení tábora
a jeho zapůjčení zdarma
• postavení tábora vedením střediska
• zdarma výcvik na lezecké stěně
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• oddílová trička
• stan na výpravy
• příspěvek na vzdělávací akce
(do 3 000 Kč na rok 2012)
• návštěva lanového centra
(příspěvek 2 000 Kč)
• společná akce s rakouskými skauty
• poznávací výlet do Vídně

Co se osvědčilo
• Má-li proběhnout výprava nebo jiná
oddílová akce na základně střediska, zapojit do ní práci
• Z práce učinit hru
• Zapojit „Makáče střediska“ do oddílového bodování, speciálních soutěží,
plnění výzev či zkoušek
• Nabídku práce zpracovat graficky
• Připravit si přehlednou tabulku se seznamem úkolů, počtem odhadovaných
hodin, termínem, kdy se má úkol splnit
• Výsledky kvůli větší motivaci vyvěsit
veřejně

Veřejná tabulka nabízených prací střediska Vavéha

Iniciujte se svým kmenem či oddílem vznik střediskové soutěže, která
vás bude bavit a zároveň pomůže vašemu středisku. Můžete ji zapojit do plnění roverských zkoušek nebo výzev.
A nezapomeňte nám pak z ní poslat
fotografie nebo zprávu o tom, jak se

vám dařilo a jaké nové vychytávky jste
vymysleli!
(J.)
Foto: archiv střediska Vavéha
České Budějovice
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Za výhodnou cenu nabízíme také sadu knihy a limitovaného speciálního
dvojitého DVD v luxusním balení Na dobré stopě. Více o speciálních DVD
na obchod.skaut.cz.
j
vydaných u příležitosti výročí 100 let najdete

Pouzdro samostatně
Pouzdro v sadě s knihou
Kniha samostatně
Kniha s 2xDVD

148,- Kč
478,- Kč
350,- Kč
499,- Kč

ROVERSKÉ KMENY A DRUŽINY
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PRACUJ S VÝZVOU!
„Informace je každý rozdíl, který hraje roli,“ řekl Bateson. Roli pro nás, konkrétního jedince.

VÝZVY u vás v kmeni
či roverské družině:

• (vystopovat) a vyfotit v zimní přírodě aspoň 10 zvířat

Část výchovy v roverském věku se opírá
o pojem „výzvy“. Pro jednoduchost si je
představme jako navozené situace, které jsou pro nás neznámé a přinášejí nám
nové informace.

ZIMNÍ

Něco většího, něco nej
• postavit největšího sněhuláka ve
městě
• přečíst celého Čapka
• vytvořit si plán svých představ o životě, detailně po rocích tak, aby byl reálný

Za optimální stav pro učení je považována situace, kdy je informace dostatečně nová a odlišná, aby stála za zpracování, ale zároveň dostatečně blízká, aby ji
jedinec mohl zapojit do své myšlenkové
struktury. Pro samotné zpracování informace neslouží jen samotná akce, zážitek,
ale především následná práce s prožitým – reflexe. Samotná akce totiž nemusí změnit v osobnosti rovera vůbec nic!

Něco nového
• všechny vánoční dárky ručně vyráběné
• koupání venku v lednu
• vyzkoušet opravdový čtyřicetidenní půst
• sepsat si své chyby a věci, kterými
jsi ublížil lidem kolem sebe v posledním roce, a všem se omluvit a promluvit o tom s nimi

Práce s výzvami se může opírat o tento postup:

Něco starého – nově
• strávit víkend se simulací postižení
• připravit se na zkoušku týden předem tak, abys měl přečtené všechny
doporučované zdroje
• naučit se svou oblíbenou písničku
zahrát na nový nástroj
• nechat se v jeden den vyzkoušet aspoň ze 3 předmětů
• týden dělat doma maminku a vařit
všechna jídla pro celou rodinu

• hledáme oblast, která může být pro
naši roverskou skupinu přínosná v některé oblasti osobního rozvoje
• skrze znalost naší roverské skupiny se
pokusíme určit, do jaké míry je pro ni
oblast známá, prozkoumaná
• nastavíme „výzvu“, tedy úkol, který
rozšiřuje dosavadní kompetence skupiny
• realizujeme
• pracujeme s reflexí, protože přenos
zkušeností z jednoho zážitku do zobecněných struktur pomáhá tomu, aby
skutečně došlo k upevnění nových informací, které jedinci později využijí

Každé období nabízí příležitosti ke
speciálním výzvám, podívej se tedy
s námi na zimní speciálky.

Něco týmového
• najít způsob, jak strávit službou nepřetržitě 24 hodin – nejlépe na Silvestra
• vydat se na silvestrovský velkovýšlap
• dojít k prameni velké řeky
• odklidit přes noc celé náměstí zapadané sněhem

Nezapomeň na čtyři kroky, jak
s výzvou pracovat:
1. Hledám. Rozvažuj, která oblast rozvoje je teď pro tebe prospěšná. Výzvu si nevybírej z oblasti, které se věnuješ neustále – zlepšit si osobák v běhu asi není správná roverská
výzva pro atleta. Tvůj rozvoj by měl
být VŠESTRANNÝ!
2. Nacházím. Je naprosto nezbytné,
abys měl dostatek informací, než začneš jednat. Vysekat si díru do ledu
a skočit do vody není ten nejchytřejší způsob zahájení výzvy!
3. Pokořuji. Jsi zvyklý na výzvy? Zvol
si takovou, která je dlouhodobá a budeš při ní muset silně zapojit vůli.
4. Získávám. Co jsi vlastně získal?
Pojmenuj to, nakresli to, uchop to,
abys to nezapomněl. K čemu ti to
vlastně bude do života, co ses na tom
naučil? Poděl se o to s někým dalším
z kmene/družiny.
Káča Hořavová (31 let),
Třeboň/Praha/Vodňany
organizátorka Ústřední lesní školy

Buďme si vědomi rizik! Práce s aktivitami, které jsou pro účastníky nové a neznámé, může mít na osobnost
i devastující dopad – v rozměru psychickém, fyzickém či třeba emocionálním. Rozhodně neplatí, že stačí,
když je zážitek silný, nikoli dobrý.
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LUCERNIČKA ZE STŘEPŮ
„S čím jdeš letos pro Betlémské světlo?
Hrozně se mi příčí ty kovové lucerničky Made in China, ale s hořící svíčkou
domů taky nedojdu…“
„Já mám letos made in klubovna, dělaly
jsme ji na vánoční oddílové radě a kupodivu to nezabralo ani moc času.“

Budeme potřebovat:
• různé skleněné střepy
(lze nasbírat nebo opatrně
vyrobit)
• zavařovací sklenici
• transparentní lepidlo na mozaiku (k dostání ve výtvarných
potřebách)
• spárovací hmotu a houbičku
na její aplikaci
• drát na výrobu ucha
1. Střepy opatrně umyjeme
a odmastíme.
2. Vyrobíme z drátu ucho
a ke sklenici jej ukotvíme omotáním okolo hrdla.
3. Střepy postupně lepíme
na sklenici a mozaiku necháváme po částech zaschnout.
4. Rozmícháme spárovací hmotu dle návodu a houbičkou aplikujeme na celou sklenici.
Necháme zaschnout.
5. Vyrazíme s lucerničkou
a dobrým pocitem pro Betlémské světlo.

TIP: Vytvořte si na sklenici nějaký vzor – při troše trpělivosti
jde leccos, od proužků po skautskou lilii. Aby bylo tvoření vzoru snazší, předkreslete si ho fixou na papír vysoký jako sklenice a široký jako obvod jejího dna a vložte srolovaný do sklenice,
roztáhne se a skrz stěny uvidíte svůj vzor. Pokud byste vzor předkreslovali na vnější stranu sklenice, těžko byste ho pak smývali a při přelepení obrysové linie střepem by pak sklem pronikalo méně světla.
(ref )
Foto: Lenka Tillichováw

TVOŘENÍ
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BĚŽKOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY.
PODTITULEK
V KRUŠNÝCH HORÁCH!

Když napadne první sníh, mnohé z nás
začnou svrbět nohy, a jen si přejí, aby
toho sněhu bylo dostatek pro první výlet na běžkách. Běžky jsou totiž ideálním prostředkem pro pohyb v přírodě, když už to pěšky nejde. Navíc se
na nich dá užít spousta legrace. Vydařené zimní výlety, kdy je lehce mrazivo a přitom svítí slunce, jsou pro mne
jedny z nejkrásnějších, které jsem mohla zažít.

Pokud lyže nemáte, dají se půjčit. Buď
od kamaráda, anebo z půjčovny. Půjčení kompletního setu na běžkování (tedy
lyže, boty, hůlky) na jeden den stojí cca
100–200 Kč. Osobně v tom vidím velkou výhodu, a to tu, že si vyzkoušíte, zda
vám daný typ lyží sedí, či nikoliv. Běžeckých lyží, stejně jako veškerého jiného vybavení, je spousta typů, každý má
své pro a proti, ale o tom někdy jindy…

Výmluvy typu: „Já to ale neumím.“,
popř. „Nemám na to patřičné vybavení.“ jsou zcela nepatřičné a kdo to nikdy nezažil, má načase to poprvé zkusit . Pokud se tak rozhodnete, a na lyžích jste opravdu v životě nestáli, je napoprvé rozumné vyrazit s někým alespoň o trochu zkušenějším.

Kdo maže, ten jede

V POHYBU

Pro jednodenní výlet na běžkách není
potřeba nic víc než na běžný zimní výlet (krom lyží samozřejmě) – vhodné oblečení, teplý čaj v termosce, svačinu a mapu. Lyže přeci jen potřebují
péči a je dobré skluznice namazat. Hes-

lo „Kdo maže, ten jede“ je opravdu namístě. Avšak pozor! Běžky s protiskluzem (šupinami) se nemažou. S voskem
to nepojede vůbec a už ho nikdy nedostanete dolů. Vhodně zvolený a nanesený vosk způsobí to, že nám to nebude podkluzovat při odrazu a při stoupání a že to naopak bude klouzat z kopce. Několikrát jsem tohle podcenila
a zpotit se při jízdě z kopce je opravdu k naštvání, obzvlášť když kolem vás
frčí ostatní, mizí v nedohlednu a člověk musí neskutečně máknout, aby je
dohnal. Vosků si tedy berte pro jistotu
víc typů, podmínky mohou být různé
a mohou se během výletu změnit. Kromě vosku je dobré mít nějakou škrabku na starý vosk, jinak se ho nezbavíte.
Na hodně přemrzlý sníh se hodí klistr.
Hodně klistru…

Krušné hory

ní sudetských Němců a toto území zůstalo opět opuštěné. Stejně jako ostatní naše pohraniční pohoří trpěly Krušné hory v 2. polovině 20. století emisemi a uhynula spousta stromů. Dnes
se již ze všeho vzpamatovaly, jehličnany jsou opět zelené a německé osídlení připomínají staré, neudržované hroby. Na druhou stranu jistá opuštěnost
jim v dnešní době dodává své kouzlo.
Nesetkáte se zde s takovými davy turistů a supermoderními lyžařskými centry
jako např. v Krkonoších či na Šumavě.

V Krušných horách není o nic víc krušno než v našich jiných pohořích. Ačkoliv jsou vyobrazeny již na nejstarších
mapách, byly spíše na okraji zájmu společnosti. Skrze ně vedly především obchodní stezky do Německa, ale trvalé osídlení přišlo až po 15. století, kdy
bylo objeveno jejich nerostné bohatství.
Krušné časy tam však panovaly. Zažili
je jejich obyvatelé po skončení druhé
světové války, kdy docházelo k vyháně-

Podmínky pro lyžování jsou však velmi dobré. Krušné hory jsou geologicky velmi staré, což mimo jiné znamená,
že jsou za ty miliony-miliardy let hodně
obroušené. Pro začínající běžkaře tedy
ideální terén. Autem, autobusem či vlakem se dostanete na hřebeny hor a pak
už jen svištíte po relativně rovných cestách a kocháte se nádhernými výhledy. Žádné velké stoupání a žádné divoké sjezdy (pokud se nerozhodnete vydat

Vždy je nutné myslet na to, že počasí je
zrádné, a že se může kdykoliv a především rychle zkazit. Myslete tedy na náhradní vrstvy oblečení, které oceníte
i při delší přestávce. Pokud plánujete
padat tak často jako já, přibalte minimálně dvoje náhradní rukavice. Nespoléhejte na znalost terénu, hory
v zimě vypadají úplně jinak a mapu
mějte v záloze.

se zpátky do údolí). V poslední době se
o běžkaře začalo pečovat a během zimní sezóny jsou zde kilometry a kilometry udržovaných tras. Turistických chat
a přístřešků je zde dostatek a lyžařské
značení velmi dobré. Otrlejší se můžou
vydat na přechod Krušných hor od západu na východ či obráceně Krušnohorskou magistrálou.
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(Šum)
Instruktorka RLK Svatoplukovy pruty
Foto: J. Havlíček

Kde najít informace o stavu
sněhu v Krušných horách?
http://kbstopa.cz
Krušnohorská bílá stopa s aktuálními informacemi o počasí
a stavu sněhu, záběry z webkamer. Ke stažení jsou i mapy
tras či informace o dopravě.

KŘÍŽOVKA
1. Balzamované tělo
2. Pohon prvních lokomotiv
3. Dravec/TJ/ruský rychlík
4. Materiály, jež se dělí na ušlechtilé a neušlechtilé
5. Hodnota, jež se ve statistickém souboru vyskytuje nejčastěji
6. Velké množství lidí na malém prostoru
7. Přístroj k měření hmotnosti
8. Trochu
9. Pocta
10. Matematický, variabilní i státní
11. Co dělá skauta skautem? (bráno z pohledu SkautISu)
12. Kozí mládě
13. Nádoba na květinu
14. Tělesný stav člověka
15. Čí je meč nad Tvou hlavou? (ustálené rčení)
16. Osud ztvrdlých rohlíků

V POHYBU

9

R
O
V
E
R
I
N
G

OD ŠEVCOVÁNÍ KE SKAUTINGU
PRO VŠECHNY

VÍT MASOPUST – JOB (37 let)
pracoval jako švec, kamnář nebo
zdravotní bratr. Dnes dělá účetního v Člověku v tísni. Stál u zrodu odboru Skauting pro všechny a u zapojení pilíře o znevýhodněních do vůdcovského kurzu Růžový boubel. Prošel téměř všemi funkcemi na středisku. Je členem roverského kmene Kel a čerstvým otcem.

Vyučil ses ševcem. Jak se ze ševce
stane účetní v Člověku v tísni?
Když jsem pracoval jako švec, rozhodl jsem se, že ještě dálkově vystuduji
obchodní akademii. Po maturitě jsem
se přihlásil jako dobrovolník na účetnické práce do Člověka v tísni. Neměl jsem žádnou jinou praxi z oboru, než tu z účetních prací ve středisku. Díky této dobrovolnické práci jsem
získal potřebné dovednosti a zaplutí do
týmu bylo z pozice dobrovolníka mnohem přirozenější. Po roce mi nabídli,
abych se zúčastnil výběrového řízení na
pozici účetního a já tím výběrovým řízením prošel.

Proč jsi chtěl pracovat jako účetní
a proč právě v Člověku v tísni?
Bylo to tak, že jestli účetní, tak v Člověku v tísni. Věděl jsem, že nechci pracovat v komerční sféře. Tenkrát se mi zdálo, že být švec je málo. Měl jsem tehdy
10
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oporu ve svých blízkých, když jsem se
rozhodl, že ještě dálkově vystuduji obchodní akademii. Vybral jsem si tu školu proto, že se mi věci kolem účetnictví
nelíbily. Chtěl jsem poznat, co to obnáší a jaký svět financí vlastně je, abych si
na to mohl utvořit pořádný názor. Samozřejmě jsem pak prošel poznáním,
že to není tak černobílé, jak se mi zdálo. I v neziskovce je potřeba vědět, kolik
máš peněz a dělat vše tak, aby to bylo
transparentní. Není to v účetnictví samotném, ale spíše v tom, kdo a jak peníze používá.

Zmínil jsi, že jsi měl s účetnictvím
zkušenosti ze skautského střediska.
Pomohlo ti to?
Výrazně. Fakt, že jsem měl možnost
pracovat na celkovém hospodaření od
samotného účetnictví až po vyřizování malých grantů, bylo hodně užitečné, protože teď pracuju jen v určitém
segmentu a ten náhled by mi chyběl.
Moje zkušenost ze střediska jde mnohem víc do hloubky, jen v mnohem
menším měřítku. Výhodné zase pro
moji práci na středisku bylo, že když
jsem si s něčím nevěděl rady, poradili mi v práci.

V kolika letech jsi začal chodit do
skauta? Jak na to dnes vzpomínáš?
Do skauta jsem se dostal až v patnácti letech. Našel jsem v něm prostředí, kde jsem mohl žít tak, jak jsem považoval za správné. Podpořilo to mé
představy o světě, mé hodnoty a postoje. Získal jsem oporu v tom, abych realizoval věci, o kterých jsem si myslel,
že by tak měly být a také v tom, abych
si neřekl: když to tak dělají ostatní,
budu to tak dělat taky. Byl jsem trochu ve dvou světech – ve světě oddí-

lu a ve světě „učňáku“. Vnímám, že se
mi nepodařilo mezi nimi najít vyvážení, ale mohl jsem si alespoň uchovat
svoji tvář, svoje hodnoty. Na „učňáku“
jsem byl exotem a skautské prostředí mi umožnilo být někde normální.
Z dnešního pohledu vidím riziko uzavírání se ve skautské bublině.

Proč ses rozhodl vyučit se ševcem?
Hlavně kvůli špatným výsledkům ve
škole. Byl jsem typický neposlušný
žák. Dnes bychom asi řekli, že jsem
byl dyslektik, dítě s ADHD. Práce
s kůží se mi líbila, byl jsem šikovný,
tak jsem si řekl, proč to nezkusit. Ševcovstvím jsem se živil několik let a tu
práci mám rád. Rozhodně ji cítím jako
součást svojí identity – jsem šikovný,
něco umím. Je to někde na pomezí kutilství a řemesla. Tam cítím, že je to
moje parketa.

„

Jde spíše o to, že
mnozí vedoucí už děti
se specifickými potřebami v oddílech mají a my jim
chceme dát podporu v tom,
aby si při práci s nimi
věděli rady

“

Souvisí tvé školní zážitky s tím,
proč jsi stál u založení odboru
Skauting pro všechny?
Určitě. Více s tím ale souvisí moje zkušenost z vedení vlčácké smečky. Kluci v ní vyžadovali v lecčems speciální přístup a já jsem si s tím občas nevěděl rady. Četl jsem sice různé knihy,
ale scházela mi podpora. A právě o tu
podporu vedoucím mi pak při zakládání odboru šlo.
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Bylo těžké prosadit myšlenku, že by
se měl Junák více zabývat podporou vedoucích, kteří mají v oddílech
děti se specifickými potřebami?
Určitá urputnost byla důležitá. Neřekl
bych ale, že lidé ve vedení Junáka tomu
byli nepřátelsky nakloněni. Bylo důležité udělat to tak, aby nikdo neměl pocit,
že chceme někoho tou myšlenkou převálcovat. Rozhodně to nevypadalo tak,
že bychom přišli a řekli: Chceme založit odbor a na to přišla odpověď: Jasně,
pojďme změnit Junáka. To by ani nebylo v pořádku. Ani si nemyslím, že bychom měli na vůdce vytvářet tlak, aby se
těmito tématy povinně zabývali. Jde spíše o to, že mnozí vedoucí už děti se specifickými potřebami v oddílech mají a my
jim chceme dát podporu v tom, aby si
při práci s nimi věděli rady. Pro hnutí by
mělo být motivací, aby vstup do oddílů
byl umožněn všem dětem, které do nich
chtějí chodit. Aby vedoucí byli připraveni i na to, když to bude dítě hyperaktivní, bude na vozíku nebo bude nevidomé.

Co odbor dělá a jaké má pro nejbližší dobu cíle?
Odbor se zabývá především dvojím –
vzděláváním a poradenstvím. Snažíme se podporovat vůdce, aby měli dostatek zkušeností, vědomostí, aby se
měli kde zeptat, když potřebují. Pořádáme pro ně semináře – každý v listopadu. Je to seminář Z nevýhody výhoda. Jezdíme s programy na vůdcovské kurzy i na celostátní akce. Stánek
představující činnost odboru bychom
měli mít třeba na Mikulášském semináři. V oblasti poradenství nabízíme
možnost obrátit se na nás s jakýmkoli problémem emailem. Dotazy zodpovíme nebo nabídneme setkání s vybraným odborníkem na dané téma, kteří
s námi spolupracují.

Jobe, jsi také členem roverského
kmene Kel. Přesto bych si troufla
říci, že už nejsi úplně v roverském
věku. Jak to vidíš ty?

Středisko Silmaril založilo roverský
kmen, kam nebylo úplně jednoduché
se dostat, bylo to poměrně prestižní.
Lákalo mě, že jeho činnost byla opředená určitým tajemstvím. Stal jsem
se jeho členem a Kel je pro mě dodnes společenstvím, kam se rád vracím, kde mají jeho členové podobné hodnoty a kde nacházím prostor
pro sdílení a pro načerpávání energie. To v něm stále nacházím, a doufám, že to do něj i vracím. I když je
naše činnost i kvůli tomu, že většina z nás založila rodiny, méně zaměřená na veřejné akce a více na společná setkávání. Kel bych přesto stále
roverským kmenem nazýval, protože
je mu vlastní naplňování roverského
hesla Sloužím a aktivní přístup k životu. Sám sebe tedy stále považuju
za rovera.
Za rozhovor děkuje J.
Foto: archiv Víta Masopusta – Joba

SKAUTING PODLE…
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KDYŽ PRÁCE NEBAVÍ TAK JAKO DŘÍV
O SYNDROMU VYHOŘENÍ
déle Petr družinu vedl, tím více zjišťoval,
že se ne vždy daří, často se objeví i komplikace, které nemohl ovlivnit, taky kluci
byli z jeho programu nadšení někdy více
a někdy méně. Když se Petrovi moc nedaří
dlouhou dobu, ztrácí elán a energii, zapomíná na to, co slíbil… Má to vlastně smysl, to co dělá? Má jeho působení na kluky takový vliv, který odpovídá energii, kterou jim dává? Váží si té práce někdo? Nebylo by lepší jít s kluky ze třídy na pivo?
Nad schůzkami Petr stále častěji přemýšlí až na poslední chvíli cestou do klubovny,
potom zas rychle uhání domů. Je unavený, kluci už z programu nejsou tak nadšení
jako dřív, je mu všechno jedno, nemá cenu
se snažit vymýšlet něco originálního – ani
na schůzku, ani na oddílovou radu, stejně to bude tak, jak řekne vedoucí, nemá
cenu se snažit.
Petra pravděpodobně potkal syndrom
vyhoření (burnout). Vyhoření se týká
hlavně práce, kterou dotyčný vykonává – cítí se vyčerpán (zejména psychicky, ale později i fyzicky), pochybuje o smyslu toho, co dělá, může se cítit
bezmocně, podrážděně, nechce se mu
do práce, kterou měl dřív rád, často utíká do vlastní fantazie, zapomíná na povinnosti, které předtím bez problému
plnil, omezuje práci a všechno, co s ní
souvisí, na minimum.

Koho se to týká
O co jde
Petr byl nadšený, když mu vůdce oddílu
svěřil družinu, ještě mu nebylo ani patnáct,
ale schůzky ho bavily, chodil na všechny
akce, byl šikovný, dokázal zaujmout malé
děti, pomáhal jim, kde se dalo, takže vlastně proč ne. Jakmile se Petr dozvěděl, že dostane družinu, hned se vrhl do plánování
toho, co s malými vlčaty podnikne – připravoval hry, přemýšlel, co všechno a v jakém pořadí kluky naučí, kam pojedou na
12
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první společný výlet… Svědomitě se připravoval na družinové schůzky, chodil do
klubovny brzo před schůzkou, aby ještě doladil detaily. Radil se také se zkušenějšími
rádci, dlouhé hodiny vyhledával zajímavé
hry… Po čase začal zjišťovat, že ne všechny plány a očekávání půjdou snadno splnit, občas něco neklapne, někdo mu nevyhoví, rodiče nepustí děti na výlet… Začal také oddílu věnovat trochu méně času
než dřív a víc ho trávil na fotbale, který
kvůli schůzkám docela zanedbával. Čím

Syndromem vyhoření jsou ohroženi zejména ti, kteří pracují s lidmi – lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice,
psychologové, manažeři…, ale samozřejmě také třeba vedoucí skautských
družin či oddílů, ale třeba i dcera dlouhodobě pečující o nemocnou matku,
v přeneseném významu se může vyhoření týkat i partnerského vztahu.
Více jsou jím ohroženi lidé, kteří jsou
zpočátku velmi nadšení z práce, opti-

mističtí, plní elánu, nároční na sebe i na
druhé, beroucí si na svá bedra mnoho
úkolů a povinností.

Jak s prevencí syndromu
vyhoření pracovat v kmeni/oddíle

Jak mu předcházet

• Sdílejte svoje starosti a úspěchy ve vašich družinách.

Syndrom vyhoření je svým způsobem
něco jako onemocnění a jako většině
onemocnění se mu dá také předcházet,
aby se vůbec nerozvinul. Prevencí syndromu vyhoření je:
• udržování kvalitních vztahů s ostatními lidmi (také se tomu někdy říká sociální podpůrná síť) – s rodiči, přáteli,
spolupracovníky
• sdílení problémů s ostatními – pracovních i osobních
• vzdělávání se ve svém oboru i mimo
něj – různé vzdělávací a seberozvojové
kurzy, četba, cestování…
• kvalitní odpočinek, dostatek pohybu
• věnování se koníčkům a dalším aktivitám

Co s ním
Náchylnost k syndromu vyhoření velmi souvisí s osobnostními vlastnostmi
a proto je dobré začít nejdřív u sebe – zamyslet se nad svými plány do budoucnosti, očekáváními, cíli, vlastními přednostmi a nedostatky (resp. možnostmi
a limity), dále nad trávením času. Odpočívejte, bavte se s blízkými, eventuálně změňte náplň práce (činnosti v oddíle…), způsob jejího vykonávání. Pokud
si nevíte rady, je dobré vyhledat odborníka (psychologa, psychoterapeuta…).
Zvládnutím syndromu vyhoření dotyčný roste, protože lépe pozná sám sebe
(i své okolí).
Co když syndrom vyhoření potká třeba
kamaráda, blízkého? Pak je dobré mu
dát podporu hlavně díky samotnému
přátelství (společné trávení času, sdílení starostí i radostí, eventuálně pomoc
s vyhledáním odborníka).

• Sdílejte svoje nápady na činnost
v družinách.
• Zajímejte se o sebe navzájem.

• Čím by se dala vaše práce oživit?
• Setkali jste se někdy s člověkem, který byl pravděpodobně
vyhořelý – třeba učitel, kolega
v práci, lékař, kterého jste navštívili?
• Čím může být syndrom vyhoření nebezpečný pro druhé?

• Vyrazte na společnou zážitkovou akci
(od víkendu na chatě po zahraniční expedici).
• Setkávejte se i u jiných příležitostí než
těch skautských.
• Seznamujte se vzájemně se svými dalšími zájmy, koníčky…
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Práce s textem:
• V čem dělal chyby Petr?
• Jak mu mohlo okolí pomoci?
• Co by měl dělat on – jak si
může sám pomoci?
• Dalo se u něj syndromu vyhoření zabránit?

Několik podnětů
k zamyšlení:

• Máte podobné zkušenosti jako
Petr?

• K jakým zaměstnáním či povoláním by se dala připodobnit
náplň vaší skautské činnosti?
• Co aktuálně děláte proto, abyste
předcházeli syndromu vyhoření?
• Kolik času trávíte v práci/škole/a v oddíle a kolik času věnujete odpočinku?
• Víte, co trápí vaše blízké, kamarády a co se jim za poslední
týden vydařilo?

Závěrem
Na závěr pro vás máme takový úkol, něco
jako výzvu. Než vám přijde do schránky příští číslo Kmene, tak si domluvte
schůzku s kamarádem či kamarádkou, se
kterými jste se dlouho neviděli, protože
jste „neměli čas“, přečtěte si knihu o něčem, co vás zajímá, běžte si zasportovat
do přírody a zkuste v nějaké maličkosti
ozvláštnit, oživit práci, kterou děláte.

• Jak tráví volný čas kamarádi,
blízcí, kolik ho trávíte spolu?

(K.)
Foto: archiv autorky

Kam dál?
Kallwass, A. (2007): Syndrom vyhoření v práci i osobním životě.
Praha: Portál.
Schmidbauer, W. (2008): Syndrom pomocníka. Praha: Portál.
Stock, Ch. (2010): Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Praha: Grada.
Rush, M. D. (2003): Syndrom vyhoření. Praha: Návrat domů.
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DOBROVOLNÍKEM VE SVĚTĚ
TIPY A RADY, JAK VYJET DO ZAHRANIČÍ DOBROVOLNIČIT
Znám málo lepších pocitů, než je ten, který má člověk čerstvě odmaturovaný a přijatý na vysokou školu. Máte radost z dobře odvedené práce, víte, co leží před vámi
a máte téměř čtyři měsíce prázdnin jako
bonus. S tolika týdny volna se už dá něco
provést, dva týdny padnou na tábor, další týden nebo dva na puťák, možná nějaká
expedice s kmenem – skauti umí čas zužitkovat. No jo, jenže co s tím zbytkem? Co
když pociťujete potřebu zažít něco „většího“, „trvanlivějšího“ a nového zároveň?

Může se stát, že se vám nepovedlo dostat se na vysokou školu. Jakkoliv můžete být zklamáni, neznamená to nutně,
že musíte ztratit celý rok.
Je také dost možné, že plnoletost vás
čeká až za dva tři roky a přesto očekáváte ze svého volna totéž, co zažívají jiní,
starší roveři – naplnění, pocit úspěchu…
Je spousta způsobů jak toho dosáhnout
– my se na ten jeden způsob zaměříme.

Youth empowerement
Na jednom mezinárodním semináři,
kterého jsem se účastnila, byl blok s názvem „Youth empowerment“ – jde o to,
dostat mládež „do pohybu“. Kam se podíváte, tam jsou na vedoucích postech
a ve výkonných funkcích většinou lidé
pokročilejšího věku, u kterých je entuziasmus a zápal do práce postupně nahrazován zkušenostmi a vědomostmi.
Pokud je tento stav neměnný, povedou
14
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nás sice po vyzkoušených, „zajetých kolejích“, ale bez nadhledu a nových nápadů a přístupů k problému.
Jedním ze způsobů, jak tomu zabránit, je začít „lokálně“. Chápu, že výraz „Youth empowerment“ může vyvolávat představu o studentských summitech OSN nebo kongresových centrech, kam se jen tak nedostanete, ale je
to jednodušší. Nemusíte být plnoletí,
abyste si všimli, že ve vašem okolí něco
chybí (nebo naopak přebývá).
Jedním ze způsobů, jak se zapojit jako
dobrovolník je, že si můžete najít nějaký již zavedený projekt – možností je
spousta, od práce s problematickými
dětmi (volnočasové aktivity), záchranná stanice zvířat, ekologický kroužek,
domov důchodců; záleží na místní nabídce. I to, že vedete v oddíle děti, je
dobrovolnická práce. Můžete také začít
vlastní projekt. Rozhlédněte se po okolí – nelíbí se vám, že vaše město je poněkud „holé“? Začněte třeba sázet stromy.
Ekologické problémy jsou v(d)ěčným
tématem, které se jen tak nevyčerpá.
Jde jen o to, mít otevřené oči a „hlavu“,
a nápady se posypou samy.
Máte pocit, že už jste toho ve svém okolí udělali dost? Chcete rozšířit pole své
působnosti? Je vám už přes 18? Představím vám dva známé systémy, které pracují s dobrovolníky po celé Evropě.
EVS – European Voluntary System –
nabízí možnost vycestovat na dobu od
2 měsíců až 2 roky, v jehož rámci konáte dobrovolnou službu pro vybranou
organizaci. EVS zprostředkovává spolupráci mezi dvěma organizacemi – jedna vás „posílá“ do druhé. Můžete dobrovolničit v různých sférách (nemusí se
jednat jen o skauty) – kultura, mládež,
sport. Dobré na EVSce je, že máte zařízené ubytování, stravu, pojištění i kapesné. Dokonce se můžete účastnit jazy-

kového kurzu. Platíte pouze 10% z cestovného. Více na http://ec.europa.eu/
youth/youth-in-action-programme/
european-voluntary-service_en.htm.
ESVP – European Scout Voluntary Program – je program, ve kterém můžete vycestovat na některou z evropských
skautských základen. Pokud vás láká vyjet na min. 4 týdny, máte čas mezi červnem a koncem září, je tohle to pravé.

European Scout Voluntary
Program
Prvním krokem je podívat se na
www.rovernet.eu, kde najdete všechny
uvedené základny. Pokud vám nějaká padne do oka, podívejte se na jejich webovky.
Měli by tam mít uvedeno, jak dále postupovat (každá základna to má jinak) a jak
je kontaktovat. Potom následuje „kolečko
byrokracie“ – motivační dopisy, jízdenky,
pojištění. Náleží vám i 100 € cestovného.
Každá základna má své specifické rysy,
kterými se liší od ostatních. Liší se třeba
dobou, kterou tam musíte strávit (Kandersteg min. 3 měsíce, Zellhof min.
2 týdny), druhy prací (někde máte přidělenou práci, kterou vykonáváte po celou
dobu, někde se střídají po intervalech, někde si práce vybíráte…), můžete se podílet na vymýšlení programu…

Kandersteg ve Švýcarsku
Asi nejznámější evropskou základnou
je Kandersteg ve Švýcarsku, kterou nechal postavit Baden-Powell a spadá pod
WOSM. Prvotním nápadem bylo vystavět „permanentní“ světové Jamboree. Pokud se rozhodnete stát se dobrovolníkem, můžete zde strávit jednu sezónu jako „short-term staff“. Co je známé
o jejich týmu je, že všichni nosí růžová
trička a říká se jim „Pinkies“.

Několik dalších příkladů: hrad Rieneck (Německo), Houens Odde (Dánsko), Vassarö (Švédsko), Griebal (Španělsko), Drave (Portugalsko – skautská
„vesnice“). Pokud máte jako kmen zájem o nějakou výzvu, můžete sem vyjet a pomoct jim s opravou budov. Více:
http://tinyurl.com/d2zc2yt.

rodního týmu, který se o tábořiště stará. Práce jsou opravdu různého druhu –
technického rázu (opravy), úklid, údržba
(sekání trávy), ale i starost o tým – vaření. Oddíly jsou jinak opravdu jako na táboře, starají se o vlastní program, o vlastní tábořiště, i úklid umýváren (střídají se
s ostatními skupinami).

Zkušenosti z Zellhofu

Světová centra WAGGGSu

Sama jezdím už několik let na „svou“
domovskou základnu v Rakousku –
Zellhof. Je to skautská základna v Rakousku nacházející se v oblasti Salzburských jezer (u jednoho přímo leží). V sezóně sem jezdí oddíly klasicky na tábor, převážně z Německa a Rakouska,
ale i z Itálie, Francie, Španělska, Holandska… Je zde i spousta budov k pronájmu (jsou oddíly, které jezdí na tábor pod střechu; např. vlčata a světlušky z Rakouska nesmí spát ve stanech).
Coby dobrovolník jste součástí meziná-

Pokud máte pocit, že Evropu máte projetou, mohou vás zajímat světová centra WAGGGS. Je jich celkem 4 – Pax
Lodge v Anglii, Our Chalet ve Švýcarsku (nedaleko Kanderstegu), Our Cabana v Mexiku a Sangam v Indii. Vzhledem k tomu, že tyto základny náleží
WAGGGSu, musíte být děvče, pokud
zde chcete pracovat. Do Sangamu smíte vyjet dokonce až v 21 letech. Pracovní pozice jsou většinou pro zkušenější, a to po dobu 4 týdnů až 10 měsíců.
Více na: http://tinyurl.com/ch48phq
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Pokud vás láká navštívit Ameriku, můžete na to jít přes Boy Scouts
of America a stát se součástí jejich „camp staff“. Pokud je vám mezi
18 a 30 lety a umíte obstojně anglicky, stačí najít a vyplnit přihlášku na
http://krizovatka.skaut.cz/mezinarodniskauting. Za vykonanou práci dostanete
kolem 150 $ týdně, platíte si ale vlastní
cestu a vízum. Je dobré být připraven,
že to nebude jako u nás. Buďte tedy otevření novým věcem a „open-minded“.
Pokud si stále nejste jisti, zda dobrovolnictví je něco pro vás, zakončím své argumenty citátem: „Čím více se angažuješ, tím více dostaneš zpátky“ – což je
motto Teamu v Zellhofu. Těžko bych
hledala adekvátnější důvod, proč dobrovolničit.
Nicole Hovorková (21 let),
České Budějovice
Foto: Jakub Pejcal – Boby
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MŮJ ŽIVOT
ších změn v životě. Jak z toho začarovaného kruhu ven?

Co se učíme v oddíle …
Zkusme si pojmenovat, čím vlastně
v oddíle či kmeni trávíš čas. Ono to totiž
není tak, že bys jen chystal program pro
ostatní a nic se neučil. Nejlépe se učíme
tím, že něco učíme ostatní a tím, že to
děláme. Takže když realizuješ program
„jak správně diskutovat“, určitě si z toho
odnášíš hodně nového a dobře zažitého
do své vlastní praxe. Kdybychom měli
velmi vágně pojmenovat aspoň některé
oblasti, kterým se pravděpodobně ve své
roli v oddíle učíš, byly by to:

Máš představu, jak má ideálně vypadat
tvůj život? Kariéra, akademická dráha,
šťastné rodinné zázemí, zdraví… oblastí k představování je spousta. Ale jak zařídit, aby to vyšlo, jak si představuješ?
Změny probíhají ve světě rychleji než
dříve a je těžké odhadnout, kde budeme za rok, natož za 10 let. Banální
konstatování? Přidám ještě jedno: čím
více toho umíme, tím víc možností se
nám otvírá. Teď je ale spojme: změna
ve světě je neustálá a těžko předvídatelná + učením si otvíráme více možností.
Čemu se učit, na co se připravovat? Jaký
bude svět? To nevíme. Ale víme jedno:
učení nám dává větší šanci, že budeme
připraveni!
• NA CO JSI UŽ TEĎ PŘIPRAVEN TY?
Co všechno bys mohl dělat, co bys
zvládnul a jaké situace by naopak
byly problémem?

Kolik máme času
Dopoledne škola, odpoledne do klubovny, večer se učit na další den… víkend na výpravě nebo aspoň nějaká
16
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Celoživotní učení je trendem naší
doby. Vede k osobnímu růstu a rozšiřování obzorů, zvyšuje zaměstnatelnost, rozšiřuje spektrum zájmů
a společenský život, zvyšuje možnost tvarovat svou budoucnost.

O své práci pro oddíl či kmen můžeš
tedy zcela určitě říci, že tě rozvíjí a připravuje pro život i ve chvíli, kdy nejsi
příjemcem programu. Nicméně pokud
se tvůj život skládá jen z tohoto, pořád
tam jsou nějaké rezervy ke zlepšení.
• týmová práce a spolupráce

ta rada… Taky takhle trávíš svůj čas?
A stačí to? Část věcí, které do života
skutečně potřebujeme, se ve škole naučíme jen máme-li na ni výjimečné štěstí. S řadou dovedností si musíme poradit sami. Nebo nám pomůže skauting,
který má být především přípravou pro
život. Takovým cvičným hřištěm, kde si
vyzkoušíme mnoho z toho, co se nám
opravdu bude hodit.
Dokud jsi byl skautem či vlčetem, oddíl
pro tebe automaticky připravoval výchovný a rozvíjecí program. Od chvíle,
kdy se začneš podílet na výchově mladších, se situace většinou mění. Očekává
se, že budeš sám připravovat a realizovat
program, a to samozřejmě zabírá spoustu času a o to méně ho zbývá na tebe
samotného. Právě ale v roverském věku
se toho potřebuješ strašně moc naučit
a stihnout – vždyť to je období největ-

• vedení lidí, práce s lidmi
• prezentace
• komunikace
• POJMENUJ SI, CO DALŠÍHO
SE UČÍŠ

… a to ostatní
Sám svého učení strůjcem. Je to na nás,
jak a co se budeme učit. Sama mám pro
sebe několik pravidel: uč se i věci, které
nepotřebuješ hned; uč se radostně; uč se
průběžně. A jak na to?
Informací a impulsů k nám přichází spousta, důležité je s nimi dobře nakládat:
• nasávej co nejvíc informací (vědomě je zpracovávej, klaď si k nim otázky, opakuj je)

• rovnou je třiď do souvislostí, aby si je
mozek zapamatoval (kdy se mi to může
hodit? co mi to připomíná? jak by to
vypadalo ve vizuální představě?)
• opakuj si je cíleně jen tak, hraj si
s nimi, když máš prostojové časy (vymez si každý den čas na opakování
a sepsání, co nového ses naučil; cestou někam pojmenovávej vše kolem
sebe v cizích jazycích; vymysli si otázku, na kterou neznáš odpověď a dohledej si ji…)
• uč sám sebe odnášet si z podnětů co nejvíc: vyhodnocuj a pojmenovávej, co ses
přesně naučil, zobecňuj, hledej podobné a spojuj, promýšlej příklady přenosu
a konkrétního využití nabytých informací

Kde na to vzít čas
Ač máš možná pocit, že už teď nemáš ani
vteřinu nazbyt, opak je pravdou. Někdy
využiješ multitasking (schopnost dělat
víc věcí souběžně), jindy prostojové časy.

• přidej do svého harmonogramu některé krátké činnosti a automatizuj je
(cvič ráno, nauč se 10 slovíček při koupání, nahraj si do mp3 jazykové lekce
a poslouchej je cestou do školy, vylušti
každý den po večeři sudoku…)

Zamysli se nad tím, které možnosti učení využíváš a které máš k dispozici. Vše vztahuj k posledním čtrnácti dnům.

• dělej věci nově a jinak (uč se hledat řešení navozováním nových situací – čisti si zuby druhou rukou, přeorganizuj
složky v mailu, pošli smsku někomu jen
tak s pozdravem…)

Každý den mi něco udělalo radost.

• při rozhovorech s lidmi hledej nová
témata, která vás obohatí
• klaď si otázky všeho druhu a hledej na
ně odpovědi
• sepiš si svůj časový harmonogram
a vyznač „žrouty času“, které můžeš
omezit a nahradit
Káča Hořavová (31 let),
Třeboň/Praha/Vodňany
organizátorka Ústřední lesní školy
Foto: Jakub Pejcal – Boby

• využívej čas v dopravních prostředcích (pro čtení, relaxaci, přemýšlení,
přípravu programu…)

1 ýkměk oatvrh, 2 yčneúotrjhlík hnvtaeéo rsýa, 60 g mdeiau,
2 ekmrv, 3 kurstožy uesčenk, lsů

V oddíle jsem se účastnil programu, který jsem nepřipravoval
a byl cílen na můj osobní rozvoj
(nikoli rozvoj vlčat či skautů!).
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Naučil jsem se něco nového
z knížek.
Nenaspal jsem méně než
šest hodin denně.
Dostal jsem nový impuls k uvažování a skutečně jsem něco
nového promýšlel.
Každý den jsem strávil aspoň
chvíli s přáteli či rodinou.
Získal jsem novou užitečnou
informaci mimochodem (z letáku, rádia, rozhovoru) a pořád si
ji pamatuju.
Každý den jsem si našel aspoň
třicet minut na relaxační a odpočinkovou aktivitu (spánek se
nepočítá).
Každý den jsem si našel aspoň
pět minut, které jsem věnoval
cíleně svému osobnímu rozvoji.
Naučil jsem se novou dovednost
(i kdyby drobnou, třeba kódovat nový zámek, pracovat s novou aplikací …).

INZERCE
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JAK VYUŽÍT ZÁŽITEK
PRVNÍ DÍL ZE SERIÁLU O ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGICE
O zážitkové pedagogice už asi většina z nás slyšela, často její
principy využíváme ve skautském nebo roverském programu.
Pojďme si teď trochu představit, v čem nám může pomoci a jak
s ní jako nástrojem správně nakládat.

ké vědy o výchově a chceme pochopit,
k čemu nám může pomoci.
Činnostní učení směřuje k rozvoji člověka ve vyrovnanou a odolnou osobnost a to především skrze práci se schopnostmi, postoji a dovednostmi. Staví
na partnerském přístupu a zdůrazňuje,
že jsme všichni stejně hodnotní. Učitel,
vedoucí nebo instruktor zde vystupuje
spíše v roli průvodce.
Když hledám, jakou aktivitu zařadím,
je dobré si uvědomit, o co se budu snažit, čeho chci dosáhnout. Neboli jaký
mám cíl. Může pomoci si nejdříve stanovit téma – oblast, na kterou se chci
zaměřit (spolupráce, posílení zodpovědnosti, udržitelný rozvoj,…). U toho
bychom ale neměli skončit. Stanovením cíle dobře směřujeme svoji vloženou energii. Správně formulovaný cíl
obsahuje podstatné jméno – kdo (např.
účastník, člen), akční sloveso (uvědomí
si, naučí se, poslechne si,…) a obsah,
charakteristiku cíle – co. Takový cíl bychom pak měli být schopni ověřit – zda
se podařilo ho programem naplnit.
Americký pedagog David Kolb v roce
1984 publikoval model, ve kterém popsal, jakým způsobem podle něj probíhá přirozené učení. Běžně je označován
jako Kolbův cyklus a je to jeden ze základních stavebních kamenů činnostního učení:
Ohlédnutí – review
co jsme udělali dobře,
co špatně?

Mluvit o zážitkové pedagogice v souvislosti s programem vlastně není úplně
přesné. Zážitkovou pedagogikou totiž
rozumíme teoretický obor, který zkoumá výchovu nebo učení, v tomto případě prostřednictvím činnosti nebo prožitku. O konkrétní činnosti pak tedy
mluvíme jako o činnostním učení nebo
prožitkové výchově.
18
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Z programu nebo běžné činnosti si odnášíme prožitek. Nezpracovaný prožitek ale po nějaké době odchází do
podvědomí. Teprve pokud se k prožitku vrátíme v reflexi a nějak ho zpracujeme, stává se z něj zážitek, který nám
může pomoci se někam posunout. To
je ale slovíčkaření, říkáte si teď asi. Ano,
pohybujeme se přeci na poli teoretic-

Prožitek
zážitek, zkušenost

Ohlédnutí
jak jsme (s)plnili úkol?

Další akce

Aplikace
jak budeme
postupovat
příště?

Fáze zkušenostního učení:
1. prožitek
2. ohlédnutí – review
3. zobecnění
4. aplikace
Nejprve prožiji nějakou situaci, aktivitu,
hru. Poté se k tomuto prožitku vrátím
a uvědomím si, co přesně se dělo – popisuji. Poté se v této rekonstrukci události
snažím najít nějaká obecně platná pravidla. A nakonec si řeknu, kde by to mohlo pomoct mně, a rozhodnu se, co chci
změnit, naplánuji si konkrétní kroky.
Pro to, aby zážitková hra skutečně mohla být výchovným nebo vzdělávacím nástrojem, je klíčová dobře odvedená reflexe. Jak si správně počínat v roli moderátora, je téma na samostatný článek, který bude mít své místo v časopise později,
proto se zde o pravidlech reflexe zmíním
jen velmi stručně.
Část otázek do reflexe je dobré si nachystat
předem, zároveň ale musíme být schopni
v průběhu reflexe reagovat na to, co skupina cítí jako důležité. Klademe hlavně
otevřené otázky, tj. takové, které vybízejí
k jiné odpovědi než jen ano/ne. Otevřené otázky často začínají slovy „jak“, „kdy“,
„kdo“, „co“ apod. Otázky v reflexi vztahujeme k cíli, který jsme si na začátku stanovili a strukturujeme je tak, aby odpovídaly
jednotlivým fázím Kolbova cyklu:
1. Jak jste se cítili, vaše pocity?
2. Co se přesně dělo?
3. Co si z toho můžete odnést?
4. Kdo, kdy, kde, proč, jak – akční plán
Zkusme si to možná ukázat na jednoduchém příkladu.
Vyberu si například téma spolupráce a cíl si
definuji takto: Účastník pochopil, co znamená pojem synergický efekt a sám zažil jeho výhody. Jako metodu zvolím hru,
ve které bude mít každý definovanou roli
a osobní cíl. Pravidla budou nastavená tak,
že účastníci budou schopni naplnit své
osobní cíle, jen když dají síly dohromady.
V review je nechám společným vyprávěním
(každý řekne jednu větu a předá slovo sousedovi po kolečku) popsat, jak aktivita pro-

bíhala. Pak může třeba každý vybrat jeden
okamžik nebo situaci, které ve hře považují
za klíčové. Společně se pak dobereme toho,
co vedlo k úspěchu (nebo proč se jim nepodařilo cíle naplnit). Vysvětlíme si (nebo necháme účastníky, ať sami vysvětlí), co znamená synergický efekt. Na závěr každý řekne
(nebo třeba napíše, nakreslí,…), co si z této
hry odnáší do běžného života – co bude
dělat jinak, na co si bude dávat pozor, …
co nejkonkrétněji! I když jsme rádi, že se
aktivita vydařila a máme pocit, že účastníci dokonce zachytili a přijali poselství, které
jsme se k nim snažili propašovat, neměli bychom ještě zapomenout na zhodnocení naplnění cíle. Této důležité závěrečné fázi říkáme evaluace a můžu ji dělat na základě vlastního úsudku, výpovědi či testování účastníků nebo postřehů externího pozorovatele.
Cíle si můžu samozřejmě stanovovat, naplňovat a ověřovat i sám pro sebe ve svém
osobním životě. Mohu se posouvat dál
i prostřednictvím zcela všedních situací. Klíčové je, že prožitek je pro nás vždy
prostředkem, nikoli cílem.
Bára Vobořilová (30 let), Praha
Instruktorka RLK Safír
a junior lektorka Project Outdoor
Foto: Jakub Pejcal – Boby

Shrnutí – jak správně
postupovat:

Doporučená literatura:
Holec, O. a kol. (1994): Instruktorský slabikář. Lipnické metodické
listy, Prázdninová škola Lipnice.
Hora, P. a kol. (1984): Prázdniny se
šlehačkou. Praha: Mladá Fronta.
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Franc, D., Znounková, D., Martin, A.
(2007): Učení zážitkem a hrou
(praktická příručka instruktora).
Brno: Computer Press, a.s.
Pelánek, R. (2008): Příručka instruktora zážitkových akcí. Praha: Portál.
Zahrádková, E. (2005):
Teambuilding. Praha: Portál.
Gymnasion: časopis pro zážitkovou
pedagogiku. Prázdninová škola
Lipnice. (www.gymnasion.org)

Inspirace pro aktivity:
autoři: Neuman, J., Hermochová, S.,
Bakalář, E., Zapletal, M.
Internet: http://herka.deka.cz,
www.hranostaj.cz

Pokud vás téma zaujalo a budete se chtít dozvědět víc, můžete pátrat po následujících osobách a organizacích:
David Kolb, Kurt Lewin –
učební cyklus
John Dewey – učení skrze činnost,
projektové metody
Kurt Hahn – Outward Bound

1. Vyberu si relativně obecné
téma, kterému se chci věnovat.
1. Definuji si konkrétní, měřitelný a splnitelný cíl.
2. Vyberu vhodnou metodu, tj.
cestu k dosažení cíle (hra, tvořivá dílna, modelová situace,
diskuse, …)
3. Dám účastníkům instrukce –
vysvětlím pravidla, dám prostor
pro dotazy a shrnutí.
4. Proběhne samotná aktivita,
během které pečlivě sleduji, co
se děje a dělám si poznámky.
5. Ty pak využiji při vedení reflexe.
6. Nezapomenu na evaluaci –
zhodnocení naplnění cíle.

Erik Berne – vnitřní nastavení
člověka (já jsem ok, ty jsi ok)
Prázdninová škola Lipnice
Česká Cesta
Hnutí GO!
Projekt Odyssea – osobnostní
a sociální výchova

Úkol pro zvídavé čtenáře
V textu se objevil pojem „synergický efekt“. Najdi v literatuře jeho vysvětlení, nezapomeň připsat zdroj
a vše pošli na kmen@skaut.cz.
A máš-li nápad na aktivitu, která by
k tomuto cíli vedla, nezapomeň ji
také připsat ;-).

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA
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UMÍME POMÁHAT JINÝM?

Většina skautských zákonů je psána tak,
že člověka ani nenapadne o nich přemýšlet či pochybovat. Tak třeba: „Skaut
je prospěšný a pomáhá jiným“. Zeptáme-li se někoho na konkrétní příklad,
odpovědi se většinou točí kolem babiček a jejich strastiplných příběhů. Tu
nesou těžkou tašku, tu se bojí vstoupit
na přechod pro chodce, popřípadě by
si rády sedly v přeplněné tramvaji, atp.
Odhlédněme však od těchto příkladů úplně základní a samozřejmé lidské
ohleduplnosti (která bohužel pro leckoho až tak samozřejmá není). Představte si následující čistě teoretickou situaci: spolužák pomůže spolužačce s domácím úkolem v technickém předmětu (třeba v informatice) tak, že úkol
v podstatě udělá za ni. A mne si ruce,
jak krásně splnil svoji skautskou povinnost. Pomůže jí tím ale doopravdy?
Tak na jednu stranu ano – spolužačka
se vyhne průšvihu a nedostane špatnou
známku za neodevzdaný úkol. Jenom20

ZAMYŠLENÍ

že a) nenaučila se to, co se měla naučit a co dost možná bude ještě mnohokrát potřebovat (nejen ve škole); b) učitel má pocit, že všichni všechno chápou a že může bezstarostně pokračovat v látce. A navíc pokud někdo jiný
ve třídě popravdě přizná, že úkolu nerozumí a že ho tedy nedokáže vypracovat, učitel to může snadno považovat za
výmluvu: „vždyť i tady Maruška to chápe a to je pro ni informatika španělská
vesnice…“

no. Je to tak proto, že nás nutí k sebepřekonávání, tedy k tomu být lepším /
šikovnějším / znalejším člověkem. Z tohoto hlediska by větší pomocí spolužačce Marušce bylo ji odmítnout. Musela
by sama hledat řešení své situace. Anebo si s ní sednout k úkolu a tak dlouho
jí vysvětlovat látku, než ji sama bezpečně pochopí.

Chci tím zkrátka říct, že se mnohdy ve
snaze pomoci druhému mýlíme v tom,
co mu (a nejen jemu) opravdu pomůže. Kvůli krátkodobé výhodě typu „vyhnout se špatné známce nebo průšvihu“ způsobíme řadu dlouhodobých nevýhod „učitel má zkreslené srovnání,
Maruška se nic nenaučí“. Nelze tedy nikdy pomáhat bezmyšlenkovitě. Opravdová pomoc bývá trochu nepříjemná
a namáhavá, a to pro oba: pro toho kdo
pomáhá i pro toho, komu je pomáhá-

Foto: Jakub Pejcal – Boby

Jiří Bělohradský – Caesh (26 let)
Praha/Liberec

Otázky k zamyšlení a k diskusi
Pomůžeme žebrákovi tím,
že mu dáme peníze?
Pomůžeme dítěti, když ho za sprosté slovo potrestáme kliky či dřepy?
Pomůžeme Afričanům, když jim
postavíme školu?

CO OTŘÁSÁ SKAUTSKÝM SVĚTEM
Seminář o zahraničním
skautingu Za Obzor

Roverské informační kanály

KEKS nebo-li korespondenční ekologický seminář

12.–14. října 2012, Pardubice: Víkendový seminář pro vedoucí a činovníky
zajímající se o mezinárodní skauting.
Kromě motivačních diskuzí, tématických her a praktických zkušeností byl
seminář obohacen o mezinárodní večer
a nemohli chybět ani zajímaví lektoři
z domova i zahraničí.

Využívejte a sledujte roverské
informační kanály na FB Roveři a rangers ČR a Roverského odboru:

Týmy středoškoláků nebo jednotlivců
budou v průběhu celého školního roku
dostávat šest sad úkolů, vždy zasvěcené
jednomu tématu (biologie, životní prostředí, svět kolem nás aj.) a jen ten nejlepší zvítězí! Odměnou pro aktivní řešitele
je týdenní zářijové zážitkově – vzdělávací soustředění. Více informací na webu.

Čeští roveři ve Finsku
nezaháleli
Finsko, Frýdek-Místek: V červenci se
uskutečnilo roverské setkání Roverway
2012, odkud si z programu Rover Momentum účastníci odvezli projekty, které pomohly lidem v jejich okolí. Jedním
z nich byl i zábavný program pro seniory z domova důchodců. Členové patroly Melnage si připravili povídání o Finsku, promítání fotek z cestování, zábavný kvíz a místní obyvatele naučili hru
od španělských skautů.

Budeme mít novou členskou kartu Junáka
Junák nabídne od roku 2013 všem
svým členům členskou kartu, která
bude sloužit jako jednotící identifikátor
a zároveň bude poskytovat řadu dalších
výhod. Více informací již brzy.

Kapka 2013 – kdo ji udělá?
RO připravuje nový koncept KAPKY.
Akutně se hledají akční a kreativní
lidé pro její realizaci: zejména hlavní
koordinátor, dále PR manager, grafik,
IT&WEB specialista, tajemník. Jestli máš zájem, piš či volej! Sid – Miroslav Martinek, +420 731 225 732,
sid.martinek@gmail.com.

www.facebook.com/r.a.r.cr
www.facebook.com/rovertymRO

Zveme vás na XXIII.
Skautský seminář ELŠ
11.–13. ledna 2013, Salesiánské divadlo v Praze: Přednášet budou M. Orko
Vácha, J. Stránský, S. Balík – Ježek,
P. Beránek – Vlk, M. Říha – Šípek,
L. Mlčoch, J. Regner, S. Janov – Nashville, Mons. F. Radkovský. Dále pro
vás bude připraveno promítání, výstava, ubytování, stravování apod.

Žirafa 2013
31. ledna–3. února 2013: Chceš motivaci do práce s družinou? Chceš poznat nové lidi, nové postupy a nové
názory? Chceš si zpestřit zimu? Nabídka Žiraf skoro ve všech krajích je
tu pro Tebe!
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MOOT = 14. mezinárodní
(celosvětové) roverské
setkání
8.–18. srpna 2013, Kanada: Je skvělou
příležitostí, jak vyrazit do zahraničí, poznat přátele z druhého konce světa a zažít roverský program! Účastníci ve věku
18–25 let (servistým 26+ let). Cena
13 000–15 000 Kč + letenka.

Nové dámské kroje jsou
na světě
Nu, zhodnoťte
je sami:

Obrok 2013 je za rohem,
registrace spuštěna!
5.–9. června 2013, vodní hrad Švihov
(nedaleko Klatov): Obrok 2013 bude
pořádně velký zážitek a zároveň největší roverské setkání, které se u nás kdy
uspořádalo, s rozmanitým programem
(odreagování i adrenalin, noční hra,
koncerty, workshopy, LARPové večery,
velká hra aj.).
Více informací na www.obrok13.cz
nebo na Facebooku.

Ke koupi jsou v pražském JUNu nebo
přes e-shop www.junshop.cz.
Lada Matyášová (24 let), Šumperk

AKTUALITY
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První myšlenka uspořádat roverský lesní vůdcovský kurz padla již na roverské poradě 2006. Nový roverský program byl ještě
v plenkách a nás tížil nedostatek metodiky pro vedení roverů a příliš obecný rámec vůdcovské zkoušky, zaměřený na všechny
věkové kategorie. V roce 2009 se konal víkendový nástavbový seminář o vedení roverů. Pak jsme začali připravovat ROVEL+
a na první setkání jsme si pozvali ke konzultaci nejmoudřejší hlavy českého roveringu. Byli jsme si vědomi toho, že vedoucí roverských kmenů mají ve vedení řadu specifických problémů, se kterými jim můžeme poradit. Náš tým se formoval velmi dlouhou dobu, zejména proto, abychom se navzájem sladili a porovnali si názory na to, jak vedení roverů vlastně učit. Výsledkem
byl náročný kurz s členitým programem, plný setkávání se zajímavými hosty, kreativních projektů a neopakovatelných vzpomínek. Podívejte se na to, jak letošní ROVEL hodnotíme.
za instruktory Janek Dočekal – Lupen

za účastníky Jana Dobešová – Dobby

Na letošním ROVELu nejvíce oceňuji, že jsme v nadupaném
programu dokázali skloubit povinný základ ověřovaných kompetencí se specifickými tématy roverské problematiky. Účastníci tak nebyli ochuzeni o základní kompetence a zároveň si
odnesli četné podněty pro vedení vlastních roverských kmenů.

ROVEL je kurz opravdu šitý na míru účastníků. Napěchovaný výběr témat, osobní přístup instruktorů, zážitková forma programů (a v neposlední řadě skvělá kuchyně! ). Jestli jsou instruktoři ROVELu nároční, tak předně sami na sebe.

Tým ROVELu se pro mne stal během jeho trvání vysněným
domovem. Je to první tým, kde si dovedu bez obav vyslechnout jakoukoli zpětnou vazbu s vědomím, že se mohu o ostatní členy týmu cele opřít.

Na prvním víkendu mne překvapilo, jak jsou naši
účastníci nároční a jak lačně se dožadují diskuse
v roverských otázkách.

Je znát, že poctivě hledají co nejlepší formu, kterou nám předat to, co chtějí.
Díky tomu je ROVEL neotřelý a v programu není hluchého
místa. Není jen příležitostí získat nové informace, ale také na
vlastní kůži zažít inspirativní programy, potkat se s plénem zajímavých hostů, sdílet problémy a postřehy s lidmi na stejné
vlně a také vyzkoušet si v praxi vedení vlastního projektu. Pokud chcete načerpat inspiraci, zkušenosti a hledat nové cesty,
vězte, že ROVEL se o vás postará.

Jsem rád, že jsme dokázali účastníkům věnovat dostatek pozornosti při konzultaci jejich oddílových
problémů. Našim patronským konzultacím velmi pomohlo, že jsme jednotlivé
účastníky navštívili v jejich domovském
kmenovém prostředí a mohli jim tak cíleně poradit, jak se mají dále rozvíjet a řešit specifické problémy. Program kurzu
KURZ SPLNĚNÝCH ROVERSKÝCH
byl velmi akční a je škoda, že jsme něktewww.rovel.skauting.cz
ré nápady nestihli zrealizovat a zůstali jen
ve fázi snů. Snad pro ně přijde čas v příštím ročníku, který již připravujeme.

JAK DOPADL ROVEL+
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VIZE DO ROKU 2022
ZAPOJTE SE DO PŘIPOMÍNKOVÁNÍ STRATEGIE JUNÁKA
Strategie je úvahou o tom, jak co nejlépe využít naše prostředky a energii
k naplňování našeho výchovného poslání. Chceme, aby byla všeobecně sdíleným dokumentem, proto je celý proces tvorby naplánován tak, aby výsledky
práce byly průběžně publikovány a nabídnuty k připomínkování. V ideálním
případě vznikne strategický dokument
s následující strukturou:
• vize – základní kámen strategického
dokumentu, měřítko, kterým lze posuzovat vše ostatní
• strategie – pojmenování základních
přístupů, jak chceme naplnit vizi, vytyčení dlouhodobých měřitelných cílů
• opatření – nastavují střednědobé cíle
a konkretizují strategické přístupy
• projekty – konkrétní kroky k realizaci v daném roce (letech)
Náčelnictvo Junáka schválilo na svém
jednání v září 2012 pracovní verzi dokumentu Vize Junáka určenou ke komentování v celé organizaci. Zde ji přetiskujeme ve zkrácené podobě, plné
znění najdete na www.skaut.cz/strategie.

Vize Junáka do roku 2022
• Buďme organizací, která je sebevědomá, váží si svého přínosu společnosti,
nachází oporu v demokracii a o demokracii se zasazuje.
• Buďme organizací, která nabízí přitažlivou možnost smysluplně trávit volný čas, žít v duchu skautského zákona
a nebojí se postavit aktuálně módním
společenským trendům, pokud nejsou
v souladu s jejími principy.
• Buďme organizací, která je otevřená
všem potenciálním zájemcům o skauting. Organizací, jejíž členové mají radost
ze skautingu a z dobře odváděné práce.

• Buďme organizací, která je dostatečně
odbornou v oblasti výchovy. Organizací, která je na tomto poli schopná vytvářet i přijímat podstatné trendy.
Abychom byli v následujících letech
úspěšní, je třeba:
1. Mít na paměti, že smyslem veškerého našeho konání je podporovat rozvoj mladých lidí a nabízet skauting jako
podstatný příspěvek ke kvalitnímu prožívání života.
2. S důvěrou se opírat o to, co je ve
skautingu základní, o principy a výchovnou metodu.
3. Usilovat o to, aby skauting bez rezignace na ideály byl aktuální, poutavou
formou výchovy a trávení volného času.
4. Bavit se skautingem, mít radost
z dobře odvedené práce a vytvářet živoucí přátelské společenství.

V následujících oblastech
chceme:
Junák a výchova
• Hrát roli alternativy k pohodlnému
trávení volného času.
• Vytvářet prostor, kde se potkávají různé výchovné trendy.
• Být aktivním a sebevědomým účastníkem odborné diskuse v oblasti výchovy.
• Pravidelně reflektovat nástroje programu a zavádět nové poznatky.
• Stát se jednou z prvních variant při
volbě volnočasové aktivity pro děti.
Junák jako organizace
• Být schopni reflektovat, jak se nám
naše práce daří.
• Vytvářet efektivní prostředí, které
slouží v první řadě tomu, aby vedou-

cí mohli co nejvíce času věnovat práci
s dětmi.
• Růst, nejen počtem členů, ale i okruhem sympatizantů a podporovatelů.
• Být maximálně soběstační, nezávislí
na státu a jiných institucích.
• Vytvářet partnerství a spolupracovat
s dalšími organizacemi, které se zabývají výchovou.
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Junák a jeho členové
• Posilovat pocit sounáležitosti a chuť
podílet se na přítomnosti i budoucnosti Junáka.
• Těžit z toho, že Junák je výjimečným
organismem, kde spolupracují mnohé
generace, vytvářet prostor pro sdílení
zkušeností a elánu.
• Být otevřený co největšímu spektru
potenciálních zájemců o skauting, být
schopní do činnosti zapojit i různým
způsobem znevýhodněné.
Junák a společnost
• Znát potřeby společnosti a být schopni je zohledňovat v tom, co děláme.
• Být ve službě společnosti, motivovat
členy k aktivnímu občanství na regionální i celostátní úrovni.
• Být schopní k tématu skautingu přitahovat významné osobnosti společenského i kulturního života.
• Dávat k dispozici a zprostředkovávat
naši unikátní historickou zkušenost.
• Být si vědomi propojení skautingu
s tradicí demokracie a usilovat o její
rozvoj, stavět se na obranu proti různým trendům, které ji ohrožují.
Zapoj se do diskuse o budoucnosti Junáka. Vše podstatné najdeš
na www.skaut.cz/strategie.

skupina Náčelnictva Junáka
pro tvorbu strategie

CO OTŘÁSÁ SKAUTSKÝM SVĚTEM
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Honza (7)
Chodím do první třídy a moc mě
baví matika. Mám rád zvířátka.
Paní učitelka je moc hodná, ale nadává, že neumím číst. Na výzo jsem
měl jediný ze třídy trojku, protože při čtení koktám. Táta pracuje
jako kopáč a má velký svaly. Chci
být jako on. Máma se stará o malou sestřičku Jůlinku (4 roky), vaří
a uklízí. S bráchou Danem (12)
a ségrou Anetou (10) nás všech
šest bydlí v jednom pokoji. Dan nás
vodí do školy, protože je nejstarší.
Někdy je na nás zlej.

Monika (19)
Žiju s mámou a čtyřmi mladšími
sourozenci v malém bytě se dvěma
pokoji a kuchyňským koutem. Táta
se před čtyřmi roky odstěhoval, žije
sám. Občas si přivede nějakou ženskou. U táty často přespávají jeho
kamarádi. Máma mě štve. Furt se
musím starat o mladší sourozence,
prát, uklízet. Táta je fajn, ale občas pije a pak mě z legrace, pyšný
na svou dceru, nabízí svým kamarádům. Učím se na kadeřnici. Za půl
roku to budu mít hotový.

Marcela (29)
Se svým mužem Martinem právě čekáme druhé dítě. Jsem na mateřské dovolené s dvouletým Davídkem. Ve společné domácnosti žijeme s Martinovou matkou. Můj muž
je vyučený elektrikář. Je mu taky
29 a je Rom. Nikdy nesehnal pořádnou práci, občas dělá na černo, někdy sežene brigádu. Jsem Martinova druhá družka. S bejvalou má
tři děti a platí jí výživné 1200 korun. Soud rozhodl o našem vystěhování a přidělil nám náhradní bydlení v „domě pro neplatiče“. Bydlíme v prvním patře v jednom pokoji,
máme společnou kuchyň a koupelnu s dalšími dvěma rodinami. Je to
tu dost vlhké a koupelna je plesnivá. Záchod nesplachuje. Máme nájemní smlouvu na tři měsíce, měsíčně za tři tisíce. S elektřinou je
to tak, že jsou všichni napíchnutý
na osvětlení na chodbě a platí poměrnou částku za společnou spotřebu. Sice máme vlastní elektroměr, ale poradili nám, ať ho radši
hned odpojíme.
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Jana (40)
Mám tři děti. Mariance je sedm, Sabrince osm a Lukášovi 14. Můj první muž, se
kterým mám Lukáše, utekl do Anglie. Druhý žije v Ostravě a výživné na Sabrinu
neplatí. Táta Marianky s námi taky nežije, ale dvanáct stovek výživného občas zaplatí. Já myju nádobí v hospodě vždycky od osmi večer do jedenácti, někdy taky
do půlnoci. Děti se o sebe večer starají samy. Lukáš mě zlobí. Toulá se po večerech, do školy chodí, jak se mu chce, neposlouchá mě. Mně je 40 a mám cukrovku,
držím dietu a musím si kupovat léky. Bydlíme v obecním bytě 1+1, ale náš dům
se právě privatizuje. Nový majitel vyhrožuje, že když nepodepíšu novou smlouvu, ublíží Mariance a Sabrince. Když bych si nepřivydělávala, dostanu životní minimum pro nás všechny 11 610 korun. Za nájemné platím 1200 korun. Občas nezaplatím, když nemám. Mám dluh asi deset tisíc. Nový majitel už skoupil několik
baráků v okolí i s nájemníky, minulý měsíc i ten náš. Teď tu byl a chtěl, abych podepsala novou smlouvu na šest tisíc měsíčně. Vyhrožuje, že nás vyžene na ulici.
Držel Marianku a Sabrinku pod krkem a křičel, že je zabije.

Jozef (49)
Mám ženu a pět dětí. Josefa (24), Andreu (22), Pavla (16), Kristýnku (8) a Karolínku (8). Josef už žije
sám s družkou, Andrea čeká děcko, ale zatím bydlí u nás. Před půl rokem jsme se odstěhovali z města
na vesnici do malého baráku. Nic tu nebylo, netekla voda, chyběla koupelka. Jsem vyučený zedník, dal
jsem to do pořádku. Letos jsem po letech dostal práci. Dělám pro obec. Pocházím ze Slovenska, z osady
na Poráči. Táta dostal v Čechách práci, přestěhovali jsme se sem, když mně bylo pět. V roce 1996 jsem
přišel o práci a až do loňska jsem byl nezaměstnaný. Letos jsem poprvé dělal práce pro obec, zametal,
uklízel odpadky, dělal výkopový práce. Je to od jara do podzimu. Na zimu nic nemám, bude míň peněz.
Nechci být doma. Přišlo vyúčtování za odběr elektřiny – doplatek za půl roku. Dostal jsem složenku
na pět tisíc. Kde je mám vzít teď, když zrovna nepracuju a s penězi vyjdeme sotva tak akorát.
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Sociálně vyloučené lokality

jsou místa obývaná rodiny a jednotlivci s nejnižšími příjmy, závislými
na sociálních dávkách, vesměs dlouhodobě nezaměstnanými. Lidé, kteří v nich žijí, mají ztížený přístup
k institucionální pomoci, jsou odříznuti od společnosti a společenského života. Obvykle jde o místa,
kam jsou vystěhováváni nájemníci,
kteří měli problémy s placením nájemného nebo jiných souvisejících
služeb (elektřiny, vody, plynu, atd.),
nebo kteří jsou za „problémové“
pouze považováni. Život v těchto lokalitách je frustrující. Lidé tu žijí ve
stavu celkové letargie, nejsou s to si
pomoci vlastními silami, často ani
nevědí jak. Volí krátkodobé životní
strategie, cílené jen na uspokojení
základních potřeb. Nerozumějí společenskému prostředí a společenským normám. Žijí v pocitu ohrožení a strachu ze změn a nových
věcí. V rámci takových společenství
vzniká svět pravidel a hodnot, které jsou daleko od těch většinových.
Tyto lokality může tvořit opuštěný dům na kraji města, ale i několik domů ve městě nebo celá čtvrť.
V Česku jich je takových lokalit téměř 400. Nejvíce z nich se nachází v chudých regionech v severočeském a severomoravském pohraničí.

Zdroj: www.ceskaghetta.cz (údaje jsou z roku 2006)
Foto: Lukáš Houdek
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DÁT PŘÍLEŽITOST
S LUKÁŠEM HOUDKEM O ROMECH, SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍ A O TOM,
JAK ŽÍT POKLIDNÝM ŽIVOTEM
nelového domu ve Stříbře, kde jste
úspěšně absolvoval osmileté gymnázium. Proč je tato informace pro
vás důležitá?
Je důležitá, protože značí boj sám se sebou. Dříve jsem se za to, že jsem z dělnické rodiny, hodně styděl. Je to součástí vytváření mojí identity. Obecně
si myslím, že se za to lidé stydí a snaží se prezentovat v lepším světle. Já se
to tedy hned snažím stavět na pravou
míru.

LUKÁŠ HOUDEK (28 let)
se narodil v Plané u Mariánských
Lázní. Vystudoval romistiku na FF
UK v Praze. Zabývá se humanistickou a dokumentární fotografií.
Dlouhodobě se věnuje zejména dokumentaci života Romů v několika
lokalitách v ČR i zahraničí. Je pravidelným přispěvatelem romského informačního serveru Romea.cz
a měsíčníku Romano voďi, své texty a fotografie publikoval v mnoha
médiích. V letech 2009–2012 působil jako šéfredaktor časopisu pro
multikulturní mládež Romano voďori. V roce 2012 spoluzaložil neziskové nakladatelství Kher, které si klade za cíl podporovat a rozvíjet romskou literární tvorbu. V roce 2011
se podílel na dokumentování situace Romů v Kosovu, odkud pravidelně dopisoval pro server Romea.cz
reportáže a rozhovory ve speciálním
cyklu Romové v Kosovu – dvanáct
let po válce, za který byl v soutěži
Novinářská cena 2011 oceněn čestným uznáním v kategorii psané žurnalistiky (nejlepší reportáž). Věnuje
se výtvarným projektům.

Na vašem webu uvádíte, že jste se
narodil do dělnické rodiny, která
vás podle svých nejlepších úmyslů
vychovala v čtyřpokojovém bytě pa26
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Myslíte, že když někdo pochází
z dělnické rodiny, nepůsobí
to dobře?
Za doby komunismu tomu bylo naopak, ale v dnešní době se mi zdá, že
tomu tak je. Často narážím na to, že se
lidé nechtějí bavit o penězích, o tom, že
si něco nemohou dovolit. Podobné je to
i s tou dělnickou rodinou, protože tím
člověk přiznává, že nemá peníze.

Jak vypadal proces vyrovnávání se
s vaším rodinným zázemím? A co
vás vůbec vedlo k tomu, že jste se
tím zabýval?
V období vysoké školy jsem se často
setkával s lidmi, kteří se snažili působit, že jsou z vyšší třídy, než ve skutečnosti byli. Říkali například, že nejezdí „sockou“ a to mě štvalo. Připadalo
mi, že to není v pořádku. Podobné situace nastávaly třeba, když jsem přišel
mezi lidi z té tzv. vyšší vrstvy a těm přišlo zajímavé, že studuji romistiku. Bylo
to tehdy v těchto kruzích hodně módní, i přesto, že Roma by se nikdy ani
nedotkli. Přišlo mi to úplně zvrácené.
A tak jsem se začal hlásit k tomu, že
jsem z dělnické rodiny, ačkoli jsem se
sám za to ještě před lety dost styděl.

Pomáhala vám v tom nějak
vysoká škola?
Přetvářela mi můj pohled na svět i mé
postoje k němu, takže určitě ano. Svou
roli sehrálo i to, že jsem se dostal do velkého města. Když člověk žije v malém
městě, kde se každý snaží vypadat lépe,
ve velkém městě už to nemá takovou
váhu. Roli možná sehrála i hrdost, že ačkoli jsem z dělnické rodiny, vystudoval
jsem s červeným diplomem a v rodině
jsem jediným vysokoškolákem. To samo
o sobě sice nic neznamená, ale přišlo mi
dobré upozornit na to, že i když je člověk z nízkých stavů, nemusí to být idiot.

Dotkli jsme se už vaší školy. Vím
také, že jste vedl dětský časopis
Romano voďori, fotíte Romy, pracoval jste pro server Romea.cz atd.
Kde se vzal váš zájem o Romy?
To je těžká otázka. Pocházím z latentně rasistické rodiny, i když dnes už tomu
tak úplně není, protože se na tom podařilo zapracovat. Moje rodina měla postoje v duchu: nejsem rasista, ale Cikány nesnáším. A takové jsem měl i já. Pak přišla
kauza v Matiční ulici. Ve škole jsme měli
zpracovat nějaké téma a tohle bylo zajímavé a hodně se o tom mluvilo. Do své
práce jsem chtěl zakomponovat rozhovor s Romem a moje mamka mi domluvila setkání s Romkou, kterou znala. Šel
jsem k nim domů a hrozně jsem se bál, co
mi udělají. Ona mi pak pouštěla písničky, uvařila dobré jídlo a její rodina na mě
byla moc milá. To vzbudilo můj zájem.

Předpokládám, že se váš zájem o Romy
dál vyvíjel. Můžete popsat jak? Popř. co
byly další mezníky vašeho zájmu?
Určitě další konkrétní zkušenosti. Začal
jsem vyhledávat příležitosti zapojení se do
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různých projektů. Vyjel jsem například
do slovinských romských osad, kde jsme
dělali pro děti pestré aktivity. Pak jsem
vedl projekty v Matiční, kam se sjížděli
dobrovolníci z celého světa, aby pracovali s dětmi přímo v té lokalitě. Přistupoval
jsem k tomu tehdy hrozně romanticky.

Romanticky?
Myslím tím, že jde na to člověk přes ty
děti, je rád za společný čas, je mu sympatické, že si ti lidé užívají každého okamžiku a využívá tak nevědomě klasické
pozitivní stereotypy. To se pak ale vyvíjelo. Poznal jsem totiž, že není dobré dívat
se takhle pozitivně a romanticky. Určitě
mě v tom dost silně formovalo moje studium. Myslím, že lidé, kteří vystudují
romistiku, mají o této problematice trochu jiný způsob uvažování.

Pracoval jste s romskými dětmi
z různých zemí. Byla ta zkušenost
v něčem rozdílná?
Stejná jen s tím rozdílem, že českým
dětem jsem lépe rozuměl. Romsky jsem
zpočátku, když jsem za nimi vyjížděl
do zahraničí, vůbec neuměl.

Přijímali vás mezi sebe?
Ano. Klíčovou roli v tom sehrával právě
jazyk – protože když ho člověk umí, otevírá hned brány. Když jsem někde promluvil romsky, zvali mě k sobě domů.
Ačkoli to tak nemusí být vždycky.

Je to jen o jazyku jako takovém?
Ne, je to určitě i o úctě a pokoře. Když
člověk mluví romsky a chová se jak pitomec, tak mu ten jazyk moc nepomůže.

Vaším velkým zájmem je fotografie.
Na webu píšete, že se věnujete dokumentaristické a humanistické fotografii. V čem jsou vaše fotografie
humanistické?

Cítím to v tom, že se člověk zabývá pocity a situacemi lidí, které fotí. Zároveň tou fotografií chce i něco říci. Tím
jsou ty fotografie i trochu aktivistické.
Myslím, že na tom hodně záleží, protože by se mohlo stát, že i kdyby někdo fotil stejné lidi ve stejných situacích za stejných podmínek, mohly by
působit rasisticky. Důležité tedy je, co
tím sledujete.

Proč vám přijde důležité ukazovat
pocity Romů, které fotíte?
Protože je často vidíme v nedobrém světle. Snažím se ale zároveň vyhnout i tomu
romantizujícímu pohledu. Fotím je v jejich prostředí, aniž bych je pro focení nějak šteloval. Přesto mi někdy lidé říkají,
že jsou ty fotky hodně pozitivní.

Když je hudebník, tak neumí nic jiného než jen fidlat na housle a nepřináší společnosti nic hmatatelného. Takže
ten romantizující pohled je také nebezpečný, i když patrně ne tolik jako ten
rasistický.

Kde všude jste Romy fotil?
Nejdříve ve Slovinsku, ale ty fotografie jsem nikde neukazoval, protože nejsou dobré. Pak hodně v té Matiční. Fotografii jsem nikdy nestudoval, ale vzal
jsem si tam foťák a fotil. A pak v Paříži
rumunské Romy, kteří tam emigrovali,
samozřejmě také na Slovensku a Ukrajině, dál v Kosovu, Moldávii, kde jsem
byl asi měsíc v romské vesnici.

Co jste si z těch míst odnesl?
Proč se bráníte romantizujícímu
pohledu?
Když budu přehánět, tak je stejně nebezpečný jako ten rasistický. Staví totiž
Romy do pozice, která není výhodná.
Obecně si myslím, že romantické představy nikomu nepomáhají. Myslím, že
pro Romy není dobré, když si o nich
lidé budou myslet, že jsou to muzikanti a jsou svobodní jako ptáci. Například
to, že je někdo svobodný jako pták,
evokuje také, že je nezodpovědný atp.

Spoustu zážitků a zkušeností. A také
mnoho přátel. I když je smutné, že když
je člověk v těch místech, tak si myslí,
že se tam za dva měsíce vrátí. Do většiny z těch míst jsem se ale už nevrátil.
Vzpomínky na ně si přesto uchovávám
a to i díky těm fotografiím.
Zkušenosti člověka určitě formují, a to
jak lidsky, tak profesně. Současně jsem
těch míst ale projel poměrně dost a zažil jsem různé situace. Nevím, zda je to
pozitivní nebo negativní, ale zjišťuji,
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že se mě příběhy lidí nedotýkají tolik
jako dříve. Vnímám to spíš negativně,
protože se z člověka stává trochu kámen.

Není to ale na druhou stranu obzvlášť
pro práci s lidmi v něčem dobré?
Asi ano. Člověk je tak schopný pomoci spíš než když se tam z jejich situace zhroutí.

Pracoval jste pro Romeu, dnes do
ní stále přispíváte. Máte nějaká svá
oblíbená témata při psaní?
Rád píšu reportáže a rád jezdím na místa, kam se moc nejezdí. Často o Romech, kteří tam žijí, vznikají zkreslené články. Já se je pak snažím uvést na
pravou míru. Otázkou ale je, zda tím
nevzniká další zkreslení. Jel jsem takto
například do Kosova mapovat situaci po válce a to, jak tam na tom Romové jsou, protože se tomu nikdo moc
nevěnuje. Zároveň mě ta témata zajímají. Kdyby mě nezajímala, nemohl
bych o nich psát. Baví mě také psát komentáře o xenofobních postojích směrem k Romům, ale i k jiným skupinám.
Proč myslíte, že bychom se o tato témata měli zajímat?
Ať už si to přiznáváme nebo ne, Romové
a další menšiny jsou součástí naší společnosti a určitě nikam neodjedou, protože
za svůj domov považují Českou republiku. Pokud chceme žít poklidným životem, proč si to nezjednodušit tím, že je
více poznáme, že se nebudeme rozčilovat
nad tím, že se chovají jinak, než očekáváme. Možná, že situace bude lepší, když
pochopíme důvody, proč se někdo chová
nějak nebo třeba zjistíme, že se to netýká přímo té skupiny, ale nějakého jiného
jevu jako je například sociální vyloučení.

Co se dá odpovědět na špatné zkušenosti s Romy?
Určitě se dá odpovědět, že fakt, že se
někomu něco stalo, ještě neznamená,
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že tak činí každý příslušník té skupiny.
Sám ukazuji příklady svých přátel a známých Romů, které ty špatné vlastnosti
nevykazují, což přinejmenším znamená, že to nemají v krvi a v genech. Mám
to štěstí nebo smůlu, že špatné zkušenosti, kterou jsou spojované s Romy, se
mi přihodily vždy s Neromy.

„

Pokud chceme žít
poklidným životem, proč si
to nezjednodušit tím, že je
více poznáme, že se nebudeme rozčilovat nad tím,
že se chovají jinak,
než očekáváme.

“

Jak se ale stane, že vznikne o nějaké skupině představa, že něco zákonitě dělá nebo nějaká je?
Myslím, že je to logické – abychom se
ve světě nezbláznili, vytváříme si stereotypy. Já mám také stereotypy o tom, jak
se chová Němec a o tom, jak se chová
Čech na dovolené. Nemusí to být ale
vůbec pravda. Stereotypy mohu mít, ale
musím si je uvědomovat. Špatné představy o tom, jak se Romové chovají,
vzniknou asi opravdu na základě nějaké zkušenosti. Důležité ale je přemýšlet o tom, proč to tak je a že to tak nemusí být vždycky. Mohu například nemít rád Němce, což byl i můj problém,
ale mohu si to uvědomovat a mohu se
to snažit vědomě odbourávat.

Dá se pracovat na tom, aby byli
mladí lidi schopni svoje předsudky reflektovat? Můžeme pro to něco
dělat?
Určitě. Já sám to dělám tak, že se vědomě hodím do situace, která mě nutí se
s předsudky, které mám, potýkat. Dříve mi byla hodně nepříjemná představa, že bych přišel do kontaktu s mentálně postiženým člověkem. Bylo mi ale
zároveň nepříjemné, že takovéto pocity
mám. A tak jsem se přihlásil do projektu, v rámci něhož jsem byl měsíc v sanatoriu s mentálně postiženými lid-

mi a trávil jsem s nimi maximum času.
Tím jsem si ty nepříjemné pocity odboural. S těmi Němci to zase dělám
tak, že se zajímám o věci, které mluví
ve prospěch Němců. Je dobré mít s tím
tu zkušenost. Je ale také jednoduché to
jen říci. Pro hodně lidí je těžké jít a vyzkoušet to.

Je možné schopnost reflexe v oblasti předsudků podpořit ve větším
měřítku?
V případě Romů je to tak, že dokud budou segregované školy, tak ne. Důležité je, aby se lidé potkávali a aby spolu mohli zažívat pozitivní situace. Jsem
v radě města, ze kterého pocházím,
pro záležitosti národnostních menšin
a v rámci ní jsme vymysleli, že uspořádáme například zájezdy do Lidic, Letů
u Písku nebo Muzea romské kultury,
pro Romy i Neromy, aby sdíleli zážitky z výletu a mohli zjistit, že se obě skupiny chovají zcela běžně. Chceme tím
nastartovat jejich vzájemné poznávání,
později i spolupráci. Máme zkušenosti
ze škol, kde je více Romů, že spolu děti
chodí ven a vůbec to neřeší. Začínají to
řešit až ve chvíli, kdy do toho vstupují
rodiče a předkládají jim svoje představy.

Vedl jste dětský časopis Romano
voďori. Jak byl ten časopis koncipovaný?
Časopis se věnoval menšinovým tématům, na která ve škole nezbývá čas. Většina dětí byla neromská. Měli jsme ale
asi i 15 romských dětí. Romské a neromské děti se na časopise podílely
společně, občas spolu byly i na nějakých setkáních a začalo pro ně být běžné, že se setkávají. Některé neromské
děti nám pak po třech letech působení v časopisu, kdy jim bylo kolem patnácti let, říkaly, že se změnil jejich náhled na Romy, a to díky spolupráci, ačkoliv mnohdy šly do práce na časopise
s protiromskými postoji. Napomáhalo
tomu i to, že když spolupracovaly například na článcích o lichvě nebo krádežích, viděly, že to odsuzují i romské
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děti. Samozřejmě důležité je, jak se to
v jejich životě pak opravdu odráží, ale
už to, že o tom přinejmenším přemýšlí,
mi přijde dobré.

Co jste si z té práce odnesl vy sám?
Překvapilo mě, jak dokáží být děti
schopné. Spolupracovali jsme například s dětmi ze školy v Chánově, což
je sociálně vyloučená lokalita. A některé učitelky se o romských dětech a jejich schopnostech vyjadřovaly dost nevybíravě. Říkaly, že nejsou schopné napsat článek. Když jsme pak s nimi pracovali, během hodiny ho napsaly a byl
skvělý. Bylo potřeba se jim věnovat, což
není možné těm učitelkám vyčítat, protože na to nemají kapacitu. Ale nebyla
pravda, že by toho ty děti nebyly schopné. Když jim to nešlo, bavili jsme se
o tématu a pak jim řekli: Tak, jak si teď
o tom povídáme, tak to napiš. No a pak
už to povětšinou šlo. Musí se jim dát
příležitost.

Jak ta práce na časopise vlastně
vypadala?
Většina komunikace probíhala přes
email, protože děti byly z různých částí
republiky. Takže jsme jim jejich články
komentovali a jednou za delší čas jsme
se sešli. I přesto, že práce probíhala takto, se zlepšovaly.

V současnosti pracujete v Agentuře
pro sociální začleňování. Jak jste se
k té práci dostal a co tam děláte?
Odpověděl jsem na inzerát . Moje práce je v podstatě vysněná – má smysl a je
kreativní. Dělám koordinátora kampaně
Proti rasismu a násilí z nenávisti.

Na koho je kampaň cílená?
Na mladé lidi v rozmezí 15 až 25 let. Je
pro mě velká výzva je oslovit.

Hodně štěstí k tomu (ale nejen),
aby byla kampaň úspěšná, přeje
Julie Dominika Potůčková (24 let), Praha
Foto: archiv autora

Čím je chcete oslovit?
Sledujte web Lukáše Houdka

Proč je téma nenásilí pro vás
důležité?
Protože jsem byl dlouhou dobu obětí
násilí z nenávisti. Takže vím, co to s člověkem dokáže udělat.

Chceme jim nabídnout alternativu, jak
trávit svůj čas smysluplně. Nabídneme jim zázemí lidí, kteří mohou uvažovat podobně jako oni a kteří se nechtějí smířit s tím, co se kolem nich děje.
Chceme podpořit jejich kreativitu a dát
k tomu prostor.

Na webu www.lukashoudek.cz se
brzy objeví informace o netradičním a zajímavém fotografickém
projektu. Do té doby si tam můžeme prohlédnout další citlivé fotografie z jeho dílny.
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PUŤÁK 2012 ANEB
TÁBOR TROCHU JINAK
Tábor je, slovy jisté nadšené skautky z našeho oddílu, „jedno z nejhezčích slov ve skautu.“ Ne pro každého je ale toto dobrodružství běžně dostupné – omezené možnosti mají třeba
děti s postižením. A proto v rámci občanského sdružení Rozrazil, kde jsem
také aktivní členkou, pořádáme Puťák – čtrnáctidenní tábor v tee-peech,
v mnohém podobný těm skautským,
který prožíváme společně s dětmi

a mladými lidmi s postižením mentálním, tělesným i kombinovaným.
Každý z nás potřebuje občas cítit smysl
vlastního konání, odpoutat se od všedních stereotypů, zkoušet nové věci, hrát
si, pobývat v přírodě a mít kolem sebe
přátele. Společně zvládneme překročit
bariéru představ o tom, co všechno „nejde“, prožívat na vlastní kůži velké příběhy a nechat se prostupovat jejich silou,

nespat, párkrát pořádně zmoknout, potkat se se sebou, s lidmi, s nápady, s čirou radostí i vlastními hranicemi. Tak to
je Puťák, nechte se inspirovat…
Barbora Váchová – Čára (28 let),
Olomouc/Frýdek-Místek
instruktorka RLK Fonticulus Maděra
Více o nás na www.rozrazil.cz.

1 Program připravujeme tak, aby
se mohl zapojit každý, podle svých
potřeb a možností. Rádi zpíváme,
hrajeme hry i divadlo, koupáme se,
ale taky skládáme zkoušky a prožíváme táborový příběh.

Foto: Jakub Houser

1

2 Tábor si neumíme představit bez
putování – přes den volným tempem procházíme okolním krajem,
na noc se uchýlíme někam do vesnické školy nebo hospody. Na cestách trávíme asi polovinu táborového času.

2
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Foto: Jakub Houser

3 Na puťáku jsme společně: tolik
často velmi rozdílných lidí, kteří
tvoří soudržnou skupinu. Jedinečná
možnost rozvoje každého z nás prostřednictvím vztahů.

T
É
M
A

Foto: Markéta Petrová

3
4 Táborový příběh je rámec programu, který umožňuje ponořit se
do nového světa a zažívat věci, které jsou nám v běhu všedních dnů
často nedostupné. Můžeme jako
strážci času hlídat správný průběh
dějin, putovat s králíky za novým
domovem nebo třeba bojovat jako
Keltové…

Foto: Barbora Váchová

4

5 Jsme otevřená skupina, na každé
akci se sejdeme v trochu jiném složení. Rádi mezi sebou uvítáme nové
zájemce, kteří mají chuť zažít něco
dosud nepoznaného; potkat se můžeme třeba na některé z pravidelných víkendovek během roku.

5

Foto: Jakub Houser
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DOPISOVÁNÍ S VĚZNI
Důvodů, proč se lidé dostávají do vězení, je vícero. Stejně jako je vícero důvodů, proč se o ně zajímat. O to spíš,
hlásíme-li se k roverskému heslu. Nebo
jsou vězni někdo, kdo si náš zájem nezaslouží?
Do projektu dopisování s vězni v rámci různých institucí je zapojeno nemálo
dobrovolníků. Obecně je smyslem této
dobrovolnické činnosti podpora lidí ve
vězení a jejich snadnější návrat domů.
Frekvence je přibližně jeden dopis za
měsíc. Dopisy se píší v zařízení, které
dopisování zprostředkovává. Dobrovolníkům je zajištěno vstupní školení, skupinová supervize (setkání dobrovolníků
pro výměnu zkušeností a možnost řešit
otázky či problémy s odborníkem a za
pomoci ostatních zapojených do dopisování) a další vzdělávání. Supervize probíhají povětšinou jednou za měsíc na dvě hodiny. Dopisování s vězni je
vhodné pro ty, kdo mají zájem zapojit
se na delší čas (např. pražské SOS centrum uzavírá s dobrovolníkem smlouvu
na jeden rok).

Chcete se zapojit, ale nejste ani z jednoho z měst? Nebydlíte poblíž? Pak se podívejte na stránky svého města nebo na
web www.dobrovolnik.cz, popř. zadejte
do internetového vyhledávače.
(J.)
Citace použity z materiálů SOS centra
TIP: Vyhledejte si se svým kmenem
či oddílem více informací o vězeňské problematice. Můžete k tomu
využít:

„Získávám praxi, jiný pohled na věci, nečernobílý pohled na život.“
Kde je možné se zapojit?
• SOS centrum, Praha
• Maltézská pomoc, Brno (ta však již
nepřijímá další dobrovolníky)
• Dobrovolnické centrum, České Budějovice
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• Portál Probační a mediační služby
ČR: www.pmscr.cz
• Web občanského sdružení
Za branou: www.zabranou.cz
• Knihu Zdeňka Riegra:
Návrat k rodině a domů
• Číslo Nového prostoru věnované
českému vězeňství (číslo 403, září
2012; k objednání na webu NP)

PŘÍBĚHY ZE ŠPATNÉ ČTVRTI
ANEB JAK PRACOVAT S TÉMATEM SEGREGACE NEJEN VE ŠKOLSTVÍ
Hledáte-li tedy s družinou starších skautů
či skautek nebo roverským kmenem způsob, jak si přiblížit tematiku mezikulturního soužití, pak lze knihu Příběhy ze špatné
čtvrti jako vhodnou metodickou pomůcku jedině doporučit. Na několika stranách
totiž naleznete jak všechny potřebné informace, které vám dosud chyběly, tak i cenné
osobní zážitky těchto lidí, ke kterým se jinak tak špatně dostává. A nádavkem si můžete na vlastní kůži, díky podrobně popsaným aktivitám, zkusit, jak o těchto tématech diskutovat, jak napsat článek do novin
tak, aby nebyl hanlivý nebo příliš subjektivně citově zabarvený, jak přemýšlet o lidských odlišnostech a jak se je naučit chápat.

Jaké motivace mají někteří zapojení
dobrovolníci?
„Zajímalo mě, jací jsou lidé zavření ve vězení. Chtěla jsem lépe poznat takového člověka, udělat si obrázek o tom, jak vězení
může na člověka působit. Také mě zajímalo, nad čím člověk celou tu dobu přemýšlí, když má tak omezené možnosti a zdali je schopný se určitým způsobem ponaučit
z pobytu ve vězení, posunout se dopředu.“

• Portál Mezinárodního vězeňského
společenství:
http://prisonfellowship.cz

Naše společnost dnes ještě není zcela připravena na toleranci odlišnosti. Ano, všude se mluví o „rasové toleranci“ a prosazuje se „multikulturalismus“, ale v praxi
mnoho lidí skutečné neví, jak má se sociálně vyloučenými lidmi vlastně jednat.
Vzdělávací program Varianty (věnující se
oblasti interkulturního a globálního rozvojového vzdělávání) společnosti Člověka
v tísni tedy vydal tento sborník na podporu interkulturního chování.

Více informací o této problematice se dá
najít přímo na stránkách Variant: www.
varianty.cz. Mnoho dalších publikací
(nejen o sociální segregaci) je ke stažení
v sekci Naše nabídka – Publikace.
Lada Matyášová – Laduš (24 let), Šumperk
instruktorka Jesenické lesní školy
NIKOLAI, Tomáš a SEDLÁČKOVÁ,
Petra (2007): Příběhy ze špatné
čtvrti, aneb, Jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství.
Praha: Člověk v tísni. 117 s. Publikace je dostupná z webových stránek: www.varianty.cz.

OMEZENÍ SE NĚKDY JEVÍ VĚTŠÍ,
NEŽ JSOU
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ROZHOVOR S JITKOU MOZOROVOU NEJEN O PRÁCI S LIDMI BEZ DOMOVA

JITKA MOZOROVÁ (26 let) žije
v Brně, ale narodila se v Třebíči.
Vedla dívčí oddíl a byla instruktorkou na RLK Safír. Od mládí se věnuje tanci. V současnosti je ve výcviku Taneční a pohybové terapie
a vede integrovanou taneční skupinu. Vystudovala sociální práci, které se i profesně věnuje. Po škole
nastoupila jako koordinátorka a sociální pracovnice osobní asistence v Charitě Brno. Nyní pracuje dále
pod Charitou, ovšem její cílová
skupina se změnila – pracuje s lidmi bez domova.

Jíťo, proč ses rozhodla pracovat
s lidmi bez domova?
Nikdy dřív jsem o práci s lidmi bez domova neuvažovala, ale když jsem dostala nabídku, bez velkého váhání jsem ji
přijala. Nedovedla jsem si představit, co
bude tato práce obnášet, měla jsem ale
velké odhodlání poznat více život lidí
bez domova, do jaké míry je jejich životní styl „dobrovolný“ a proč je tak
těžké ho změnit.

Co tvá práce obnáší?
Moje práce obnáší sociální poradenství
lidem bez domova, kteří navštěvují naše
nízkoprahové denní centrum. To znamená, že za mnou tito lidé chodí s nejrůznějšími dotazy, které se nejčastěji týkají vyřizování osobních dokladů, evi-

dence na Úřadu práce a jejího převodu
z místa trvalého bydliště, podávání žádostí o sociální dávky, vyhledání nebo
zarezervování vhodné ubytovny, hledání brigád a zaměstnání, otázky ohledně
invalidních a starobních důchodů. Poradenská činnost pak obnáší nejenom
předání informací, ale i nabídku pomoci s řešením daného problému nebo
zprostředkování pomoci odborníka
(právník, psycholog, lékař) či jiné organizace (specializované sociální služby).

Jaké problémy vaši klienti nejčastěji řeší?
Naši klienti řeší rozmanité problémy, které se nám na první pohled můžou zdát banální. Bez širších souvislostí si neuvědomíme, jak obtížné může
být například pro člověka vracejícího
se z výkonu trestu „začlenit se“ zpátky
do společnosti. Vše začíná třeba jenom
tím, že tento člověk nemá občanku, tím
pádem nemůže žádat o sociální dávky
ani hledat zaměstnání. Postupy úřadů
jsou pro řadu našich klientů nesrozumitelné a většina věcí lze stále vyřídit pouze v místě trvalého bydliště. Řada lidí
ale v místě trvalého bydliště nemá žádné zázemí, je to pro ně jen údaj v občance – bez jakéhokoli vztahu k tomuto
místu. Někteří naopak chtějí toto místo záměrně opustit a začít „nový život“
jinde. Setkávám se tedy i s tím, že klient je v jakémsi začarovaném kruhu, ze
kterého mu nemám jak pomoci. Můžu
mu pouze předat informace, jak by měl
postupovat.

Podařilo se ti zjistit, do jaké míry je
životní styl lidí bez domova dobrovolný? A dá se vůbec mluvit o životním stylu?

To je velmi těžká otázka a asi na ni neexistuje jednoznačná odpověď, protože
příběh každého člověka bez domova je
odlišný. Zkušenost, kterou jsem díky své
práci získala, je taková, že jen velmi malé
procento lidí si bezdomovectví „zvolí“
jako svůj styl života, který pro ně znamená svobodu a nezávislost na společenském systému. U většiny lidí bez domova je to spíše důsledek dalších problémů.
Tito lidé je z nejrůznějších důvodů nezvládnou vyřešit. Kladu si pak tedy spíše otázku, co těmto lidem brání zvládat
problémy, ve kterých jiní lidé „obstojí“?
Během své práce jsem zjistila, že příčinou tohoto nezvládnutí jsou velmi často nějaké překážky – například mentální
postižení, duševní onemocnění a různé
poruchy osobnosti, nízký intelekt, málo
rozvinuté sociální dovednosti a chybějící rodinné a sociální zázemí. Tyto osobnostní předpoklady mají vliv také na to,
jak se člověk v náročné situaci zorientuje a zda včas vyhledá odbornou pomoc.
„Životní styl“ je tedy podle mého názoru u většiny lidí bez domova nedobrovolný, ale postupem času přijímají svou
„roli“ bezdomovce a v důsledku dlouhodobého stresu a strádání se jejich
chování postupně mění. Typická je pro
ně pak určitá „naučená“ bezmoc, pasivita a závislost na sociálních službách.

Proč bychom se podle tebe měli
problémy lidí bez domova, ale i dalších, kteří se potýkají se sociálním
vyloučením, zabývat?
Bezdomovectví je jev, který je do jisté míry také odrazem dnešní společnosti. Vysoká nezaměstnanost, diskriminace
v zaměstnávání lidí staršího věku, drahé
podnájmy a nedostatek sociálních (obecních) bytů, zaměstnávání „načerno“,
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pokud je pro reflexi vytvořen bezpečný
prostor, je pro jednotlivce i skupinu velkým přínosem. Znamená to pak všímat
si důležitých momentů a otevřeně a citlivě se na ně ptát, více naslouchat a nechávat prostor, než sám něco ze sdělení vyvozovat. V tomto ohledu je to podobné
i v pomáhající profesi – skautské prostředí pro mě byl bezpečný prostor, kde jsem
si toto mohla „vyzkoušet“.

Pomohlo ti ve tvé práci, že jsi vyrostla ve skautském oddíle, později ho i vedla či instruktorovala na
skautském kurzu?

půjčky se smluvními podmínkami blížícími se lichvě – to vše přispívá k tomu,
že se člověk snadno dostane do finanční
nouze, která může vyústit ve ztrátu bydlení a bezdomovectví. Myslím si, že bychom si měli být vědomi toho, že do podobné situace se může dostat kdokoli
z nás nebo našich blízkých. S tímto vědomím pak na člověka bez domova přestaneme pohlížet jako na někoho, kdo si
za své problémy může sám a jehož osud
nám může být lhostejný.

lé reflexi. V tomto ohledu mi bylo vzdělání velice užitečné, protože mě naučilo určitému způsobu myšlení, které je
pro profesionální sociální práci potřebné. Co se týká odborných znalostí, tak
ty jsem si pak ale musela v praxi hodně doplnit sama, na to mě škola moc
nepřipravila. Připravila mě ale poměrně dobře na to, jak informace vyhledávat a jak s nimi pracovat.

„

Postižení samo o sobě
je velkým zdrojem inspirace
a rozvíjí naši tvořivost.

“

Čemu ses pracovně věnovala, než jsi
nastoupila do charitního zařízení,
které se věnuje lidem bez domova?
Věnovala jsem se osobní asistenci lidem
s postižením, chronickým onemocněním a lidem v seniorském věku. Na
tuto v naší charitě nově vzniklou službu jsem nastoupila jako koordinátorka
a sociální pracovnice.

Bylo ti ve tvém zaměstnání užitečné
tvoje vzdělání? Co konkrétně ses ve
škole naučila a uplatnila?
Na magisterském studiu jsem se naučila uvažovat o sociálních problémech
lidí v širších souvislostech a přistupovat k nim bez předsudků a hodnocení. Učili jsme se svoje úvahy o klientech
a své pocity z nich podrobovat neustá34

Reflexe je něčím, s čím je možné
se docela běžně setkat i ve skautském životě. Bylo ti to v něm užitečné? Nebo naopak to, co ses naučila v oddíle či během instruktorování při své práci?
Skautský oddíl pro mě byl prostředím,
které mě podněcovalo především k sebereflexi. Člověk zde navazoval blízké vztahy s druhými, a to se podle mě bez reflexe svého chování, návyků, dovedností,
ale i slabých míst, neobejde. Instruktorování na skautském kurzu mi pomohlo
reflexi více strukturovat a použít ji také
jako nástroj pro práci se skupinou, například při společném ohlédnutí se za
proběhlým programem nebo za uplynulými dny na kurzu. Mám zkušenost, že
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Určitě ano. Život ve skautském oddíle a instruktorování na kurzu mě myslím naučily určité flexibilitě, pohotovosti, samostatnosti a zodpovědnosti za
své úkoly, nutnosti se občas velmi rychle rozhodnout a jednat. To vše jsou dovednosti, které upotřebím ve své práci
i běžném životě. Další přínosy skautského oddílu vidím v tom, že mě učil
citlivé spolupráci a komunikaci s ostatními a lidským hodnotám, jako je pomoc druhým.

Co důležitého si z obou zaměstnání
odnášíš do svého života?
Ve své bývalé i současné práci se setkávám s lidmi, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Tato konfrontace mě vede
k obrovské pokoře a vděčnosti za to,
jaké mám zázemí v rodině a přátelích
a za to, že mohu dělat to, co mě baví.

Od mládí se věnuješ tanci. Vyvíjel
se nějak tvůj vztah k němu?
Tanci se věnuji od svých patnácti let,
kdy jsem vstoupila do souboru scénického tance. V té době pro mě tanec nejvíce znamenal možnost vlastního sebevyjádření. Vlastnímu tanečnímu projevu
je ve scénickém tanci ponecháno hodně
prostoru, proto mi tato forma tance velice vyhovovala a věnuju se jí v podstatě dodneška. Během svého studia v Brně
jsem se stala členkou Pohybového stu-

dia Cyranovy boty, které se zaměřuje na
tanec a pohybové divadlo. V tomto období jsem se začala intenzivněji věnovat současnému tanci – tedy tanci, který zohledňuje přirozené možnosti těla
a vede tanečníka k pochopení pohybových principů a jejich vědomému používání. Začala jsem být fascinovaná neuvěřitelnou „inteligencí“ těla a moje taneční směřování vedlo ještě hlouběji
k poznávání těla v pohybu. Na této cestě objevování mě velice ovlivnila slovenská taneční pedagožka Zuna Kozánková a především český pedagog Jiří Lössl.

Jsi ve výcviku v taneční terapii. Můžeš našim čtenářům přiblížit, o co
se jedná a k čemu je to dobré?
Jedná se o čtyřletý sebezkušenostní výcvik, ve kterém se učíme, jak je možné
terapeuticky použít tanec a pohyb s lidmi z různých cílových skupin (lidé s duševním onemocněním, s traumatickým
prožitkem, děti se speciálními potřebami, atd.). Tanec je v terapeutické práci
používaný jako prostředek k navázání
vztahu s klientem a k rozvíjení vzájemné komunikace, k uvolnění tělesného
napětí a k vyjádření emocí a jako prostředek k náhledu na sebe a své chování. V bezpečném prostředí důvěry k terapeutovi může díky tanečně-pohybové práci dojít ke změně, podobně jako
u tzv. verbální psychoterapie.

Vedeš integrovanou taneční skupinu. Co to všechno obnáší?
Naše integrovaná taneční skupina
sdružuje mladé lidi s tělesným postižením a bez postižení. Věnujeme se tvorbě inscenací v oblasti tanečního a pohybového divadla. Při tvorbě představení vycházíme především z improvizace, které postupně dáváme přesnou
podobu. Veškerá naše práce je založená
na přirozených pohybových možnostech našich členů, které se snažíme dál
rozvíjet. To obnáší hledání způsobů, co
a jak komu jde – s ohledem na jeho tělesnou anatomii. Je to tedy velmi kreativní práce, do které se zapojují jak členové s postižením tak i bez postižení.
Členové bez postižení nemají v tomto
souboru úlohu nějaké „asistence“ tanečníkům s postižením, ale mají prostor pro vlastní rozvoj tanečních a choreografických dovedností.

Co ti při práci s Integrou přináší
nejvíc radosti?
Nejvíc radosti mi přináší pozitivní
zpětná vazba od členů souboru, kteří si
posouvají své hranice a mají příležitost
se realizovat. Radost mi také přináší,
když vidím, že vnitřní prožitek z tance a pohybu může mít opravdu každý,
nezávisle na jeho fyzických předpokladech. A že tento vnitřní prožitek a zaujetí se odráží navenek a pro diváka je
tak zachytitelný.

Dá se říci, že hodně svého času věnuješ lidem, kteří potřebují pomoc. Nepotřebuješ si ty od toho někdy odpočinout? Pokud ano, tak jak to děláš?
Odpočinek určitě potřebuji. Největším
odpočinkem je pro mě tanec, protože
jsem zde v kontaktu sama se sebou a se
svým tělem – to je pro mě veliký zdroj
energie. Podobně také pobyt v přírodě,
setkání s přáteli nebo nějaký umělecký
zážitek. Pokud je únava opravdu velká,
dopřeju si spánek.

Co znamená, že je sebezkušenostní?
A kolik času výcviku vlastně věnuješ?
Sebezkušenostní znamená, že výuka je
z velké části praktická a zaměřená na sebepoznání. Získáváme tedy vlastní zkušenost s tím, jak probíhá tanečně-terapeutický proces. Pro pohybovou práci s klienty je důležité znát svoje pohybové preference, vědět, jak pracovat s jednotlivcem a jak se skupinou, umět vést tanečně-terapeutické setkání – to vše si sami na
sobě zkoušíme. Výcvik zahrnuje přibližně 6 víkendů za rok a dva týdenní bloky
v létě. K tomu také samostudium, určitý
počet hodin individuální terapie, postupem času i vlastní praxe a supervize.

je i v sedě nemožný. Obecně se dá říci,
že vycházíme z toho, co jde. Omezení
se někdy jeví větší, než ve skutečnosti
jsou. Postižení samo o sobě je velkým
zdrojem inspirace a rozvíjí naši tvořivost. Hledáme vizuálně zajímavé a působivé prvky vznikající z interakce tanečníků s postižením a bez.
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Za rozhovor děkuje (J.)
Foto: Jiří Tashi Vondráček,
Martin Kopáček
S jakým postižením jsou lidé ve
vaší taneční skupině? Dá se z postižení i nějak těžit?

Integra (taneční skupina i pro zájemce s pohybovým postižením)
http://www.cyranovyboty.cz/
tag/integraf

V naší skupině máme 4 členy s vrozeným tělesným postižením a jednu členku s lehkým mentálním postižením.
U každého se jedná o jiný typ postižení a tím pádem i o jiná pohybová omezení – někdo může bez obtíží chodit,
pro jiného je samostatný pohyb ve sto-

Fakulta sociálních studií
www.fss.muni.cz
Katedra sociální politiky a sociální
práce (FSS MU)
http://katedra-spsp.
internetovestranky.com
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VŠICHNI JSME STEJNÍ
A PŘITOM KAŽDÝ JINÝ
JAK V ODDÍLE PRACOVAT S DĚTMI SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM

Co je to sociální
znevýhodnění
Sociální znevýhodnění je jedním z nejčastějších typů znevýhodnění, s nimiž
se můžeme setkat u dětí v našich oddílech. Prakticky v každém oddíle můžeme najít někoho, kdo pochází z rodiny,
která nemá dostatek peněz, jehož rodiče jsou cizinci nebo se potýká s problémy v rodině. Občas nám tak ani nepřijde, že máme vedle sebe někoho, kdo by
potřeboval pomoc. Přesto zrovna v této
oblasti mohou i malé věci udělat hodně
prospěchu. Sociálně znevýhodněné tak
mohou být například:
• děti z nefunkčních rodin
• děti v náhradní výchově
36
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• děti s odlišnou národností
• děti z odlišného náboženského nebo
kulturního prostředí
• děti z chudých rodin
Extrémní podobou sociálního znevýhodnění je takzvané sociální vyloučení. Tím
rozumíme proces, kdy jsou jednotlivci či
celé skupiny vytěsňovány na okraj společnosti a je jim omezován nebo zamezen
přístup ke zdrojům, které jsou dostupné ostatním členům společnosti, např.:
přístup k zaměstnání, bydlení, sociální
ochraně, zdravotní péči a nebo vzdělání.
Tento stav je často spojen s dlouhodobou
chudobou a často i s prostorovým vyloučením. Tito lidé pak žijí na okrajích měst
v chátrajících domech nazývaných jako
sociálně vyloučené lokality.

Sociálně znevýhodněné děti v oddílech mají často nějaké specifické potřeby. Děti cizinců nemluví ani nerozumí
dobře česky. Děti z chudších rodin potřebují v některých případech finační
úlevu nebo pomoc se zajištěním batohu
nebo jiného vybavení. Děti vyznávající některé náboženství mohou mít nějaké speciální stravovací návyky. Pokud se
tyto potřeby nedaří naplňovat, mohou
být v některých situacích znevýhodněny. To vše se může projevit ve škole i ve
skautském oddíle. Existují různé teorie,
které vysvětlují proč tomu tak je. Někteří autoři se domnívají, že je to chyba
rodiny, která dětem nepředá potřebné
hodnoty, způsoby komunikace a chování. Další se domnívají, že za to může
to, že si rodina a škola (nebo jiná in-
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stituce či organizace, ve které dítě je)
neporozumí, ale že jsou obě dvě stejně
oprávněné, žádná není důležitější. Třetí skupina autorů si myslí, že vyloučení
je chyba školy, která by měla být profesionální a reagovat na to, že každé dítě
je zkrátka jiné a je třeba brát ohled na
jeho potřeby.

Práce s dětmi se sociálním
znevýhodněním v oddíle
Vyčleňování dětí se sociálním znevýhodněním je možné předcházet nebo
alespoň zmírňovat jeho dopady. Určitá míra prevence takového vyčleňování by měla být zastoupena v činnosti
všech oddílů, protože myšlenky o vzájemném poznávání, pomoci a toleranci k druhým jsou obsaženy v samotných
myšlenkových základech skautingu (ať
se podíváme např. na skautský slib, zákon, či principy).
Ve skautských oddílech se můžeme se
sociálním znevýhodněním setkat dvěma způsoby:
• máme v oddíle dítě, které je některým
z uvedených způsobů sociálně znevýhodněné a tím je ohrožené jeho úspěšné zapojení mezi ostatní – můžeme pracovat s ním, i s ostatními dětmi, s prostředím, kde žije a pohybuje se
• máme v oddíle děti bez sociálního
znevýhodnění – ty můžeme prostřednictvím skautské výchovy učit k toleranci a zájmu o druhé, připravovat je
na setkání s odlišnostmi u ostatních lidí
a předcházet tak vyčleňování sociálně
znevýhodněných
Jak tedy můžeme pracovat v oddíle či
družině na prevenci vylučování dětí se
sociálním znevýhodněním?

Práce s tématem sociální
znevýhodnění v oddíle
Děti ve vašem oddíle můžete seznamovat s různými druhy znevýhodnění mnoha způsoby. Můžete si například společně pustit film, ve kterém ně-

kdo s daným znevýhodněním vystupuje, nebo si přímo na schůzku či výpravu pozvat někoho, kdo má s prací s takovými lidmi konkrétní zkušenost. Cílem takových aktivit by mělo být bližší
seznámení s těmito lidmi, porozumění
jejich možnostem a limitům. Hloubka
seznámení se odvíjí od věku dětí, které se takového programu zúčastní. Co
všechno můžeme podniknout?

Děti z odlišného kulturního či sociálního zázemí
Podívejte se společně na nějaký film či
dokument z romského prostředí nebo
z prostředí jiné etnické menšiny. Film
nezapomeňte vybírat s ohledem na
věk dětí, kterým ho pustíte (obecně je
to vhodnější spíše pro starší děti). Takovým filmem může být např. český
snímek Marian, který je o romském
chlapci vyrůstajícím v dětském domově. Film byl natočen podle skutečné
události a existuje i řada zahraničních
filmů s podobným tématem. Dokumenty jsou k dispozici např. zdarma ve
videoarchivu České televize, kde najdete např. dokumenty Romové a hudba,
Romská kultura v Čechách nebo cyklus pro děti Obrázky ze života Romů.
Hezký je také muzikál Cikáni jdou
do nebe, který má divadelní i filmové
zpracování.

Můžete se také vypravit do nízkoprahového klubu nebo se staršími dětmi diskutovat o zkušenostech s Romy, Vietnamci, Ukrajinci ad., poslouchat romskou hudbu, bavit se o jejich zvycích
apod.

Sociálně znevýhodněné
děti v oddíle
Dětem se sociálním znevýhodněním
může prostředí skautského oddílu velmi pomáhat. Tím, že se zde nesoustředí pouze na výkon, jako tomu často
bývá ve škole, mají větší možnost uspět
a zvýšit si sebevědomí. V oddíle také
bývá zpravidla větší prostor pro práci
s individualitou dítěte, s tím, že je z nějakého důvodu odlišné od ostatních.
Na druhou stranu byste s těmito dětmi měli zacházet tam, kde je to možné,
stejně jako s ostatními dětmi.
Děti se sociálním znevýhodněním mohou být pro oddíl velkým obohacením
– samy se učí novým zvykům, komunikaci, způsobům řešení problémů, navazují mezilidské vztahy a obecně zvyšují své sociální kompetence. To samé si
se setkání s nimi mohou odnášet ostatní členové oddílu. Zároveň tyto děti
mohou v oddíle pracovat na rozvoji samostatnosti, motivace a získávat pozitivní vzory, které v jejich rodinách
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peněz a s tím související neúčast dítěte na některých činnostech oddílu. Ve
srovnání s jinými volnočasovými aktivitami je skauting stále poměrně levná záležitost.
Pokud do vašeho oddílu přichází dítě
se sociálním znevýhodněním, je dobré
na to ostatní děti připravit, informovat
rodiče a zamezit případným nedorozuměním. Také je třeba, aby se na práci
s ním dobře připravili samotní vedoucí. Mnoho informací je dnes snadno
dostupných na internetu nebo v literatuře. V Junáku již také existuje odbor
Skauting pro všechny, který podporuje práci s dětmi se specifickými potřebami. Ten nabízí různé kurzy a semináře, poradnu, vydal příručku Z nevýhody výhoda (která je volně ke stažení na stránkách odboru) a nabízí i pomoc při získávání financí na podporu
začleňování dětí se speciálními potřebami do oddílu. Odbor čerstvě vydal
příručku s názvem „Nejsem žádná socka…“, která se věnuje právě tomu, jak
v oddílech pracovat s dětmi se sociálním znevýhodněním.

Závěrem
Práce s dětmi se sociálním znevýhodněním je náročná, vyžaduje trpělivost
a odhodlání a silnou motivaci vedoucích i rádců. Na druhou stranu je to
práce zajímavá a obohacující pro všechny zúčastněné, která pokud se dělá dobře, tak přináší sladké plody.
mohou často chybět. Pociťují také zájem o svoji osobu. Nemusí zde prožívat stres, který mohou zažívat ve škole.
Ostatní děti se učí toleranci, pozornosti, opatrnosti k předsudkům, vnímání
jedinečnosti…
Přátelské vztahy mezi dětmi mohou nakonec přerůst i v pomoc mimo oddíl,
např. s doučováním do školy a ve zvládání dalších obtíží v běžném životě.
Práce s dětmi se sociálním znevýhodněním přináší ale i řadu komplikací jako možné nepochopení ze stra38
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ny ostatních rodičů. Rodiče z rodin
s horším sociálním zázemím se často tolik nezajímají o to, jak jejich
děti tráví svůj volný čas, proto s nimi
může být obtížnější komunikace. Dalším problémem může být nedostatek

(K.) a Václav Zeman (29 let), Praha
Člen odboru Skauting pro všechny
Foto: archiv odboru Skauting
pro všechny

Další čtení:
http://spv.skauting.cz – stránka odboru Skauting pro všechny, kde je mj.
i poměrně rozsáhlý seznam další literatury a filmů, které se věnují různým
druhům znevýhodnění.
Dále existuje množství dalších odkazů na internetu např. pod hesly „sociální
znevýhodnění“, „integrace“, „prevence sociálně patologických jevů“ atd.
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KULTURNÍ STŘÍPKY
Kluk na kole
(Jean-Pierre a Luc
Dardennovi, 2011)
Slavné belgické filmařské duo, bratři Jean-Pierre a Luc Dardennovi, spolu již
více než dvacet let píší, produkují a režírují kriticky vysoce ceněné snímky zaměřené na problematiku mladých lidí
na okraji společnosti a na otázky související s nezaměstnaností, chudobou,
imigrací, dysfunkční rodinou a sociálně patologickými jevy. Jejich nejnovější
počin, Kluk na kole, se od předchozích
děl liší jasnějšími barvami, přítomností hudby i pohádkovými motivy, avšak
příběh, který vypráví, není o nic méně
závažný. Desetiletý Cyril žije ve státním zařízení, ale nechce se vzdát myšlenky na to, že se vrátí ke svému tátovi
a ke svému kolu. Poté, co zjistí, že táta
o něj opravdu nestojí a že jeho milované
kolo prodal, ujme se ho sice kadeřnice
Samantha, ale chlapec se zároveň zaplétá s místním drogovým dealerem. Zda
Cyril dokáže překonat hořkost z odmítnutí vlastním otcem a najde sílu snažit se o lepší život, můžete zjistit i v českých kinech. Film získal Velkou cenu
poroty v Cannes.
Kluk na kole (Le Gamin au vélo,
Jean-Pierre a Luc Dardennovi,
Belgie-Francie-Itálie, 2011)

kou Albínou například prožíváme její
komplikované manželství prožité v chudých podmínkách
slovenské
osady
i osudový milostný
vztah s humanitárním pracovníkem.
Všechny
příběhy
jsou postavené jako
koláž a Albínino vyprávění je tak doplněno pohledy dvojice etnologů, kteří
s lidmi v osadě pracují, přátelí se s nimi
a snaží se, mnohdy
velmi humorně, pochopit a interpretovat radikálně odlišný
svět, s nímž se mezi
slovenskými Romy
setkávají. Hrdinové
trilogie nejsou idealizovaní ani démonizovaní, jejich příběhy jsou autenticky
nepředvídatelné, v mnohém překvapivé
a přispívají tak k narušování pozitivních
i negativních předsudků o Romech.
BOŘKOVCOVÁ, Máša. HAJSKÁ,
Markéta. MAŠEK, Vojtěch. (2010):
O Pribjehi. Praha: Lipník.

Komiksovová trilogie
O Pribjehi

Je to jen vítr

Romistka Máša Bořkovcová, antropoložka Markéta Hajská a komiksový výtvarník a scénárista Vojtěch Mašek vytvořili unikátní trilogii komiksových knih, které zpracovávají osudy tří
Romů – Albíny, Kevy a Ferka. Všechny
příběhy jsou skutečné a výtvarná a jazyková stránka knih se snaží zachytit jedinečnost životních peripetií i osobitou
povahu, způsob uvažování a jazykový
projev jednotlivých hrdinů. Se Sloven-

Nejmenovaná romská osada kdesi
v Maďarsku. Film sleduje členy obyčejné rodiny – matka pracuje jako uklízečka, dospívající dcera chodí do školy, synek by do školy chodit měl, ale radši se
toulá – během jednoho dlouhého letního dne. Hudby i dialogů je pomálu, výkony převážně neprofesionálních herců jsou velmi civilní. Podobné shrnutí
by možná mohlo znít jako jedna velká
nuda, nicméně ticho, které film prostu-

puje, diváky rozhodně neuspává. Je to
ticho, v němž každý závan větru vzbuzuje obavy a strach, takové ticho, jaké
prostoupilo jeden z domů v osadě, jehož obyvatelé byli vystříleni v rámci rasové čistky. Snímek mladého maďarského režiséra reflektuje skutečné útoky na maďarské romské rodiny v letech
2008–2009, ale jeho cílem není přesná
rekonstrukce historických událostí. Těžiště úsporného a málomluvného snímku spočívá v intenzitě atmosféry nejistoty a strachu, kterou na diváka dokáže efektivně přenést a umožní mu tak
alespoň na chvíli nahlédnout, jak může
vypadat každodenní život v ovzduší nenávisti a všudypřítomného ohrožení.
Je to jen vítr (Czak a szél,
Benedek Flieghauf, 2012)

(jpp)

KULTURNÍ STŘÍPKY
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FRANTIŠEK BAKULE
OSVÍCENÝ ČESKÝ UČITEL
ny ve škole, přerod církevních škol na
státní, rozšiřování obsahu i délky výuky, což ovlivnilo jeho učitelskou dráhu.
Jako učitel působil na několika školách.
První třídu, kterou učil, navštěvovalo
dokonce 79 žáků.

FRANTIŠEK BAKULE
(18. 5. 1877–15. 1. 1957)
učitel, ředitel Jedličkova ústavu,
zakladatel sboru Bakulovi zpěváčci a průkopník integrace lidí s postižením do společnosti a zastánce některých pedagogických metod,
pro které ve své době čelil opakovaně kritice. Významná osobnost
české pedagogiky.

Jeho dětství a studia
František Bakule se narodil v Lidmovicích poblíž Vodňan v rodině, která měla
velmi blízko k hudbě – často se v ní zpívalo a hrálo.
Bakule si přál stát se učitelem, zřejmě
i díky svému učiteli zpěvu, který mu byl
vzorem, a tak se rozhodl studovat gymnázium a později „český ústav ku vzdělání učitelů“. Úroveň vzdělávání budoucích učitelů ho však zklamala, stejně tak i používané metody jako např.
memorování učiva.
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Bakule byl velmi pracovitý, věnoval se
žákům i ve volném čase. Během své učitelské kariéry se podílel také na vydávání školního satirického časopisu, vedení pěveckého sboru, založil knihovnu,
pořádal veřejné přednášky. Při učení na
Malé Skále (v pořadí 4. škola, kde učil)
založil ve svém bytě klub pro žáky, kde
mohli trávit svůj volný čas. Chtěl je tak
ušetřit různých škodlivých vlivů z domácího prostředí a vedl je k rozvoji jejich vloh, zejména uměleckých.
Během svého učitelského působení se
dostával často do konfliktů s kolegy, zejména kvůli otevřenému vyjadřování
svého přesvědčení, používání odlišných
pedagogických metod jako diskutování s žáky, vytváření přátelského vztahu,
nepoužívání fyzických trestů, zabývání
se sexuální výchovou…

V Jedličkově ústavu
Škola začínala být pro Bakuleho a jeho
ambice malá, a tak přijal nabídku Rudolfa
Jedličky, aby učil v připravovaném ústavu
pro děti s postižením (Jedličkův ústav pro
zmrzačelé), nejdřív však ještě rok cestoval po ústavech v Německu. V Jedličkově
ústavu se stal hned zpočátku i ředitelem.

Vesnickým učitelem

Tělesně postižené děti vychovával i pomocí manuální práce (učení řemeslům, péče
o hospodářství…) a díky tomu se dostával
opět do sporů kvůli výukovým metodám.

V době jeho nástupu do profese učitele (1897) procházelo školství řadou
změn jako např. zrovnoprávnění češti-

Během 1. světové války v ústavu vznikla i škola pro válečné invalidy a Bakule podporoval jejich setkávání s dětmi.

VZORY

Dále podporoval i setkávání dětí s postižením se zdravými dětmi – v roce
1918 pro zdravé a postižené děti zorganizoval prázdninovou školu a sestavil
pěvecký sbor, který byl předchůdcem
jeho dalšího sboru, známějšího.
Nakonec z ústavu odešel kvůli sporům
s Rudolfem Jedličkou. Děti za ním však
odešly a utvořily Bakulovu družinu.

Ve vlastním ústavu
Bakule začal usilovat o vytvoření vlastního „Bakulova ústavu pro výchovu životem a prací“, kde by se snažil o rozvíjení dětí s postižením takovým směrem, aby se v dospělosti mohly živit vlastní prací. Jeho ústav byl nejdřív z donucení kočovný, střídal útočiště, děti se živily prodejem vyrobených předmětů (polovina peněz pokryla fungování ústavu a druhá polovina patřila dětem). Poté se stali součástí Červeného kříže a zaujali delegátku Amerického červeného kříže, která je začala ekonomicky podporovat
a s jejím přispěním nakonec získali zázemí pro ústav v budově na pražském
Smíchově. Děti s postižením tam kromě vlastní výuky mj. pořádaly kroužky pro děti z okolí, kde je učily řemeslu. Vznikl tu i pěvecký sbor – Bakulovi zpěváčci.
Po krátké době se ústav musel přestěhovat, a to o kousek dál do Košíř, i tady ale pokračoval ve stejné činnosti. Po několika letech se měl ústav
znovu stěhovat do objektu, který by
lépe vyhovoval jeho potřebám. Nejistému dokončení budování nového ústavu pomohly i peníze, které vydělal Bakulův sbor. Ústav ale i přesto měl nedostatek financí, ke kterému přispěla i ekonomická krize v roce
1933 a Bakulova nemoc. Docházely
mu síly a proto, aby se ústav zacho-
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Snaha o reformu
české pedagogiky

Nabídl také učitelům, aby se
přišli podívat do jeho ústavu,
jak systém funguje, čehož také
využívali.

Bakulovi zpěváčci
Bakulovi zpěváčci byl sbor, který
původně tvořily děti s postižením a zdravé děti. Později v něm
byly spíše zdravé děti, ty postižené je však doprovázely na vystoupeních a zájezdech. Jeho cílem bylo podporovat setkávání
postižených a zdravých dětí a jejich vedení k sebevýchově.
Byl to neškolní sbor, který ale
ovlivnil vznik prvních školních
sborů u nás. I kvůli sboru Bakule čelil kritice (např. že vykořisťuje děti). Sbor ale i přesto sklízí úspěchy, cestuje po Čechách
a absolvuje i vystoupení ve 14
městech v USA a dále v některých evropských zemích.

val, tak ho nabídl Jedličkovu ústavu.
Bakulemu se ale nakonec nepodařilo ústav zachránit a byl prodán v roce
1937 v exekuční dražbě.

Další čtení:
TITZL , B. (1998):
To byl český učitel. František Bakule, jeho děti a zpěváčci.
Praha: Společnost Františka Bakule.

Hlavní přínos
K čemu tedy Bakule svým úsilím přispěl:
• k reformě české pedagogiky, rozšiřování některých pedagogických metod
• k nasměrování pozornosti k osobnosti
žáka, jejímu poznání a rozvíjení
• ke změnám v přístupu k dětem (i dospělým) s postižením, v pohledu na
přínos lidí s postižením pro zbytek
společnosti
• k integraci dětí s postižením a dospělých
• k integraci dětí s postižením a zdravých dětí

Závěrem
Bakulova osobnost byla v mnohým
směrech problematická – byl zřejmě
konfliktní, tvrdohlavý, snažil se o samostatnost za každou cenu atd. – to jistě
přispělo k zániku jeho ústavu. Ovšem
i to, co dokázal realizovat než ústav
skončil, z něj vytvořilo velkou osobnost
české pedagogiky, v níž lze dodnes nacházet inspiraci a jejíž myšlenky jsou
stále aktuální.
(K.)

INZERCE

Bakule dlouho propracovával
a zkoušel svůj způsob vzdělávání založený na „výchově životem
a prací“, jak mu říkal, a prezentoval ho v roce 1920 na 1. sjezdu
československého učitelstva, kde
jeho myšlenky podpořil i T. G. Masaryk. Bakule upozorňoval hlavně na potřebu vřelého vztahu
mezi žákem a učitelem a na to,
aby škola připravovala žáky pro
život. Učiteli by měli být nejen
ti, kteří mají dosažené vzdělání, ale i ostatní s vychovatelskými schopnostmi. Žákům by sloužil tzv. volný internát, kde by dostali to, co by potřebovali – jídlo, lůžko… Vzdělávání by mělo
mít 3 stupně: základní poznatky
v předmětech a základy fyzické
práce, rozvoj logického myšlení
a podpora samostatnosti.
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STUDENTI V TÍSNI
CO ŘÍKAJÍ O DNEŠNÍCH STŘEDOŠKOLÁCÍCH DVA VÝZKUMY ČLOVĚKA V TÍSNI

Pro svět, ve kterém dnes žijeme, je dnes
již na mnoha místech běžnou realitou,
že v něm žijí vedle sebe lidé různého
vyznání a z různých kultur. Pro většinu z nás tedy není ničím neobvyklým
to, že během jednoho dne můžeme projíždět větším českým městem tramvají
a vidět, jak u pravoslavného kostela stojí zástup lidí, čekajících na mši, o kus
dál stojí na ulici černoch s cedulí lákající do nedaleké restaurace, v tramvaji za
námi sedí pán, který má na hlavě sikhovský turban a přitom ještě na první
pohled ani nepoznáme, že ten seriózní
pán s kufříkem vedle nás je muslim.
V České republice žije přibližně 408
tisíc migrantů. Jejich počet do roku
2009 pravidelně narůstal, od té doby
jejich počet klesá. Nejpočetnější skupinou migrantů jsou Ukrajinci (je jich
více než 124 tisíc), druhou nejpočetnější skupinu tvořili Slováci (72 tisíc) a tře42

FENOMÉNY DNEŠNÍ DOBY

tí Vietnamci (přes 60 tisíc). Například
v Praze má dnes cizí státní příslušnost
14 obyvatel ze 100. Zároveň zde žije
více než 250 tisíc lidí, kteří ostatními
mohou být označováni za Romy (sami
se k romské národnosti hlásí mnohem
méně obyvatel).

No problem?

V souvislosti s tím jsou velmi překvapivé výsledky dvou výzkumů, které mezi
středoškoláky v uplynulém roce nechala
udělat společnost Člověk v tísni – prvním z nich je dotazníkové šetření o největších problémech, které studenti kolem sebe vidí a jak jsou ochotni se zapojovat do jejich řešení. Druhým výzkumem pak byly Studentské volby, které
Člověk v tísni uspořádal na 170 školách
6. září 2012.

V první části studenti odpovídali na otázky o životním stylu. Ten se za poslední tři
roky moc nezměnil. Svůj volný čas tráví mladí lidé nejčastěji poslechem hudby
a komunikací s přáteli. Narůstá čas strávený komunikací přes internet a mobilní telefony oproti osobnímu setkávání. Internet jako volnočasová zábava získává přednost před sledováním televize, ale i před
ostatními zdroji zábavy. Velmi málo středoškoláků chodí pravidelně do kina, na
koncerty, do divadla nebo na výlety. Klesá
počet těch, kteří čtou knihy a 42 procent
dotazovaných uvedlo, že nečte knihy vůbec nebo jen velmi málo.

Oba výzkumy přinesly velmi zajímavé výsledky, u kterých stojí za to se na
chvíli zastavit.

Do dotazníkového šetření se zapojilo 1100 respondentů z osmdesáti škol
z celé republiky (finální struktura vzorku odpovídala podílu gymnázií, učilišť
a středních odborných škol v ČR).

Dotazníkové šetření přineslo obzvlášť
zajímavé výsledky toho, co považují
středoškoláci za největší problémy kolem sebe. Tyto problémy uváděli na
dvou úrovních – na místní a na národní. Na úrovni místa svého bydliště uváděli dotazovaní studenti jako nejvážnější problém soužití s romskou menšinou
(bylo uvedeno ve 47 procentech z vybraných odpovědí). Ten samý problém
studenti uváděli jako nejvážnější i na
národní úrovni. Toto téma se tak dostalo oproti předchozímu výzkumu z roku
2009 dokonce na čelo pomyslného žebříčku nejvážnějších problémů.
Největší problémy na lokální úrovni (2012)
(studenti vybírali z výčtu možností)
Soužití sromskou menšinou

47 %
Nedostatek příležitostí ke kulturnímu vyžití

36 %

mech samotných – v jejich neochotě
pracovat (58 % dotazovaných), v projevech rasismu ze strany Romů (40 %)
nebo v jejich neochotě se vzdělávat
(37 %). Jevy, které označují podíl většinové společnosti na tomto stavu byly
uváděny jen výjimečně (projevy rasismu
ze strany většinové společnosti v 10 %,
nízké vzdělání Romů jako důsledek špatné vzdělávací politiky v 7 %).

Mladí a nespokojení
Studenti odpovídali i na to, jak jsou
ochotni zapojovat se do řešení uvedených problémů, které vidí kolem sebe.
Osm z deseti dotazovaných uvedlo, že
tyto problémy sami řešit nemohou –
jak na lokální tak na národní úrovni.
Pouze přibližně 20 procent z nich věří,
že mohou něco změnit. Polovina z nich
(tedy jeden z deseti studentů) je připravena pro řešení těchto problémů něco
udělat.

Drogy

ské volby. Těch se zúčastnilo 170 škol
z celé republiky (77 gymnázií, 98 středních odborných škol (SOŠ) a 18 učilišť (SOU).
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Z jejich výsledků zaujme, jak vysoký počet hlasů získala Dělnická strana
sociální spravedlnosti (DSSS), která
v programu i na svých mítincích otevřeně hlásá nenávistné postoje k migrantům, Romům nebo homosexuálům. Možné příčiny těchto výsledků uvedl v on-line diskuzi na portálu varianty.cz sociolog Daniel Prokop z agentury MEDIAN: „Pro současnou českou mládež je jinak typický nezájem o politiku. Zhruba polovina studentů si myslí, že je to silně „ne-cool“ se jí vůbec zabývat. Z relativní neinformovanosti pak logicky
těží strany, které umí rázně a srozumitelně formulovat stanoviska k jedné záležitosti rezonující společností (u nás
DSSS, v Polsku Palikot, apod.).“
Studentské volby 2012

34 %
Nezaměstnanost

33 %
Dopravní situace

29 %

Největší problémy na úrovni ČR
(2012)
(studenti vybírali z výčtu možností)
Soužití sromskou menšinou

Nelichotivé výsledky přinesly odpovědi
na dotazy o životní spokojenosti a srovnání s životem v socialistickém Československu. Životní spokojenost studentů se oproti výsledkům z roku 2009 výrazně zhoršila. Počet velmi spokojených
klesl ze 17 % na současných 13 %. Životní nespokojenost uvádělo před třemi
lety o šest procent méně oproti současným 16 %. Nespokojenost významně
stoupla u studentů SOŠ (z 8 % v roce
2009 na 17 % v roce 2012) a učilišť (ze
14 % na 23 %).

55 %
Politická reprezentace

55 %
Nezaměstnanost

50 %
Korupce

47 %
Ekonomická situace

35 %

Za poslední tři roky také vzrostl počet studentů, kteří hodnotí život v socialistickém Československu jako lepší
než život v současnosti. Důležitou roli
v tom hraje rostoucí nezaměstnanost.
Studenti se dnes dvakrát tak častěji ztotožňují s výrokem, že v socialistickém
Československu „lidé měli práci, nebyla
nezaměstnanost“.

Jak volili studenti
Zajímavé je sledovat, že dotazovaní středoškoláci vidí hlavní příčiny problematického soužití s Romy především v Ro-

Druhým výzkumem pořádaným společností Člověk v tísni byly Student-

Česká pirátská strana

20,6 %
TOP 09 aStarostové – všechny krajské

15,1 %
Dělnická strana sociální spravedlnosti
a krajské koalice

10,4 %
Občanská demokratická strana

7,8 %
Strana svobodných občanů

5,1 %
Česká strana sociálně demokratická

5,1 %
Komunistická strana Čech aMoravy

4,6 %
Strana zelených

4,5 %

Je otázkou, jaké by byly výsledky podobných výzkumů, pokud bychom je
provedli pouze mezi skauty. Dá se však
předpokládat, že by se příliš výrazně
nelišily. Přeci jen skauti jsou nedílnou
součástí dnešních středoškoláků.
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Co s tím dělat?
Často se bojíme toho, co neznáme,
o čem máme jen kusé nebo zprostředkované informace. Velkou moc mají
také předsudky a stereotypy, které jsou
utvrzovány a předávány ve společnosti,
ve které jsme vyrůstali a ve které žijeme.
Prostě sami aktivně poznávejte to, co je
vám zatím neznámé, protože to je nejlepší cesta, jak se zbavit obav a strachu
z neznámého.
Václav Zeman – Šík (29 let), Praha

TIP: Ve vašich kmenech tak můžete přispět k oslabování některých předsudků
a stereotypů. Nabízí se celá řada možností, co pro poznávání neznámých kultur
a zmírňování svých předsudků dělat:
• Pořádejte programy a aktivity, při kterých se budete dozvídat o kulturách nebo
náboženstvích, o kterých toho tolik nevíte.
• Pusťte si na schůzce nebo na výpravě dokument se zajímavým příběhem,
který se vztahuje k některému z takových témat.
(najdete je třeba na serveru dafilms.cz)
• Pozvěte si na schůzku nebo při jiné příležitosti člověka, který pochází z dané
země nebo se hlásí k některé jiné duchovní tradici, než jsou ty, které znáte.
Ptejte se ho na vše, co vás zajímá, co byste se chtěli o jeho kultuře dozvědět.
• Sbírejte informace z více zdrojů, netvořte si názor na skupiny a kultury, které
neznáte pouze na základě jedné informace, jednoho článku či reportáže. Snažte
se vždy získat i pohled z jiné strany, z jiného média.

Foto: Jakub Pejcal – Boby

- / …- / .- / .-. / --- / …. // ..- / - / .-. / . / -- / . // … // - / .- / …- / . / -. / -.-- / -- // … / -.-- / .-. / . / -- //
.--. / .-. / .. / -.. / .- / -- / . // ..- / - / .-. / . / -. / -.-- // -.-. / . / … / -. / . / -.- // -. / .- / … / - / .-. / --- /
..- / …. / .- / -. / -.-- // . / .. / -.. / .- / -- // .- // -. / .- / -.- / --- / -. / . / -.-. // …- / -- / .. / ---- / .- / -- / . //
-. / .- / … / - / .-. / --- / ..- / …. / .- / -. / --- / ..- // -- / .-. / -.- / . / …- / .-.-.-. /// -.. / .-.. / . // ---- / ..- / / .. // -.. / --- / … / --- / .-.. / .. / -- / . / .-.-.-. ///

INZERCE

D o b r o d r užná koop era tivní hra
na motivy romá nu
J.R .R . Tolkiena .
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ABY UČENÍ NEBYLO MUČENÍ
Pro velké množství lidí bývá učení spojeno s nudou, otravou,
nutným zlem. Současně ale také většinu lidí baví to, co jim
jde, co umí. Když se tedy naučíme dobře, efektivně se učit,
může nás začít bavit i učení.

Umět se učit
I učení je tedy nutné se naučit. Je to
o to komplikovanější, že na každého
platí něco jiného, každý preferuje jiný
způsob učení. Každý má trochu jiný
styl učení. Navíc neexistuje jeden učební styl, který by byl univerzální a správný – každý je dobrý pro něco jiného.
Základem pro dobré učení je poznání
svého stylu učení – tedy jak se učíme,
jaké používáme strategie (říká se tomu
také metakognice – tedy poznání vlastního způsobu poznávání). Učební styly
různých lidí se liší:
• motivací – tedy proč se učíme (kvůli sobě, známce, rodičům, budoucímu
uplatnění…)
• strategií – taktiky, které při učení používáme
• posloupností – jak postupujeme (zda
se hned učíme nebo nejdříve celý text
přečteme apod.)
• hloubkou – do jakých podrobností
si učivo osvojujeme, zda hledáme vztahy mezi jednotlivými poznatky, do jaké
hloubky o učivu přemýšlíme…
• propracovaností – způsobu učení,
zpracování učebních materiálů…
• praktičností – možnost převedení poznatků do praxe
Zastavte se teď ve čtení a zkuste si u jednotlivých položek odpovědět, jak to
máte s učením vy.
Je mnoho různých typologií stylů učení. Jedna známá a užitečná je rozdělení na auditivní, vizuální, taktilní a kinestetický typ:
• auditivní – učivo si předříkává nahlas,
opakuje

• vizuální – je pro něj důležité grafické uspořádání textu, podtrhávání, barevnost…
• taktilní – možnost manipulace s předměty, dělání pokusů…
• kinestetický – při učení chodí, gestikuluje rukama apod.
Každý preferuje jednu či více složek.
Výhodné je zapojení co nejvíce kódů
(auditivní, vizuální…), způsobů přijímání informací – efektivita učení se
pak zvyšuje, platí to nejen pro samostatné učení se, ale i pro vyučování
ve škole.

Práce s knihou
Vždycky nemáme před sebou zpracované poznámky, ale je třeba pracovat
s textem v odborné knize či učebnici.
Pro práci s textem v knize je užitečná
např. metoda PQRST:
• P (preview) – přehled – získání přehledu o tom, co text obsahuje, jak je
členěn
• Q (question) – otázka – na co chceme
v textu nalézt odpověď
• R (read) – čtení – čtení textu a hledání odpovědí, eventuálně zvýrazňování klíčových slov
• S (self-recitation) – opakování – vybavení si hlavních myšlenek, jejich odříkání nahlas a kontrola s textem
• T (test) – zkouška – vybavení si hlavních myšlenek a vztahů mezi nimi, přečtení souhrnu
P a T se týká práce s celým textem
a Q, R, S se týká práce s dílčími částmi textu.
(K.)

Střípky
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Závěrem už jen pár tipů pro
konkrétní učení:
• neučte se déle jak hodinu
v kuse – dbejte při učení na přestávky, přibližně po hodině učení klesá jeho efektivita
• neučte se po jídle – po jídle
dostává větší přísun energie žaludek, který zpracovává potravu, než mozek
• ráno nebo večer? – lidé se dělí
na tzv. ranní ptáky a sovy, jedni jsou nejproduktivnější ráno
a druzí večer, učte se, když jste
nejsvěžejší
• neučte se těsně před zkouškou – to je čas již jen na opakování, když byste se před zkouškou učili nové poznatky, mohli
byste dosáhnout toho, že si pak
nevzpomenete ani na starší látku, kterou jste již uměli
• učte se nejpozději den před
zkouškou – pro uložení poznatků do paměti je velmi důležitá
doba spánku

Kam dál?
odkazy na internetu – spousta informací je dostupná na internetu,
zejména pod hesly „učební styly“,
„styly učení“, „metakognice“
Kol. autorů. (2009): Velká kniha
technik učení, tréninku paměti
a koncentrace. Praha: Grada.
Kossak, H. Ch. (2012): Jak se
snadno učit a více si pamatovat.
Praha: Grada.
Mareš, J. (1998): Styly učení
žáků a studentů. Praha: Portál.
Price, G., Maier, P. (2010):
Efektivní studijní dovednosti.
Praha: Grada.

SOFT SKILLS
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NERATOV – MÍSTO SMÍŘENÍ
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Na břehu Divoké Orlice, v údolí Orlických hor, leží horská vesnice Neratov. Neratov je součástí obce Bartošovice v Orlických horách. Vesnice byla poznamenaná odsunem Němců po druhé
světové válce. Nebyla tu možnost obživy, a proto se do Neratova nikdo nehrnul. Zpustlé opuštěné chalupy postupně obydleli chalupáři. Díky nim se chalupy zachovaly a dnes tvoří kolorit této
krajiny. Orlické hory jsou stranou turistického ruchu, je zde klid a pro ctitele přírody ideální místo pro rekreaci.
Neratov byl kdysi prosperující obcí
s převážně německy mluvícími obyvateli. V 17. století tu byl postaven poutní kostel – opravdový barokní skvost
(podobný je v Kladsku) zasvěcený Nanebevstoupení Panny Marie. Místo se
stalo vyhledávaným poutním místem
poutníky z blízkého, ale i vzdáleného
okolí. Na hlavní pouť (15. 8. sv. Nane46
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bevzetí Panny Marie) se zde scházelo až
tři tisíce poutníků.
V květnu 1945 zde byla sovětská armáda. Jeden z vojáků z dlouhé chvíle nebo
z rozvernosti zapálil pancéřovou pěstí
střechu chrámu. Požár se podařilo uhasit, ale poškozenou střechu bylo nutno opravit. Přišly do toho odsuny německých starousedlíků a nové obsazování pohraničí. Na opravu chrámu nebyl čas ani zájem oficiálních míst. Dva
místní duchovní správci se snažili vlastními silami kostel opravit. Tehdejší komunistický režim snahy duchovních
správců zarazil. Chrám pomalu chátral.
Roku 1955 se lidé z okolí znovu pokusili kostelní střechu obnovit, na opravu
se ale nenašly ani peníze, ani podpora
státní správy. Provizorní krovy a pobití střechy se v roce 1957 propadly a vlivem počasí postupně zchátral celý interiér kostela. V roce 1973 byla zamít-

nuta žádost o zapsání kostela mezi státní památky a na kostel byl vydán demoliční výměr. Zbourán nebyl jen proto, že veškeré finance určené na demolici byly vyčerpány na převezení rokokového schodiště před kostelem do parku
zámku Skalka u Dobrušky. Některým
lidem leželo toto místo na srdci.
Přemýšleli, jak zachránit to, co zbylo ze
zbořeného chrámu. Přišla Sametová revoluce, poměry se změnily a bylo možno uvažovat o záchraně této památky.
Místní duchovní správce a řada nadšenců, kteří toto místo navštěvovali, uvažovali o tom, zda by se nemohly obnovit bohoslužby v troskách chrámu. To
se povedlo. Kostel byl vyklizen od trosek, byly odstraněny nálety dřevin a staticky zajištěny zbylé trosky. 15. srpna
1990 se zde uskutečnila první obnovená pouť tehdy ještě na louce před troskami chrámu.

Současný kněz neratovského kostela otec Suchár, který když se do Neratova dostal – v roverském věku – byl
místem osloven natolik, že si dal slib,
že stane-li se knězem a bude to Boží
vůle, udělá vše pro to, aby se obnovila duchovní a fyzická krása tohoto požehnaného místa. Po revoluci se opravdu stává místním duchovním správcem. Pod jeho vedením se
zde schází hrstka nadšenců, kteří zakládají občanské sdružení za účelem
obnovení chrámu a života v této zapomenuté lokalitě. Pro představu – původně zde žilo okolo dvou tisíc obyvatel. V době založení sdružení zde bylo
hlášeno k trvalému pobytu 5 obyvatel. Zbytek tvořili rekreanti. Sdružení vedle obnovy chrámu má ve svém
statutu péči o potřebné. V současnosti je to péče o mentálně postižené lidi.
Dále jsou zde dvě pěstounské rodiny. Cílem sdružení je také vybudovat
zde místo smíření a vzájemného pochopení napříč národnostmi, vyznáními a generacemi. Sdružení chce oživit kraj, vytvořit pracovní příležitosti
a možnosti rekreace.
Sdružení dostalo do začátku zdevastovanou budovu školy a vybydlenou faru.
Postupně z těchto skromných začátků vybudovalo inženýrské sítě, farmu
v blízké Vrchní Orlici, chráněné dílny
v Bartošovicích, zrekonstruovalo školu
pro potřeby klientů, opravuje faru a vybudovalo poutní dům. Sdružení také
vybudovalo čistírnu odpadních vod,
kanalizaci a vodovod. Řada prací byla
prováděna brigádnicky. Několik let zde
pracovali roveři z Francie. Především se
ale opravuje kostel.
V roce 1991 se podařilo celkově vyklidit sutiny z vnitřku kostela a 15. srpna
téhož roku zde byla po dlouhém čase
v kostele poutní bohoslužba. Postupně
se dařilo staticky zajistit zbytky stěn,
provizorně zastřešit věže, zajistit klenby oken a definitivně zastřešit kostel.
Střecha je z části prosklená jako připomínka na roky, kdy se tu slavily bohoslužby pod širým nebem. Stěny chrámu jsou ponechány v původním stavu
na připomínku minulé devastace.
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Oprava neratovského chrámu je symbol. Podstatné je oživení tohoto zapomenutého místa, poskytnutí domova pro lidi, kteří jsou vyčleněni ze společnosti a kteří zde nalezli smysl života.
Pracují v chráněných dílnách. Je zde
keramická, tkalcovská a košíkařská dílna Na Kopečku v Bartošovicích. Farma
na Vrchní Orlici chová hovězí dobytek,
ovce a prasata. V Neratově je zahradnictví, prádelna a úklidové práce. S klienty pracují profesionální asistenti a dobrovolníci.

nou přírodní scenérií. Od Šerlichu až
po Zemskou bránu vede po hřebenech
Jiráskova stezka s krásnými výhledy
do širokého okolí.

Vedle práce je zde bohatý kulturní život. Již tradiční jsou poutní slavnosti
s celou řadou kulturních pořadů. Během roku jsou tu koncerty a divadelní
vystoupení za účasti předních umělců.

Sdružení Neratov

Okolí Neratova stojí za prohlídku.
Nad Neratovem se táhne po hřebenech pevnostní opevnění budované
na obranu československé republiky
před druhou světovou válkou. Opevnění dominuje pevnost Hanička, přebudovaná pro štáb socialistické armády
minulého režimu.
Z přírodních krás je třeba ještě upozornit na celý tok Divoké Orlice, která
se vine na hranici s Polskem a u Zemské brány se stáčí do vnitrozemí. Zemská brána je kouzelné místo s překrás-

Do Neratova lze přijet pomáhat nebo
na rekreaci. Obojí lze dohodnout v kanceláři sdružení. Za farou je možno stanovat, ubytování je nutno dohodnout
dost dopředu. Neratov čeká na vaši návštěvu, tak neleňte a jeďte se podívat
a pomoci se svým kmenem či oddílem
nebo třeba sami na místo s duší.

www.neratov.cz

Chystané akce:
22. prosince 2012 Závěrečný
koncert cyklu Advent mezi horami v Neratově – sbor Corale
(Gymnázium Žamberk)
23. března 2013 Velikonoční
řemeslný jarmark v chráněných
dílnách Kopeček (Bartošovice
v Orlických horách)

Antonín Wagner – Racek (68 let),
Praha – Horní Počernice
Instruktor ILŠ Collegium
Foto: archiv autora
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JAK SI VYBRAT BUNDU
Bunda je náš přítel, někdy snad i zachránce, když
nám počasí nepřeje. Krom toho, že naše tělo ochrání
před větrem i deštěm, lze ji použít pod sebe namísto
karimatky, nad sebe namísto plachty, vyrobíme z ní
v nouzi improvizovaná nosítka …

Stejně jako ostatní outdoorové vybavení,
její pořízení není úplně nejlevnější záležitost. Máme zde pro vás několik tipů, na co
se při jejím výběru zaměřit a na co myslet.
Využití: Je dobré si uvědomit, zda chci
bundu používat jen jako ochranu v případě větru a deště, anebo ji chci nosit denně, jako jednu z izolačních vrstev. Podle toho je dobré zvolit buď jen
bundu maximálně tenkou a lehkou (tzv.
„packlite“), anebo naopak bundu trochu
odolnější a pevnější, popř. s vnitřní vrstvou. Je dobré pamatovat na to, že tenké materiály jsou náchylnější ke zničení
(např. odření pod popruhy batohu atp.).
S membránou nebo bez? Samotný materiál je odolný alespoň částečně proti
dešti a větru. Membrána tuto odolnost
zvyšuje za možnosti snížení hmotnosti (není potřeba tolik materiálu), zvyšuje však cenu. Membrány jsou různě prodyšné a vydrží různou intenzitu deště
(která je skryta pod hodnotou vodního
sloupce – čím vyšší, tím lepší). Pokud se
hodně potíte, vyberte si membránu prodyšnější. Softshellové materiály nabízejí
vyšší odolnost samy o sobě a jsou díky
tomu i cenově dostupnější. K dostání
jsou dnes i softshellové bundy s mem48
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bránou. Na druhou stranu už nejsou tak
skladné a lehké, ale v případě, že bundu
chceme nosit často, je to dobrá varianta.

jak dobře jsou přístupné k manipulaci
a zdali se dají snadno rozepnout i v rukavicích s batohem na zádech.

Střih: Je důležité, aby vám bunda seděla
dobře. Když zvednete ruce, když se ohnete, když máte na zádech batoh… Nestyďte se si bundu vyzkoušet i se v ní trochu
zapohybovat. Některé bundy mají vnitřní, tzv. „sněhový pás“, který si zapnete kolem boků. Chrání jak proti sněhu, tak
lépe stabilizuje bundu na těle. Důležitý
prvek je též odvětrávání.

Konce rukávů: Často bývají na suchý
zip, popř. mívají vnitřní elastický rukáv s dírou na palec. Vyzkoušejte si, jak
vám sedí, jak se ovládají (např. v rukavicích), zda vás někde nedřou, netlačí
(např. přes hodinky), popř. jak vám sedí
všechny spodní vrstvy.

Barva: Pro někoho možná detail, ale
je dobré si uvědomit, zda chci, abych
v bundě byl vidět, anebo nikoliv. V případě nouze je rozhodně výhodnější mít
na sobě výrazné barvy, na druhou stranu jsme častěji v situacích nenouzových
a jsme raději, když se o nás neví.
Zaměřte se na detaily: Ať je bunda sebelepší a sebepromakanější, může vás
pak zklamat detail.
Zipy a švy: Je dobré, aby byly podlepené, čímž se zvyšuje jejich životnost,
ale především snižují jejich promokavost. U zipů sloužících k odvětrávání
si zkuste, zda vás pod batohem netlačí,

Límec a kapuce: Zkuste si, jak vám sedí
konec límce pod bradou. V místě, kde
končí zip, to může dřít, a proto zde bývá
tzv. „ochrana zipu“, která brání odření.
Také je dobré, když má límec vzadu stahovací šňůrku. Kapuce by vám také měla
dobře sedět, měla by jít dobře nastavit
tak, aby nikde nepřekážela a nepadala.
Kapsy: Zkuste si, jak jsou postaveny,
jak se vám do nich dobře leze, jak bez
batohu, tak s batohem. Jak dobře se
rozepínají a zapínají v rukavicích? Pojmou vše, co potřebujete?
(Šum)
Instruktorka RLK Svatoplukovy pruty
Foto: J. Kavan

JAK SE ZBAVOVAT SVÉHO STARÉHO
OBLEČENÍ ZODPOVĚDNĚ
Nenositelné
Začneme oblečením, které je už velmi nošené, a pokud je považujeme za opravdu
nenositelné nebo nad jeho nositelností
nechceme moc přemýšlet, můžeme je namísto klasické popelnice vyhodit do specializované popelnice na textil. V Brně se
tomuto sběru věnuje firma E+B textil,
která jej vytřídí dle kvality do svého secondhandu, charity a na látky pro další
průmyslové zpracování. Obecně můžeme
odnést textil k recyklaci do sběrného dvora a čisté přírodní textilie – len, bavlnu,
konopí, bambus lze kompostovat.

ká katolická charita má pak několik obchůdků Baltazar. Stejně tak můžete svými věcmi přispět i jiným organizacím,
které pomáhají lidem v nouzi, stačí se
porozhlédnout po svém okolí a zeptat se.

Zachovalé
Pokud se oblečení dá nadále použít, pak
je dobré je dát tam, kde jej znovu využijí.
Takovým sběrem se zabývají charitativní
organizace. V celé republice se můžeme
setkat s kontejnery na textil od Diakonie
Broumov. V Praze a Středočeském kraji máme k dispozici kontejnery od firmy
Potex. Dlouhou tradici s použitím použitého oblečení má také Česká charita,
která sbírá oblečení většinou nárazově.
Zachovalé oblečení můžeme rozdávat po
svých kamarádech, známých, a pokud
máme dost organizačních schopností
a přátele s obdobnou situací, můžeme
třeba uspořádat bytový bazárek. Všichni donesou své oblečení a další věci, které už nepotřebují a nabídnou je k výměně, darování či prodeji. Pořádají se také
různé veřejné dobročinné bazárky, kdy
výdělek jde na konkrétní sociální nebo
třeba environmentální projekt. Existují místa, která jsou takovými stálými bazárky: síť obchůdků nadace pro Domov
Sue Ryder s heslem „Ať koupíte nebo
dáte, dobré věci pomáháte!“. Najdeme je
v Praze na třech místech. Místní českou
obdobou jsou například brněnské bazárky ekologické organizace Veronica. Čes-

Budťe kreativní
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Nejkreativnější možnost, jak se zbavit starého, nebo nenošeného oblečení,
jsme si nechali na konec. Pokud máte
trochu času, nůžky, jehlu a nit, v lepším případě k dispozici šicí stroj a trochu trpělivosti i šikovnosti, pak neváhejte a nechte se inspirovat módou
tzv. přešívaného secondhandu. Můžeme začít u jednodušších věcí a ze svetrů ušít obaly na polštáře, z kalhot tašky,
z kapes různého oblečení kapsář. Nebo
můžeme své starší oblečení oživit všitím nových prvků z jiného kusu oblečení a vytvořit originální i vtipný módní kousek, inspirovat se můžeme některými prodejci a prodejkyněmi na fler.cz,
kteří svoji tvorbu založili právě na environmentálně zodpovědném a zajímavém přešívaném secondhandu.
Kristýna Marešová – Berta (27 let), Brno
instruktorka VLK Lyra

Oblečení v síti
K „vyhození“ či prodání nám taky může
dobře posloužit internet. Takovou specializovanou stránkou je např. votocvohoz.cz,
který se profiluje především na mladé
dámy, ale naleznete tam i kategorie pánské a dětské. Výhodou je, že na tomto
serveru probíhá nákup, prodej, výměna
a darování velmi čile a rychle. Dalším
zajímavým a velice živým internetovým
prostorem, kde se obdarovává je nevyhazujto.cz. Zde můžete své věci ale pouze
darovat. Další možností je využít internetové bazary (typu sbazar.cz, bazos.cz,
mimibazar.cz, spechato.cz, aukro.cz).
Existují i módní blogy, na kterých nabízejí své již nenošené oblečení jejich uživatelé a uživatelky. Příkladem může být
http://sueinsocks.blogspot.cz. Blog určitě
zaujme hlavně slečny, neboť autorka blogu ukazuje, že v second handech se dá
krásně a stylově oblékat.

Foto: Jakub Pejcal – Boby

Tip pro váš kmen či oddíl:
• Uspořádejte sběr oblečení, které už nikdo nechce nosit
a odneste je společně do kontejneru na textil.
• Připravte si v klubovně nebo
u někoho doma bazárek oblečení. Každý si odnese něco nového a oblečení vám nebude zbytečně ležet ve skříni. Bazárek
můžete doplnit společnou večeří, povídáním nebo jiným milým programem.
• Udělejte si dílnu, naučte se
přešívat staré oblečení na nové
a nápadité nebo si do klubovny
ušijte kapsář.

ALTERNATIVA EXISTUJE
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ŠPÍNA VS. ÚSMĚV
KDE TO ŽIJEME?
den, nebo chudáci bezdomovci, kteří
horko těžko přežívají, natož aby se starali o pořádek na ulici, která je vlastně
jejich domovem.

Možná se vás to netýká nebo to nevidíte nebo to vidět nechcete, každopádně mě se to dotýká každý den ze všech
stran. Při cestě domů se na chodníku
musím zároveň vyhýbat napravo zvratkům, zaparkovaným autům uprostřed
chodníku a nalevo a uprostřed si hezky sedí a kouká psí výkal. Jsem žena
a o těch se říká, že zvládají více věcí
najednou. Ale tenhle každodenní slalom by nezvládl ani superman ani světový běžec slalomu. Občas si zahraju
i na skokana do výšky, když nějaký šikula převrhne popelnici a ladem skladem nechá její vysypaný obsah přes jedinou volnou půlku chodníku. Já nevím, na koho si mám stěžovat, jestli
za to můžou bezstarostní důchodci se
svými pejsky nebo nezkušení, kterým
není studno seznamovat kolemjdoucí
se svým obsahem žaludku téměř každý

Jenomže cesta tramvají nebyla o moc
lepší. Tady už se nejednalo o hmotný
nepořádek jako spíš o to, co jsem viděla z okénka. Do jaké země se chcete
dnes večer podívat? Čína, Itálie, Bulharsko nebo Gruzie? Nebo snad chcete
nakouknout do každé země? Není problém, všechny tyto kraje si totiž postavily svůj vlastní specializovaný obchůdek. Hned vedle sebe, v jedné ulici. To máte výhodu, ani se tolik nenachodíte nebo neutratíte tolik za taxík.
A co kdyby si někdo přál zůstat v Česku? Tak to mu asi nikdo nevyhoví. Kde
si dáte svíčkovou nebo guláš se sedmi
domácími knedlíky? Leda tak v hospodě „Na Čečeličce“, kde kvalitu zajišťuje špičkový kuchař s cigaretou v puse
a zrezivělým nožem, který s trochou
štěstí pořídil v teleshoppingu od Horsta Fuchse.
A při tom všem se pořád tvrdí, jak
je Praha krásná, skvostná, srdce Evropy. Není to spíš popelník Evropy?
Ale i špinavé město může zářit. Třeba úsměvem nebo dobrými lidmi. Bojím se však toho, že jsem opět narazila na kategorii, kde Praha nebude na
špici. Jako příklad nám poslouží Špa-

nělsko. Jeho ulice nejsou sice dokonale vydrhnuté, ale ve srovnání s Českem
možná lépe. Mě ale fascinuje přirozená
otevřenost lidí. Když jedete v dopravním prostředku, nikdo se nerozpakuje se dát do hovoru s cizím člověkem
nebo si oloupat mandarinku a spolucestujícímu nabídnout druhou půlku.
Když ale jedu v Praze metrem, obzvláště ráno, narážím na samé zachmuřené nebo nepřítomné výrazy (nebo zaneprázdněné četbou deníku Metro).
Každý si spěchá za svým a brousí si
svoje lokty aby, až na něj přijde řada,
byly co nejostřejší. Málem bych zapomněla na oplzlé výrazy mužů, když si
zrovna nějaká slečna vezme kratší sukni nebo zafouká větřík. Lidé se vyhýbají přímému očnímu kontaktu, chtějí si tak chránit svoji identitu. Málokdy se stane, že se mi někdo zpříma
zadívá do očí a usměje se. Takto zcela
přirozenou věc se lidé odnaučili dělat
s příchodem spěchu a boje o to, kdo
bude lepší.
Když už nezametáte ulice, zkuste se
během obyčejného dne na někoho
usmát, uděláte tím radost a budete mít
lepší pocit i vy. Možná vám váš úsměv
někdo opětuje.
Zuzka Rambousková,
Praha

Tvaroh utřeme s taveným sýrem, přidáme utřený česnek, nastrouhaný eidam a nakonec vmícháme nastrouhanou mrkev. Dle chuti dosolíme.

1 měkký tvaroh, 2 trojúhelníčky taveného sýra, 60 g eidamu, 2 mrkve, 3 stroužky česneku, sůl

Mrkvová pomazánka

VÝSLEDKY:
INZERCE
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Skautský seminář ELŠ
11.–13. 1. 2013 | Salesiánské divadlo v Praze
http://els.skauting.cz | info@obrok13.cz
Přednášet budou M. Orko Vácha, J. Stránský, S. Balík – Ježek,
P. Beránek – Vlk, M. Říha – Šípek, L. Mlčoch, J. Regner,
S. Janov – Nashville, Mons. F. Radkovský.

Rádcovské setkání Žirafa
Pololetní prázdniny 31. 1.–3. 2. 2013 | skoro ve všech krajích!
www.zirafa.skaut.cz | bobrovova.zuzana@centrum.cz
Chceš motivaci do práce s družinou? Chceš poznat nové lidi,
nové postupy a nové názory? Chceš si zpestřit zimu? Nabídka
Žiraf je tu pro Tebe!

POZVÁNKY
LŠ Pumilio 2013
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18.–21. 4. 2013, Držková | 30. 5.–2. 6. 2013, Litovelské
Pomoraví | 16.–25. 8. 2013, Jeseníky + Lidečko
4.–9. 9. 2013, Dolomity | 24.–26. 1. 2014, Karolinka
27.–30. 3. 2014, Kroměříž
www.vmls.cz | pumilio@vmls.cz
Obrovská výzva i sebepřekonání. Práce s metodami zážitkové pedagogiky. Skálolezení, lanové překážky, kanoistika,
cyklistika, via ferraty, lyžování. Animace, drátkování, FIMO,
textilní techniky, dřevořezba, divadlo, fotografie. OČK TVS,
OČK EST. Možnost přípravy a vedení vlastního kurzu.

Gemini – Castor a Pollux
1.–3. 3. 2013, 1. víkend (jen Pollux)
12.–14. 4. 2013, 2. víkend | 10.–12. 5. 2013, 3. víkend
2.–18. 8. 2013, letní část, Orlovy
www.gewiki.cz | iklskvorova@gmail.com
Uvažujete o vůdcovce nebo instruktorské kvalifikaci? 16. ročník Gemini je pro to dobrá příležitost. Na gemini se vejde
v podstatě všechno, co na kurzu čekáte. A ještě pár věcí a lidí
navíc. Zjistěte více na www.gewiki.cz.

Regionální velká výměna zkušeností
poprvé na jižní Moravě

VLK Falconeri 2013
17.–19. 5. 2013, Orlovy | 16.–25. 8. 2013, Lidečko
15.–17. 11. 2013, Náměšť nad Oslavou
www.vmls.cz | falconeri@vmls.cz
Silný příběh, který psal život sám. Místa, která jdou
k pramenům. Všestranná příprava k vedení oddílu.
Průběžné plnění zkoušek během programu. Osobnosti,
které jen tak nepotkáš. Učení se zážitky, originální
metody zpětné vazby. Instruktorská podpora i pokora.

Obrok 2013

1.–3. 3. 2013 | Mikulov
www.rvvz-vysocina.cz

5.–9. 6. 2013 | Hrad Švihov
www.obrok13.cz | info@obrok13.cz

Víkendová akce plná seminářů, workshopů, přednášek, her
a exkurzí, kde účastníci načerpají nové dovednosti i elán
do další práce s dětmi a mládeží.

Obrok 2013 bude pořádně velký zážitek a zároveň největší roverské setkání, které se u nás kdy uspořádalo
s rozmanitým programem (odreagování i adrenalin, noční
hra, koncerty, workshopy, LARPové večery, velká hra aj.).

ČLK a VLK Stříbrná řeka
Jarní víkend 12.–14. 4. 2013 | Letní běh 31. 7.–11. 8. 2013
Vůdcovské zkoušky (pouze VLK) 4.–6. 10. 2013
http://stribrnareka.cz | johanek@centrum.cz
Kvalitní přípravu pro (spolu)vedení svého oddílu v podání skautských i civilních odborníků najdeš právě na Stříbrné
řece. Spolu se školou pro skautské instruktory je Stříbrná řeka
unikátní trojkombinací všech základních stupňů činovnického vzdělání.

Lesní kurzy Velká Morava
VLK: 12.–14. 4. (jarní víkend), 6.–17. 8. (letní běh),
4.–6. 10. (podzimní víkend – VZ) | ČLK: 10.–12. 5. (jarní víkend), 8.–17. 8. (letní běh) | Závěrečný společný víkend ČLK
a VLK: 8.–10. 11.
http://velkamorava.skauting.cz | mvl.ryba@seznam.cz
Už víš, co ti letos přinese Mikuláš? Od 6. 12. bude k dispozici ke stažení přihláška na čekatelský a vůdcovský lesní kurz
Velká Morava, kurz plný zážitků, skautské praxe ve fiktivních
oddílových radách a poznávání nových jedinečných lidí.
Staň se jedním z nich!

ČLK Světluškovský lesní kurz
letní běh: 3.–13. 8. 2013
podzimní víkend: 13.–15. 9.
závěrečný víkend: 18.–20. 10.
http://selka.webnode.cz | selka@email.cz
Čekatelský lesní kurz pro rovery a rangers. Čeká tě dobrodružství, zážitky, inspirace, noví přátelé a také zajímavý program zaměřený na světlušky a práci s nimi, vše ve
skautské a přátelské atmosféře. Proto neváhej a přijeď
k nám, těšíme se na Tebe!

Svatoplukovy pruty 2013
letní běh: 22.–31. 8. 2013
podzimní setkání: listopad 2013
http://pruty.skauting.cz | prihlasky.pruty@gmail.com
Zážitkový lesní kurs, určený pro 3–6ti členné skupiny R&R
ve věku 16–20(+)let, zaměřený na podporu a rozvoj roverských společenství. Nabízí společné vyžití, navázání nových
kontaktů, inspiraci pro další činnost, možnosti jak rovering
skloubit s oddílovým, střediskovým a osobním životem.
Nejsou SP pro vás? Koukněte na roverskekurzy.cz.
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Výrazné slevy dalších zajímavých publikací –
Expedice Delta, Skautskou stezkou, Kouzelná
Lucerna a řada dalších. Kompletní přehled najdete
na obchod.skaut.cz.
Doplňte si vaší soukromou i oddílovou knihovničku!
Nikdy to nebylo a nebude výhodnější.
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