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STRATEGIE JUNÁKA

JE JUNÁK PŘÍLIŠ
MANAŽERSKOU ORGANIZACÍ?

SKAUTI VE VEŘEJNÉM PROSTORU…
A VEŘEJNÝ PROSTOR VE SKAUTECH

VÁŽIT CESTU K URNĚ?

SKAUTSKÁ VIZE
ANEB CYKLUS SETKÁNÍ
SE SKAUTSKÝMI OSOBNOSTMI
Pomoct druhým, to snad
ani nemá se skautingem nic
společnýho, to je snad zcela
samozřejmá věc.

Stanislav Balík – Ježek
10. října 2012, Brno – kavárna Falk
Foto: Marek Bárta

Tomáš Hanák
4. září 2012, Praha – Klub K4
Foto: Vojta Petr

Až si budu vybírat, koho budu volit
za prezidenta, tak se budu rozhodovat mezi
politicky proﬁlovanými kandidáty, kteří
něco v politice předvedli.

Vstupujte do politických stran
a měňte je. Když se toho budou
všichni štítit, tak to bude vyhovovat
jen těm zaběhlým pořádkům.

Skautská vize na youtube:
www.youtube.com/user/skautskestoleti
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Pozvání na další díly vize:
www.facebook.com/skautskestoleti
(nebo www.krizovatka.skaut.cz)
SEKCE | NÁZEV RUBRIKY

Jan Farský
30. října 2012, Praha – kavárna Na Prádle
Foto: Jiří Fait

Stránky projektu:
www.skautskestoleti.cz
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Julie Dominika Potůčková (24 let), Praha
Foto: Václav Zeman – Šík

Úvodník

Politika a občanská angažovanost jako výsostně skautské téma?
Předvánočním číslem časopisu se
prolíná téma politiky a občanské
angažovanosti. Baden-Powellovo přání
a výzva, že máme po sobě zanechat
svět lepším, než jsme na něj přišli, s tím
má leccos společného. Především to, že
právě politika a zájem o veřejný prostor
jsou důležitými nástroji ke změnám
k lepšímu. Svět před nás staví úkoly, na
které je potřeba reagovat, rozhodovat
se, zda do pomyslné loďky nastoupit či
nenastoupit. Uvědomit si, že to za nás nikdo neudělá, je klíčovým mezníkem,
nikoli však postačujícím.
Bylo by tedy dobré vykročit do nového roku s větším vědomím, jak dobře
jsme vybaveni k tomu, abychom děti vedli k větší zodpovědnosti za to, co
se kolem nás děje a jak svět kolem nás vypadá, a k tomu, co pro to my sami
můžeme udělat.
Do nového roku budeme také vstupovat se snahou udělat lepším a užitečnějším i časopis Skautský svět. Budeme rádi, když nám v tom pomůžete. Cest je
hned několik. Můžete se zapojit do příprav nebo do jeho hodnocení.
S přáním požehnaných svátků vánočních a dobrého vstupu do nového roku
Julča

Ke spolupráci můžete psát na email skautskysvet@skaut.cz.
Do hodnocení se můžete zapojit na webu
www.skaut.cz/hodnocenicasopisu
nebo na www.facebook.com/SkautskySvet.
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AKTUALITY
1. Výzva k pořádání Valného sněmu Junáka
Výkonná rada Junáka hledá pořadatele pro XIV.
Valný sněm Junáka v roce 2014. Organizační jednotky, které mají o pořádání zájem, nechť zašlou
své nabídky do 21. prosince 2012 do Kanceláře
ústředí Junáka.

5. Téma Vzpomínkového dne pro rok 2013
Každoročně je 22. únor skautským svátkem oslavovaným napříč věkovými kategoriemi na celém světě.

6. Ve stopách F. A. Elstnera

2. Nová čekatelská zkouška na obzoru
Na svém zářijovém zasedání Náčelnictvo Junáka schválilo změny Řádu pro vzdělávání činovnic
a činovníků Junáka související se zavedením nové
ČZ v prvním čtení. Znamená to tedy, že jsme se
o významný krok přiblížili ke schválení nové ČZ
a zahájení přechodného období, ve kterém bude
možné pořádat ČZ v původní i nové podobě. Zahájení přechodného období odhadujeme nyní na první
čtvrtletí roku 2013.

3. Řád Stříbrného trojlístku
V letošním roce byl doplněn počet nositelek ŘST
na dvanáct sester, nově oceněnými jsou Ing.Věra Ševčíková a MUDr. Eva Šimerová.

4. Na stezce lesní moudrosti
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S novou „vizáží“ vstoupil do druhého ročníku cyklus diskusních setkání se zajímavými skautskými
osobnostmi, který organizuje kmen dospělých Junáka. V listopadu ve skautské základně Na Křížku
v Praze proběhl seminář na téma Skauting na stezce lesní moudrosti. Do křesla pro hosta usedl znalec historie woodcraftu František Kožíšek – Biminiji, který v poutavé přednášce přiblížil v mnohém
rozporuplnou osobnost Miloše Seiferta – „otce“
lesní moudrosti u nás a v počátcích českého skautingu i blízkého spolupracovníka A. B. Svojsíka.
Seminární cyklus získal od letošního podzimního
setkání také nový název Sessle, který symbolicky
spojuje dosud užívaná označení Skautské osobnosti
současnosti či Křeslo pro hosta a pozdrav Se stiskem levice.
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Proslulý skautský instruktor, zakladatel lesních škol,
cestovatel a spisovatel Frank Alexander Elstner
(1907–1974 ) zanechal po sobě bohatou kolekci
příruček skautské metodiky i westernových umění –
zejména trikového lasování a práce s honáckým bičem.
Památce prvního českého účastníka legendárního kursu
v Gilwellu byl proto věnován i premiérový ročník
evropského šampionátu ve westernové show v Boskovicích. Za účasti westmanů z Česka, Slovenska, Polska,
Rakouska a Německa se v polovině listopadu soutěžilo
kromě vzpomínaných disciplín i v žonglování s revolvery a hodu nožem a tomahavkem. Na pořadatelství
mezinárodní akce se s Western Arts Clubem ČR a hostitelským Western Parkem Boskovice podílel i kmen
dospělých Junáka. Za nejlepší show bylo vyhodnoceno
vystoupení odchovance rýmařovského skautingu Ladislava „Gina“ Šína, (na snímku) který do bohaté sbírky
trofejí – nejvíce se v ní třpytí titul mistra světa z roku
2004 z amerického Las Vegas – přidal evropský primát.

7. Wolfram pošesté
Skautskou military hru Wolfram pro starší R&R uspořádali v září pošesté oldskauti Moravskoslezského kraje.
Náročná víkendová akce, která je jedním z pilířů spolu-

práce kmene dospělých s rovery, dokonale prověřila fyzickou
i brannou zdatnost tří desítek soutěžících. Zároveň přitažlivou
akční formou přiblížila skautům působení výsadkové skupiny
Wolfram, která se za 2. světové války stala významnou součástí odboje proti nacistům v oblasti Beskyd. Kolbištěm Wolframu 2012 se staly terény v okolí Kunčic pod Ondřejníkem.
V konkurenci osmi hlídek se s nástrahami soutěže nejlépe
vypořádali roveři ze Suché Lozi u Uherského Brodu.
www.wolfram.webnode.cz

8. Obnovení skautské mohyly
Na zalesněném hřebenu mezi Loděnicí, Chrustenicemi
a Lhotkou u Berouna ve středních Čechách byla v první podzimní sobotu obnovena někdejší skautská mohyla. Původní
památník s křížkem byl vybudován v roce 1971 a byl věnován padlým a umučeným čs. skautům a skautkám v letech
německé okupace 1939 – 1945. Na postupném zchátrání
a zániku pietního místa se ruku v ruce podepsaly normalizace i zub času. K obnově mohyly (GPS: 50°00‘12.935“ N,
14°07‘08.579“ E) přispěli vedle občanského sdružení Tři
habry z Velkého Újezdu na Berounsku také členové
165 klubů OS Praha.

9. Cena pro hrdiny programu Messengers of Peace
Po prvé od startu projektu v roce 2011 byly uděleny ceny pro
skauty a dobrovolníky ve skautingu, kteří dosáhli skutečné
změny ve svém okolí skrze program MoP. V tomto roce byli
oceněni Donal Michel (Haiti), Rahmad Hidayat (Indonésie), Anthony Thomas (USA), Abdulaziz Al Qosy (Saudská
Arábie) a Colm Kavanagh (Irsko). Cena byla udělena 23. září
v Saudské Arábii během národních skautských oslav v rámci
82. Národního dne Saudské Arábie.
http://tinyurl.com/c6shkcu

Novinky ze skautského světa vždy po ruce!
Za pomoci aplikace SCOUT pro Android můžete získávat
téměř okamžitě všechny důležité novinky ze skautského světa, prohlížet si knihovnu materiálů na stránkách
WOSM, procházet galeriemi obrázků a videí, vyhledávat
skautské základny po celém světě a mít přehled o aktuálně chystaných akcích. Aplikaci vyvinul Phillip Nickl,
čtrnáctiletý skaut z Austrálie. Ze stránek Google play
app store si ji můžete stáhnout zdarma.
http://tinyurl.com/cux6nxm

VÁNOČNÍ
DÁREK
Už od doby, kdy jsem vedl roverský
kmen, jsem vnímal ze strany našich
děvčat potřebu dívčích krojů. Názory
na tuto věc – a to i v rámci dívčího
kmene – se velice různily; setkal jsem
se i s konstatováním, že „skautky přece
nejsou manekýnky“. Dobrý skauting
opravdu nezávisí na pěkných krojových
halenkách, ale plní kroj nošený s nechutí ještě svou roli?
Záměr výroby dívčích košil provázela
velká debata. V rámci ní se podařilo
překonat pohledy ekonomických škarohlídů i názory, že dívčí košile vlastně
nejsou potřeba. Podíl na tom jistě měl
také stále silnější hlas sester, které
na sebe odmítaly oblékat „tu unisex
krabici“ a chtěly se i ve skautském kroji
(sic!) cítit žensky. A jak to tedy s dívčími
košilemi vypadá? Ano, budou o něco
málo dražší, přestože cena použité látky
je výrazně vyšší než u stávající. Vyrábět
se bude varianta s dlouhým i krátkým rukávem. Budou šik; jsme totiž
přesvědčeni, že pokud mají holky nosit
kroj rády a s chutí, musí jim v něm být
dobře. A to hlavní – během prosince se
košile objeví v JUNu. Doufám, že v době,
kdy na dveře klepou Vánoce, je dívčí
košile hezký dárek všem sestrám pod
pomyslný (a třeba i skutečný ) vánoční
stromeček.

SLOVO STAROSTY | JÁ A SKAUTING
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GEOCACHING
PRO SKAUTSKÉ „KAČERY“
Autor: Slavomil Janov (54 let), Praha
Foto: autor a Ladislav Marek

„Měla by být někde tady… Asi je na druhém břehu – ale ten můstek vypadá dost chatrně.
Abychom se teď v září ještě nevykoupali… Džípieska mi ale ukazuje, že jsme už daleko,
musíme se vrátit… Hele, keška je tady – pod můstkem!“

Napětí při hledání a radost z objevu. To je geocahing.

Kešky pro všechny
Oldskauti nejsou jen „pasivními“ hledači kešek. Sami také
rozvíjejí základní myšlenku geocachingu – umísťování
keší na zajímavých, turisticky málo navštěvovaných nebo
zcela neznámých místech. Letos tak v rámci projektu Tucet
netuctových aktivit ke století českého skautingu odstartovalo putování po Prachovských skalách, v novém roce
bude otevřena trasa v Prokopském údolí v Praze spjatá
s Jaroslavem Foglarem a historií pražské Dvojky. V poslední
lednovou sobotu 2013 bude při tradičním zimním přechodu
Brd zahájen Fabiánův geocaching, nazvaný jménem dobrého
ducha brdských lesů. Fabián umožní kačerům navštívit například legendární brdské kempy Zlaté dno či Stará Dakota,
rozhlednu na Studeném vrchu, romantické Jezírko nebo
vyhlídku na Hvíždinci. Navíc každý, kdo se vydá hledat tato
zajímavá, ale pro většinu turistů ukrytá místa, může získat
i originální suvenýr v podobě pohledové mapy Hřebenů od
kreslíře Marko Čermáka a výroční turistickou známku.
Kešky můžete vyrazit hledat i s projektem Skautského
odboru Junáka: Skautských 100. Na Křižovatce naleznete
souřadnice i popis sta zajímavých míst ve všech krajích.
Na každém pak najdete místo kešky kód, po jehož zadání
vám přĳde jedna ze sta sběratelských karet k výročí sta let
českého skautingu.
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Geocaching v kostce
Geocaching je outdoorová hra na pomezí sportu a turistiky. Spočívá v použití navigačního systému GPS při
hledání skryté schránky – cache (v češtině nazývané
i „keš“ nebo „keška“), o níž jsou známy její zeměpisné
souřadnice. Při hledání v terénu se používají turistické
navigační přijímače – džípiesky. Hledač schránek je
označován slovem geocacher, česky též „geokačer
nebo prostě „kačer“. Po objevení cache, zapsání se
do logbooku (listiny nebo sešitu se záznamy o hledání)
a případné výměně obsahu (do schránky je možné dát
výměnou nějaký drobný suvenýr) nálezce schránku
opět uschová a zamaskuje.

Kešky na Trojsetkání
Rozhovor v popisku fotografie jsme vyslechli v jednom
prosluněném víkendovém dopoledni na sklonku léta
na západním Slovensku v podhůří Bílých Karpat poblíž
Trenčína. Řeč byla o hledání schránky geocachingu.
Toto stále populárnější outdoorové odvětví na pomezí
sportu a turistiky bylo také součástí 16. Trojsetkání, tradičního dostaveníčka českých, slovenských a polských
oldskautů. Akce s půldruhou desítkou let dlouhou

tradicí je jedním z pilířů spolupráce dospělých skautů
sousedících zemí v srdci Evropy a stala se i vzorem
naplňování mezinárodní dimenze hnutí v rámci celého
Mezinárodního společenství skautů a skautek (ISGF).
„Ruku v ruce s tím, jak se ve všech třech našich zemích
daří oldskautingu postupně omlazovat členskou základnu, snižuje se i věkový průměr účastníků Trojsetkání.
Proto jsme při našem letošním pořadatelství začlenili
do programu v nemalé míře sportovní hry a soutěže,
mezi nimi i geocaching. Jak se ale ukázalo, s džípieskou do terénu nakonec vyrazili i ti dříve narození oldskauti – a všichni se s hledáním kešek úspěšně poprali,“
popsal geocachingovou mánii na letošním Trojsetkání
šéf hostitelského týmu Vladimír Janečka – Bobor, předseda rady dospělých skautů Slovenského skautingu.

Stránský – Sása, který sám – také jako někdejší aktivní
orientační běžec – této disciplíně fandí a podporuje ji.
„Základům navigace a práci s džípieskou se věnujeme i v programu oldskautských lesních škol. Také při
posledním kursu si frekventanti vyzkoušeli jednoduchý
geocaching v okolí skautské základny v Miletíně.“
„Outdoorové aktivity s využitím moderních technických prostředků se výrazně odráží rovněž v připravovaném novém motivačním a sebevýchovném programu
pro všechny věkové kategorie oldskautů. „Nejmladší
skupinou v naší struktuře jsou juniorské kluby, které
vytvářejí skauti na hranici třicítky. Pro ně byly všechny
tyto aktivity součástí roverské činnosti, proto je logické, že je najdou i v oldskautském programu,“ doplňuje
Ivo Fišera, zpravodaj kmenového náčelnictva pro
spolupráci s R&R.

V novém programu
„Geocaching v mnoha směrech pronikl i do činnosti klubů,“ říká náčelník kmene dospělých Vladimír
Chcete poznat některé atraktivní lokality skalních měst Českého
ráje s přívlastkem „skautský“? Geocachingový projekt kmene
dospělých Skautskou stezkou Prachovských skal to umožňuje
všem zájemcům. Na snímcích jsou zachyceny Krkavčí skály
– Skautský hrad, Malá a Velká skalní vež, Řehákovy schody
(vytesané do pískovcového masivu otcem někdejšího starosty
Junáka Bohuslava Řeháka) a Skautská vyhlídka.
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STRATEGIE
JUNÁKA
S MILOŠEM ŘÍHOU – ŠÍPKEM
O PŘIPRAVOVANÉ STRATEGII JUNÁKA
Za rozhovor děkuje Julie Dominika Potůčková
(24 let), Praha | Foto: Vojta Petr

V jaké fázi teď práce na strategii je? Můžeme někde
sledovat výstupy?
Jsme v přelomové fázi, kdy jsme takřka ukončili sběr
různých vstupů a provedli analýzy, jak na tom současný
Junák je. Teď přicházejí na řadu úvahy o tom, kde by
Junák mohl být za pár let. Vznikla pracovní verze Vize
Junáka do roku 2022, která byla schválena v NJ a teď
probíhá připomínkování v hnutí. Všechny informace, harmonogram prací i dokumenty jsou dostupné
na www.skaut.cz/strategie.

Strategie Junáka
Strategie Junáka je vznikající dokument, který má zásadně
ovlivnit to, jaký Junák bude, kam bude směřovat, co bude
nabízet skautům a skautkám. Strategie nemá být nalinkovanou budoucností, ale především oporou pro každodenní řízení organizace a její cílevědomé směřování.
Na jejím konci by měly být tyto výstupy:
Vize – Základní kámen strategického dokumentu. Je
měřítkem, kterým lze posuzovat vše ostatní. Ukazuje
základní směr, kterým se vše ubírá.
VIZI JE MOŽNÉ PŘIPOMÍNKOVAT DO 14. 12. 2012.
Strategie – Pojmenování základních přístupů, jak chceme naplnit vizi. Obsahuje základní vytyčení dlouhodobých měřitelných cílů.
Opatření – Nastavují střednědobé cíle a konkretizují
strategické přístupy.
Projekty – Konkrétní kroky k realizaci v daném roce (letech).
Harmonogram prací:
analýza stavu Junáka

únor 2012

zpracování vstupů (analýzy)

červenec 2012 listopad 2012

říjen 2012

vize Junáka – tvorba
a připomínkování

červenec 2012 prosinec 2012

tvorba strategického
dokumentu

listopad 2012 duben 2013

schválení strategie NJ

červen 2013

Kontakt: strategie@skaut.cz

Jak moc taková Strategie ovlivní normální chod oddílů?
Doufám, že velmi. Možná si to ani oddíly se strategií nespojí, ale pokud bude strategie úspěšná, pak
především v tom, že třeba budou vznikat nové oddíly,
že oddíly budou mít více dětí a oddíloví vedoucí lepší
podmínky pro práci.

„JUNÁK NAKLÁDÁ S URČITÝM MNOŽSTVÍM PROSTŘEDKŮ A LIDSKÉ ENERGIE. STRATEGIE ZNAMENÁ
DOPŘEDU SI ŘÍCI, JAK S TĚMITO PROSTŘEDKY NALOŽÍME, ABYCHOM NAPLŇOVALI NAŠE POSLÁNÍ,“
VYSVĚTLUJE ŠÍPEK.

Jakým způsobem se bude na Strategii pracovat?
Dá se očekávat participace členů hnutí?
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Ano a ještě jednou ano. Je třeba si uvědomit, že Junák je
organizace, která má své zvolené zodpovědné. Na nich
leží váha rozhodnutí, kam bude Junák směřovat, ti k tomu
dostali důvěru, protože byli zvoleni. Zároveň ale v prostředí Junáka není myslitelné, aby strategie vznikala bez

JÁ A SKAUTING | OKNO DO SKAUTSKÉHO SVĚTA

Sledujte web a zapojte se do jejího vytváření.

http://tinyurl.com/cux6nxm

širokého zapojení hnutí. To probíhá skrze různé kanály.
Ptali jsme se členů hnutí, jak vidí přítomnost a budoucnost
skautingu, jaké problémy řeší. Všechny materiály (aktuálně třeba pracovní verze Vize Junáka do roku 2022) budou
veřejně dostupné a otevřené k připomínkování.

Řídil se Junák doteď nějakou detailní strategií?
Pokud ano, tak jakou měla vizi, cíle, prostředky?
Pokud strategii vnímáme jako schopnost koncentrovat
se na některé téma, které je pro nás důležité, palčivé,
pak ano. Ústřední myšlenkou byla Charta schválená
na Valném sněmu Junáka v Třebíči. Řekl bych, že její
hlavní přínos spočíval v tom, že jsme si řekli: skautů dramaticky ubývá, skauting není aktuální a je třeba jej nově
představit společnosti. Situace se změnila. Odpíchli jsme
se ode dna, počet členů roste. Je čas skončit záchranné

práce a přejít do ofenzivy. Přemýšlet, jak co nejlépe
využít potenciál, který jako organizace máme. Myslím,
že potřebujeme novou vizi, Charta už svůj účel splnila.

Priorita Nový program přinesla kompletní obnovu stezek, výchovných cílů a tvorbu nástrojů
od předškoláků po rovery. V prioritě Identita hledáme své skautské kořeny skrze projekt Skautské
století a Personalistika nám přinesla výrazný
rozvoj SkautISu, portál SkautJobs nebo třeba
velký rozvoj metodiky pro práci s lidmi.

Miloš Říha – Šípek
Sociolog, od roku 2010 pracuje na ústředí Junáka.
Je spoluautorem projektu Skautské století
(www.skautskestoleti.cz), který se zabývá kontinuitou
skautingu u nás. V letech 2007–2009 řídil ﬁrmu ProstorPlus.EU, která se zabývala strategickým plánováním ve veřejné správě a participativními přístupy při
rozhodování o veřejném prostoru.
Píše na blog http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/
milos-riha.php

Kdo za vymýšlením strategie personálně stojí?
Je potřeba odlišit, kdo celý proces řídí a kdo vymýšlí. Tvorba strategie není určitě záležitost malé skupinky lidí, která
by ji vymyslela někde v šeru kanceláře ústředí Junáka.
Na celém procesu tvorby spolupracuje Náčelnictvo Junáka
(NJ) s Výkonnou radou Junáka (VRJ) a dalšími odborníky
z různých oblastí, odborů, pracovních skupin apod.
Já mám na starost vymýšlení procesu, jak strategie
vznikne, a jeho koordinaci.
inzerce
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JE JUNÁK PŘÍLIŠ
MANAŽERSKOU ORGANIZACÍ?
Pavel Konečný,
33 let, Praha
Jak si představujete manažera? Pokud by měl naplňovat
klasický stereotyp znalosti směrnic, rozdávání úkolů
ostatním a častého pohledu na hodinky, tak tolik jich
asi znát nebudeme. Na druhou stranu již v rámci družinového systému se učíme řídit ostatní, a jak říkal jeden
skautský instruktor, tak hlavní síla i slabina Junáka je
v tom, že vychovává pouze samé ředitele! V čem je ta
slabina?
Vedoucí oddílu je v podstatě pánem oddílu s neomezeným prostorem pro seberealizaci. Velmi neochotně
se pak přizpůsobuje jakémukoliv vlivu či podnětu
zvenčí, který nezapadá do jeho představ. Vůdcovské
heslo „POSLUŠNOST – POVINNOST – KÁZEŇ“ se
již na vzdělávacích kurzech příliš nenosí. Různorodost
a programová volnost je velkou silou Junáka, ale činí
jej obtížně řiditelnou organizací.

Jan Hora,
59 let, Kolín
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„Tak do tohoto světa již nepatřím“, napadlo mě, když
mi jedna moje vůdkyně po návratu ze skautské vzdělávací akce řekla: „Musím si stanovit SMART cíle,“
a aniž bych nějak reagoval, chrlila na mě další výrazy,
které se nesou současným světem mladých manažerů.
Účastnil jsem se nezajímavé diskuze vědecké konference na VŠE v Praze o tom, jak se mladí manažeři chystají na svoje budoucí posty, když najednou se přihlásila
dívka a s ostychem pronesla: „Víte, já mám u nás
na vesnici dědu, který opravuje zemědělské stroje, a on
řídí svoji firmu SRDCEM.“ V ten okamžik se diskuze
změnila v neuvěřitelnou přehlídku vlastních myšlenek,
osobních tužeb a o možnostech uplatnění víry v osobních rozhodovacích procesech.
Myslím si, že se Junák dostal do fáze, kdy je „srdce“
vytlačováno osvědčenými manažerskými postupy.

JÁ A SKAUTING | POLEMIKA

Skutečných nástrojů pro řízení organizace máme navíc
žalostně málo. Z mých zkušeností z funkce ústředí
Junáka vyplývá, že i pouhé obavy z negativní reakce
častokrát odsoudí řadu dobrých nápadů k zamítnutí či
věčnému odkladu. Ústředí často neumí efektivně a přesvědčivě vysvětlit své záměry členům organizace a jako
důsledek toho je pak většina i velmi kvalitních centrálních projektů pouze dobrovolná. Co s tím?
Častokrát slýchávám povzdech, že Junák není firma, kde by
bylo možné pokynem ředitele něco přikázat. Je však iluze si
myslet, že to tak někde funguje. Naopak ty nejlepší, moderní
firmy nechávají svým zaměstnancům co největší volnost.
Vědí, že jejich úspěch záleží na koordinovaném úsilí a spolupráci jejich zaměstnanců na všech úrovních. Výzkumy
navíc ukazují, že peníze nejsou ta nejdůležitější motivace.
Daleko více záleží na pocitu úspěchu, smysluplnosti a cílové
vizi. Pak se všichni vrhnou do práce a jsou schopni táhnout
za jeden provaz. Proto s napětím očekávám, co přinese připravovaná Vize Junáka do roku 2022. Mohl by to být první
impulz, aby naše organizace nabyla tu správnou formu.

Junák propadl „kultu mládí“. Jsem zastáncem toho, aby
Junák přibrzdil v „koučinku“, a snažil se najít cestu
„srdce“, které je naplněno především láskou a pochopením. Vůdce, který nemá SMART cíle, ale vede svoje
svěřence vpřed s pochopením všech trampot života,
je pro mě mnohem hodnotnější. Naším úkolem je
dávat společnosti silné osobnosti s vlastním názorem,
utvářeným aktivním životem v konfrontaci s realitou
každého dne.
Bylo by nespravedlivé a příliš troufalé, abych udělal závěr, zda je Junák obětí manažerské vědy, nebo je pouze
odrazem současné generace mladých lidí (podotýkám,
že právem!). Prezentuji jen svůj názor, pohled člověka,
který má mnohé za sebou, a občas je nucen konfrontovat
současné postřehy se skautskou minulostí.

Diskutujte na stránkách Skautského světa:

www.facebook.com/SkautskySvet

SKAUTI VE VEŘEJNÉM
PROSTORU…
A VEŘEJNÝ PROSTOR
VE SKAUTECH

Autor: Jaroslav Petřík – Australan (31 let), Bludov | Foto: Jakub Pejcal, archiv COV
Před dvanácti lety přednesl Václav Břicháček – Gigant, inspirován historickým projevem
Martina Luthera Kinga z roku 1963, své čtyři sny o budoucnosti roverů za deset let. Vyjádřil
v nich naději, že v roce 2010 mohou skauti být úhelným kamenem občanské společnosti.
Když právě v roce 2010 odcházel z tohoto světa, mohl odejít s uspokojením, že se jeho sny
uskutečnily?
Roveři, kteří poslouchali Gigantovu přednášku, jsou
dnes již dospělí lidé často mimo skautské hnutí a je
pouze na nich, které ze snů si vzali za své. Zůstává
ale otázka, jak jsou na splnění těchto snů připraveni
ti, kteří dorostli do věku činovníků. Gigantovy čtyři
sny prostupují všemi rozměry občanství: v prvním
sní o harmonickém rozvoji osobnosti, ve druhém o fungujících a pevných rodinách, ve třetím

o životě v obci, a ve čtvrtém o globální službě. Úsilí
v každé této oblasti se promítá do zdraví celé společnosti, a ke každé z nich mohou skauti významně
přispět a často již přispívají.
Harmonický rozvoj osobnosti je vlastně cílem skautské
výchovy, a v mnoha ohledech je základním předpokladem soužití společnosti. Výchovou slušných a zod-
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povědných lidí vedených jasnými morálními principy
tak skauting pomáhá vytvářet občanskou společnost již
více než sto let. Gigant však ve své přednášce zdůraznil
aspekty, které sice vždy byly přítomné ve skautské činnosti, ale málokdy cíleně reflektované: poznávání své
vlastní hodnoty ve skupině, sociální dovednosti jako
schopnost řešení konfliktů, porozumění mezilidským
vztahům, schopnost efektivní komunikace, respekt
k odlišnostem.

SVĚT BUDE STÁLE PLNÝ MEZILIDSKÝCH KONFLIKTŮ – MEZI VÁMI, VE SVÝCH VZTAZÍCH,
V PARTNERSKÝCH VAZBÁCH APOD. KONFLIKTŮ
BUDE STÁLE MNOHO A JDE O TO, UMĚT JE ŘEŠIT
PŘÁTELSKY, V KLIDU, V POHODĚ A CHCETE-LI
TOMU TAK ŘÍKAT – MÍRUMILOVNĚ.
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Chtělo by se říct, že všechno tohle přeci skauti
rozvíjejí přirozeně – díky soužití v družině se učí
spolupráci v malých skupinách, při bojových hrách
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musejí umět efektivně komunikovat, společné úkoly
je nutí se domluvit, rozdělení funkcí v družině či
oddílu jim pomáhá porozumět své vlastní roli a místu
ve skupině. Ale ruku na srdce: kolik dětí nám odešlo
z oddílu proto, že je ostatní nevzali mezi sebe (tedy
netolerovali odlišnost)? Kolik her a akcí se nepodařilo proto, že se oddílová rada nedokázala rychle
domluvit (tedy nezvládla efektivně komunikovat)? Kolik oddílů se rozpadlo proto, že se vedení
rozhádalo natolik, že už prostě nešlo dál spolupracovat? A kolik těchto chyb a malých neúspěchů
jsme dokázali opravdu dobře vyhodnotit, abychom
je neopakovali znovu a znovu, nejen v oddíle, ale
i v rodině, ve škole, v práci?
Dovednosti umožňující lidem žít nejen vedle sebe, ale
spolu (efektivně komunikovat o otázkách, které se jich
společně dotýkají, a aktivně spolupracovat na jejich
řešení) přitom vůbec nejsou samozřejmostí. Patří mezi
ně například schopnost otevřené diskuse: vyžaduje
empatii; naslouchání; toleranci k odlišnostem druhého;
srozumitelnou formulaci svých vlastních postojů a ná-

zorů; kritické zhodnocení, co přispěje k diskusi a co jí
naopak uškodí; konstruktivní přístup k řešení problému. Ve většině případů není cílem diskuse druhého
porazit a dokázat, že mám pravdu já, ale najít takové
řešení společného problému, které všechny strany
dokážou přijmout za své. A to je jen jedna z mnoha
schopností, které člověk k životu v demokracii potřebuje. Že ten život v demokracii ještě pořádně neumíme, je
viditelné na stavu české politiky i občanského života:
už přes 20 let tu máme demokratický systém, ale s lidmi ve vrcholných funkcích jsme nespokojeni (17. listopadu tisíce lidí demonstrovalo proti demokraticky
zvolené vládě) a nedůvěřujeme jim (podle průzkumu
ze října 2012 důvěřuje Poslanecké sněmovně, klíčové
instituci parlamentní demokracie, pouhých 10 % dotázaných). Sílící aktivity občanské společnosti však mají
často konfrontační podobu a polarizační efekt: místo,
aby posilovaly spolupráci s demokraticky volenými
institucemi a prohlubovaly vazbu mezi občany a jejich
volenými zástupci, tvoří protiváhu a usilují o oslabení jejich role v řešení společenských otázek – jejich
prvotního poslání.
Dovednosti, které potřebují občané pro život v demokracii, a které také demokracie potřebuje od nich,
je tedy třeba rozvíjet cíleně, nespoléhat se, že budou
vedlejším produktem našich běžných aktivit. Mezi
ohlasy na nový skautský program ale často zaznívají
stesky po tradičních skautských disciplínách (tedy
především znalostních, občas dovednostních, vždy ale
snadno ověřitelných bodech) a nespokojenost s novými oblastmi, jako např. Kdo jsem, Můj kamarád
nebo Můj domov, které se těžko ověřují a rádci s nimi
neumějí pracovat. Podobně mezi učiteli je poměrně
silná opozice vůči rámcovým vzdělávacím programům
(RVP), zavedeným v roce 2004, neboť řadí mezi cíle
školní výchovy také rozvoj dovedností a postojů žáků,
což se ale dá těžko známkovat a často to je na úkor
znalostí. Netvrdím, že nové stezky nebo RVP jsou bez
chyby, spíš naopak – nedostatků je v nich plno. Usilují
však o rozvoj těch stránek osobnosti, které jsou pro
život v demokracii nezbytné, a proto bychom neměli
házet flintu do žita a neodmítat je, ale naopak podpořit
vzdělání vůdců oddílů, rádců družin i učitelů tak, aby
se jim s novými tématy snáze pracovalo a nedostatky
jsme dokázali odstranit.
Jedním z aspektů nového skautského programu je větší
zapojení rodiny: většinu bodů stezky mohou nově potvrzovat i rodiče, příp. starší sourozenci. Br. Gigant by
jistě byl s tímto posunem spokojen, neboť jeho druhým
snem bylo vyrovnání se s vlastní rodinou.

USMÍŘIT SE S VLASTNÍMI RODIČI, O KTERÝCH
JSTE PŘESVĚDČENI, ŽE VÁM NEROZUMÍ A ROZUMĚT NEBUDOU A JSOU DÁVNO „USTRNULÍ“
A JSOU TO „FOSILIE“ ATD.
Rodina je vlastně takovou malou laboratoří soužití celé
společnosti. Rodinu tvoří lidé, které jsme si nevybrali – prostě jsme se mezi ně narodili. Někteří nám
třeba nesednou, a můžeme se od nich buď odříznout
(od tetičky z druhého konce republiky to jde snáz než
od vlastních rodičů), nebo můžeme hledat cesty, jak
s nimi vyjít. Podobné to je se sousedy, spolužáky, obyvateli své ulice, své obce, své vlasti. Ano, můžeme nad
nimi zlomit hůl a uzavřít se do vlastního světa. V době
mobilních telefonů, internetu a sociálních sítí, které
tolik usnadňují propojit se na dálku a nasytit potřebu
po společenském kontaktu s lidmi, kteří jsou nám
hodnotově blízcí. A tak se vlastně vůbec nepotřebujeme
bavit s těmi, které denně potkáváme v tramvaji po cestě
do práce, na chodbě svého domu, nebo u stolu s večeří.
Současně však ale ztrácíme schopnost překonávat rozdíly, hledat společnou řeč, a tedy vzájemně se tolerovat
a rozumět si. Potřeba potvrzení bodu ve stezce přitom
může být dobrým prostředkem, jak skaut v začínající
pubertě může sdílet kousek svého vnitřního světa s rodiči… a rodiče mohou získat přehled, jakou výchovou
prochází jejich děti v oddíle.
Důležitou funkcí rodiny je také to, že nás vychovává
a tedy tvoří, ovšem stejně tak my spolutvoříme ji. Je
tedy i na nás, jak se doma mezi svými budeme cítit
dobře – zda se budeme domů těšit, nebo odtud budeme
utíkat.

VYTVOŘIT RODINNÝ MÍR, RODINNÉ USMÍŘENÍ –
NAJÍT K TOMUTO CESTY JE VELICE POTŘEBNÉ.

Nutí nás to hledat si vlastní místo, definovat svoji roli,
zkoušet hranice vlastní svobody, zjišťovat, kde máme
prostor pro kreativitu a kde je naopak třeba ctít pravidla, aby vztahy mohly fungovat dál. Přísnost rodičů
a dusná atmosféra tak mohou být důsledkem nezodpovědného chování dětí, současně však porušování pravidel ze strany dětí může být důsledkem přísné výchovy
a nespokojenosti se stavem soužití v rodině. Podobně je
tomu i v širším kontextu. Politická reprezentace je částečně zrcadlem společnosti, kterou zastupuje, a dílem
jejím tvůrcem. Naši politici budou vždy takoví, jaké
jsme si vychovali, vybrali a zvolili. Občané ovšem jsou
odkázáni využívat takový prostor, jaký jim politici
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vymezí, a pokud jim nestačí, budou se bouřit. Klíčem je
důvěra, svoboda a odpovědnost, ale na obou stranách:
politiků i občanů, rodičů i dětí.
Skautští vůdci dobře vědí, že poznání rodinného prostředí, ze kterého pocházejí jejich členové, jim pomůže
porozumět jejich chování a pracovat s ním. Když vím,
že nejen Pepův táta, ale i mamka mluví jako dlaždiči,
můžu předpokládat, že nováček Pepa neumí rozlišovat
sprostá slova od slušných, a dříve než nasadím tresty
za neslušné výrazy, bude třeba Pepovi důkladně vysvětlit, která slova v oddílu nepoužíváme. Méně si však
skautští vůdci uvědomují, že podobně tak nás utváří
uspořádání celé společnosti, od sousedských vztahů
přes školní prostředí, místní samosprávy, až po úroveň
vrcholné politiky. Rozbité lavičky v parku nebo znečištěné okolí mohou být předmětem nadávek a čekání,

„kdy už to konečně někdo spraví“, ale také příležitostí
k vlastnímu přispění, třeba ve spolupráci s jinými
spolky, a tak i vzniku pocitu, že moje okolí je i moje
práce a nebudu je proto ničit (příp. aktivně zasáhnu,
pokud je bude ničit někdo jiný). Stavba nového bazénu
může sloužit k obohacení spřátelených stavebních firem
a tedy i klíčových zastupitelů v radě města, ale může
také sloužit ke spolupráci radnice s těmi, kdo budou
bazén skutečně využívat: když bude takový, jaký si lidé
budou přát, budou tam i rádi chodit a rychleji se zaplatí.
Jsou to věci zdánlivě vzdálené skautské činnosti, dokud
si neuvědomíme, že tuto společnost sami vytváříme. Pokud radnice slouží jako bezúročná banka zastupitelům, je to i náš problém, a bez našeho přispění se nic
nezmění – a zastupitelé udělají všechno pro to, aby se
nic nezměnilo. Bez důkladné znalosti nástrojů, které
mají občané v demokratické společnosti k dispozici,

Ladíme Skautský svět pro 10 000 čtenářů. Pomoz nám vyladit: www.skaut.cz/hodnocenicasopisu
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a dovednosti je aktivně
využít, zůstane demokracie jen v Ústavě, ale ne
v lidech.
Gigantovy sny, stejně
jako sny Martina Luthera
Kinga, nikdy nemohou
být zcela naplněny: vždy
budou jakousi hvězdou na
obzoru, která může určovat směr, ale nelze na ni
vstoupit. V Junáku i jinde
se ale na jejich naplnění
usilovně pracuje. Mnohem
výmluvnějším svědectvím
o tom než tento článek
by mohl být třeba článek
Vaška Kříže – Kosti
v říjnovém Roverském
Kmeni, ve kterém píše
o své práci v iniciativě
Auto*Mat. Oddíly jsou
činné v celé řadě charitativních akcí, roznášejí
Betlémské světlo, Junák
staví školy v Africe. Gigant však upozorňuje, že „Činnost ve prospěch obce neznamená ukvapované těkání
sem a tam. Chce to jistý systém, pravidelnost.“ Spolu
s T. G. Masarykem také říká, že někdy naše svědomí
ukolébáme tzv. filantropickou kostí: věnuji na nějakou
sbírku sto korun a mám splněno. Takovou kostí mohou
být i volby: splním svou občanskou povinnost a dál
se nemusím starat. Zejména v případě nadcházejících
prezidentských voleb, může vzniknout falešný pocit
uspokojení. Jenom volit zkrátka nestačí.
Junák má jedinečnou příležitost: jako jedna z mála organizací cílevědomě rozvíjí hodnoty v lidech a usiluje
o to, aby tato společnost stála na morálních základech pravdy, odpovědnosti, odvahy a cti. Zbývá ještě
udělat ten další krok – aktivně usilovat o to, aby skauti
převzali svůj díl odpovědnosti za veřejné dění, uměli
pracovat s nástroji, které mají jako občané demokratic-

kého státu k dispozici, a těchto nástrojů využili nikoliv
k vlastnímu obohacení, nýbrž v souladu s těmi morálními hodnotami, na kterých skautská výchova stojí. Tím
se naplní i další dva Gigantovy sny – o životě v obci
a o globální službě.

Přednášku Občanská společnost v roce 2010 pronesl
Václav Břicháček Gigant roku 1999 na Mikulášském
semináři. Zaštiťujícím tématem celého semináře byla
právě Občanská společnost. Přepis přednášky vyšel
ve sborníku Mikulášský roverský seminář. Soubor vybraných přednášek z let 1999/2000. Praha: Junák svaz
skautů a skautek ČR, 2001.
Text najdete i v knize Václav Břicháček (1930–2010).
Setkání, stopy, vzpomínky. Praha: Tiskové a distribuční centrum Junáka, 2011.

Vyprávění Václava Břicháčka na webu Skautského století:
www.skautskestoleti.cz/pribehy/pametnici/191-vaclav-brichacek
Text Václava Břicháčka v plném znění si můžete přečíst na webu Skautského století:
http://tinyurl.com/d3lfyeq
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VÁŽIT CESTU

K URNĚ?
Autor: Miloš Říha (28 let), Praha
„Až se svět ohlédne za naším stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí, ale proto, že dobří lidé mlčeli!“
(Martin Luther King)

Co mám v diáři ke dni volby
prezidenta
Až se mi bude zdát volební místnost nepředstavitelně
daleko, až mi bude líně a budu si říkat, že si z kandidátů nemůžu vybrat, až mě třeba bude někdo přesvědčovat, že prezidentská volba je fraška, která si nezaslouží pozornost: dát si preventivní facku a nastavit si
i druhou tvář.

Dvojí moc prezidenta
Na prezidentovi záleží. Prezident v žádném případě
není formální figurka a po dobu minimálně pěti let
disponuje nezanedbatelnou mocí dvojího typu: Tu
první mu dává ústava v podobě jeho pravomocí. Může
významně zasahovat do legislativního procesu, vetovat
zákony, jmenuje představitele do důležitých ústavních
funkcí. Druhý typ prezidentské moci je méně formální,
ale možná podstatnější. Komentuje dění, jeho hlas je
slyšet a je na něj brán zřetel. Spoluvytváří atmosféru
ve společnosti.
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Pravomoci prezidenta dle ústavy:
a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády
a přĳímá jejich demisi, odvolává vládu a přĳímá její
demisi,
b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny,
c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu,
d) pověřuje vládu, jejíž demisi přĳal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády,
e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu
a místopředsedy,
f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu,
g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem, nařizuje,
aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby
se v něm nepokračovalo, a zahlazuje odsouzení,
h) má právo vrátit Parlamentu přĳatý zákon s výjimkou
zákona ústavního,
i) podepisuje zákony,
j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího
kontrolního úřadu,
k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.
Prezident republiky dále
a) zastupuje stát navenek,
b) sjednává a ratiﬁkuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo
s jejím souhlasem na její jednotlivé členy,
c) je vrchním velitelem ozbrojených sil,
d) přĳímá vedoucí zastupitelských misí,
e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,
f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,
g) jmenuje a povyšuje generály,
h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocníli k tomu jiný orgán,
i) jmenuje soudce,
j) má právo udělovat amnestii.

O přímé volbě

Volit?

Zažíváme v naší historii doposud bezprecedentní
situaci, kdy volíme prezidenta přímo a úplně nevíme,
co se vlastně stane. Budoucí prezident bude disponovat novým typem mandátu, který se nakonec nepochybně zhmotní v možnosti konstatovat: zvolil mne
lid svým hlasem. Z tohoto se může stát v politickém
dění i společenské debatě velice silný argument, který
v nesprávných rukou bude nebezpečnou zbraní. Výběr
kandidátů je v tuto chvíli uzavřen a naše volba bude
velice důležitá.

Ve svobodném zřízení je vždycky možnost volby. Nejít
volit je jistě naše právo, ale jen těžko tento postoj lze
vnímat jako protestní. Spíše jej můžeme považovat
za občanskou bezradnost, kterou lze jen těžko obhájit
znechucením ze stavu státu nebo společnosti. Zbavujeme se tím odpovědnosti za výsledek i budoucnost.
Volba nepatří k povinnostem svobodného občana, patří
k povinnostem člověka, který za svobodu přijímá odpovědnost. A zdá-li se nám výběr kandidátů nedostatečný,
je to jen důvod vážit naši volbu ještě pečlivěji.

TÉMA

NEMÁM POCIT,
ŽE POLITIKA JE ŠPÍNA
Za rozhovor děkuje Julie Dominika Potůčková (24 let), Praha | Foto: archiv autora

Permi, je o tobě známo, že se hodně zajímáš o to, co
se děje kolem tebe. Co tě k tomu vede?
Skautská výchova. Myslím si totiž, že nás vede k tomu,
abychom si všímali věcí kolem sebe a pakliže vidíme
možnost zasáhnout na straně, které věříme a považujeme ji za správnou, abychom to i opravdu udělali. Vede
nás k tomu, abychom vystupovali z komfortní zóny,
ve které se umíme pohybovat, a zasahovali do věcí,
které myslíme, že jsou špatně, i když třeba ještě dobře
nevíme, co s nimi. Učí nás hledat cesty, lidi i řešení.

Můžeš říci, co konkrétně mělo ze skautské výchovy
na tebe vliv?
Život v družině, dokud jsem byl člen. A pak hlavně
v době, kdy jsem byl rádce a později oddílový a roverský vůdce, pocit zodpovědnosti a také toho, že se věci
nedělají samy. Že každý máme zodpovědnost nejen
za sebe, ale i za věci, které se dějí kolem nás.

Je to i důvodem, proč ses stal místostarostou
Junáka?
Jistě to nesouvisí výlučně s pozicí místostarosty Junáka, ale určitě to souvisí s tím, jaké věci jsem kdy dělal
v Junáku a jaké mne bavily a naplňovaly – od vedení
oddílu, přes pořádání humanitárních akcí až po vedení
okresu, zahraniční zpravodajování a dnes místostarostování a činnost v Evropském skautském výboru.
Ve chvílích, kdy jsem měl pocit, že můžu být někde
platný a užitečný s těmi věcmi, které umím, nebo když
měl někdo jiný pocit, že bych na danou věc mohl být
vhodnou osobou.

Co jsou ty věci, které umíš?
Myslím, že umím pojmenovat věci přehledně a vysvětlovat je tak, aby byly pochopitelné – i když to často

znamená si je před tím pečlivě nastudovat. Také myslím, že se mi daří dávat lidi dohromady, a dávat směr
tomu, co ta parta dělá.

Jak ses dostal do funkce místostarosty?
Od roku 2005 do roku 2008 jsem byl v Náčelnictvu
Junáka. Ke konci volebního období v Náčelnictvu
jsem měl neodbytný pocit, že chci pomáhat rozvíjet
skauting u nás v Plzni, kde jsem se stal předsedou
okresu a s výtečným týmem tři roky podporoval střediska a oddíly. To pro mě byla veliká skautská radost.
Zároveň jsem od starosty Junáka dostal nabídku, zda
nechci dělat zahraničního zpravodaje, protože jsem se
již tři roky předtím angažoval v evropském skautingu
kolem mezinárodních roverských projektů. A pak,
po nějaké době, kdy jsem působil jako zahraniční
zpravodaj Junáka pro WOSM, přišel bratr starosta
s nabídkou, zda bych nechtěl nastoupit na pozici místostarosty u Junáka.

Jak se v té roli po více než roce cítíš?
Je to hodně zodpovědnosti. Není větší než u dobrého
oddílového vůdce nebo vůdkyně, jen je jiná. Je to
jiné v tom, že dřív jsem byl zodpovědný lidem, které
jsem znal, a potkával jsem se s nimi – a to je snazší
na zpětnou vazbu. Když jsem někde udělal chybu, měl
jsem možnost se to hned dozvědět. Zatímco teď jsem
zodpovědný mnohem více lidem, kteří se ke mně, stejně jako já k nim, hůře dostávají. A v tom počtu to ani
není možné. V tom je ta zodpovědnost odlišná. Člověk
musí umět dobře číst zpětnou vazbu, když nějakou
dostane, anebo dobře plánovat a promýšlet věci, které
dělá s vědomím, že zpětnou vazbu nedostane hned.
Je potřeba udělat vše pro to, aby ta zpětná vazba byla
oprávněně pozitivní. Aby se nestalo, že by po čtvrt roce
práce měl člověk pocit, že je to špatně investovaný čas
a energie, protože lidé, kteří k tomu měli co říci, zrovna
nebyli poblíž.

MOŽNOSTI TU JSOU | TÉMA

17

Petr Vaněk – Permoník
34 let, vystudoval sociální a kulturní antropologii
a mezinárodní teritoriální studia. Je občansky aktivním Plzeňákem a místostarostou Junáka. Byl zahraničním zpravodajem Junáka a s mezinárodním skautingem má bohaté zkušenosti. Je členem Evropského
skautského výboru WOSM. A je vášnivým cyklistou.

celek za důležité nebo čeho se například obáváme.
A ve chvíli, kdy dostaneme informace od dvou tisíců
dospělých lidí v Junáku, tak je to obrovsky důležitý
pohled na věc.

Kdybys stál na druhé straně Sond, tedy jsi měl
v rámci nich odpovídat na zadané otázky, co by bylo
pro tebe nejpalčivější?
Druhá strana Sond jsou všichni členové Junáka, takže
by záleželo na tom, v jaké roli bych odpovídal. Ale
v té poslední činovnické funkci, ve vedení okresní
rady, by pro mě bylo nejdůležitější vzdělávání a rozvoj
vedoucích, a pak věci týkající se podpory propagace
– abychom byli schopni vysvětlit rodičům, co děláme;
vysvětlit klukům a holkám v devíti letech, proč k nám
mají přijít.

Máš hodně zkušeností z mezinárodního prostředí.
Je něco z poslední doby, co sis ze zahraničí přivezl,
a přišlo ti pro Junáka inspirativní?
Ano. Některé evropské země se zabývají tím, že učí
lidi v roverském věku mluvit o skautingu. Když to
zjednoduším, tak vychovávají tiskové mluvčí. Ale ne
takové, kterým by bylo pětadvacet nebo třicet, a ne
jen jednoho pro celou organizaci. Ale je jim kolem
patnácti, šestnácti a jsou jich desítky. Je to dobré, protože ti mladí lidé jsou tváří jejich organizací, a nám se
to tady tak vždycky nedaří mít. To je fajn nejen proto,
jak se prezentuje organizace navenek, ale i proto, že to
velmi výrazně formuje střediska a okresy. Protože mají
možnost utvářet nejenom to, jak jsme vidět, ale mají
příležitost utvářet i to, co jsme. A to spolu velmi úzce
souvisí.

Říkal jsi, že je teď složitější dostávat zpětnou vazbu,
než když jsi pracoval například s kluky v oddíle.
Dá se jí jít víc vstříc?
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Ano. Není to teď k místostarostování, ale obecně
k vedení Junáka, kde se o ni snažíme v rámci projektu
Sondy do skautského světa. Jde hlavně o to, aby každý
člověk v Junáku měl možnost se vyjádřit k věcem,
které hýbou hnutím, řeší se na náčelnictvu, ve výkonné radě či v odborech. A ty odpovědi velmi zásadně
pomáhají, abychom věděli, jaké věci pokládáme jako
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Pracoval jsi v Tandemu (pozn. red. Tandem je koordinační centrum česko-německé výměny mládeže).
Je něco, co sis z Tandemu odnesl do Junáka nebo
naopak z Junáka do Tandemu?
Z Junáka jsem si do Tandemu půjčil asi naprostou většinu věcí, které jsem v Junáku dělal. Bez toho by bylo
pro mě všechno mnohem těžší. Pracoval jsem tam s vedoucími oddílů a kroužků, řediteli středisek volného
času a obecně lidmi z volnočasové oblasti. A zkušenosti
z přípravy roverského kurzu nebo vedení oddílu jsou
něco, co se dá velmi dobře promítnout do mnoha úkolů
v každém zaměstnání.

Ano. A to hlavně z oblasti normálních pracovních návyků, protože to bylo moje první zaměstnání. A souvisí
s tím také to, že ve skautingu člověk pracuje často
s okruhem lidí, které zná. Takže ta práce mimo skauting
mi dala dobře vědět, že lidi mohou mít ještě více odlišné názory, než jsem si myslel; že vstupují do diskusí
s jinými očekáváními, jiným zázemím. Ve skautingu
nás kromě myšlenky spojuje i zažitá praxe, což mnohé
z toho usnadňuje.

Kromě toho, že jsi hodně aktivní v Junáku, jsi aktivní
i v Plzni, odkud pocházíš a kde žĳeš. Co tě k tomu
vede?
Od přírody jsem velmi politický člověk. V listopadu
1989, kdy mi bylo jedenáct let, jsem začal číst noviny
a už jsem toho nikdy nenechal. Vždycky mě hodně
zajímalo, co se děje blízko i hodně daleko. V současnosti se opravdu nejvíce zajímám o to, co se děje
v Plzni, protože k ní mám velmi intenzivní vztah. A to
především proto, že mám pocit, že politická reprezentace, kterou jsme si zvolili, za nás neodvádí práci, kterou
by odvádět měla, a pro kterou jsme si je zvolili a pro
kterou si je platíme. A to je důvod, proč jsem se zapojil
do referenda proti výstavbě obrovského obchodního
centra v samém centru Plzně a proč jsem sám kandidoval v krajských volbách. Je spousta způsobů, jak
ovlivňovat podobu veřejného prostoru a osobně nemám
pocit, že politika je špína. Mám ale pocit, že velké
množství lidí, které se jí věnuje, do ní nejde s čistým
štítem a s čistými úmysly. A myslím si, že pakliže mají
lidé pocit, že by se mohli angažovat v občanském dění,
třeba na úrovni neziskových organizací, tak by to měli
dělat. Je dobré, když nemáme jen zájem o věci kolem
sebe, ale když se v nich i angažujeme a věnujeme tomu
potřebný čas. A to buď tak, že budeme podporovat
politiky, kteří nás reprezentují, anebo když máme pocit,
že to nejde dobrým směrem, se proti tomu budeme
aktivně, asertivně a kompetentně vymezovat.

Vnímáš rozdíl mezi tím, když ses rozhodl kandidovat v letošních krajských volbách a když se angažuješ v referendu?
Určitě to je rozdíl, protože referendum je občanská, ne
stranická politika, i když určitě politika. V referendu se
setkávají lidé, kteří mají stejný pohled na jednu konkrétní věc. Stranická politika vyžaduje, aby měl člověk jasno

ve věcech, které se netýkají tolik morálky, protože ty by
měly být stejné, ať se týkají partaje nalevo či napravo,
ale spíše je potřeba mít jasno ve věcech dlouhodobých
a ideologických. Je to dlouhodobější závazek a je dobré
mít v době rozhodování jasno, zda partaj, ke které se
chce přihlásit, koresponduje s tím, jak vidí svět on sám.

Jak dlouho ses rozhodoval o závazku ke stranické
politice?
U mě to bylo velmi ovlivněné tím, že jsem v Plzni vedl
okresní radu, a byl jsem za skauty hodně vidět. Což
znamenalo, že kdybych ji nevedl, tak už bych někde
kandidoval. Ale rozhodl jsem se to nedělat, protože mi
to přišlo nešťastné pro Junáka v Plzni. V okamžiku,
kdy jsem přestal okresní radu vést, jsem se rozhodl
ten krok, o kterém se tu bavíme, učinit, protože už teď
nikde veřejně za skauty nevystupuji. A tohle rozhodnutí
už dlouho netrvalo, i když jsem na kandidátce politické
strany kandidoval jako nezávislý a členem žádné strany
zatím nejsem.

Z toho, o čem
jsme si povídali a toho,
co o tobě vím,
to vypadá, že
velké množství
svého času
trávíš prací.
Máš vůbec
někdy čas
na odpočinek?
Mám spoustu
času na odpočinek. Dělám si
čas na kulturu,
cestování i sport.
Baví mě také
jazyky, tak se
v nich snažím
dál vzdělávat.
A v Plzni teď
máme hezkou
cyklo-iniciativu.
To je odpočinek
i snaha o vylepšení věcí kolem
sebe zároveň.
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A fungovalo to i opačně, tedy z Tandemu do Junáka?

CENTRUM
OBČANSKÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ
CO CENTRUM OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
NABÍZÍ SKAUTŮM?
Autor: Jaroslav Petřík – Australan (31 let), Bludov

Posláním skautingu je všestranný rozvoj osobnosti,
a jednou z dimenzí tohoto rozvoje je výchova k aktivnímu a zodpovědnému občanství. Služba vlasti je
pevně zakotvena ve skautském slibu a řada příkladů
z historie dokazuje, že skauti byli v těžkých dobách
oporou demokratického státu: od legendární skautské pošty za první republiky až po hrdinský odboj
proti nacistické a komunistické totalitě. Skautský
slib, heslo a zákon jsou dobrým vodítkem ke slušnému a odpovědnému životu a skauting tak významně
přispívá k existenci slušné a zodpovědné společnosti.
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Slušnost a zodpovědnost však ještě nejsou zárukou
demokratického státu a otevřené společnosti: totalitní
režimy samy budovaly organizace, které vychovávaly děti a mládež k obdobným hodnotám a pracovaly
s podobnými výchovnými prvky, včetně nacistického
Německa (Hitler-Jugend) a komunistického Československa (Pionýr). Sociolog Zygmunt Bauman pak
ve své studii o holocaustu brilantně popisuje, jak snadné bylo takovou společnost slušných a zodpovědných
občanů proměnit ve vraždící mašinerii, ve které každý
plnil své povinnosti a nařízení právoplatně zvolených
politických představitelů. Právě tento sklon k nekritickému následování příkazů je pak často vytýkán i skautům: u nás mnohým lidem vadí vysoká organizovanost
a prvky vycházející z Baden-Powellova vojenského
dědictví, v západním světě existuje poměrně rozsáhlá
kritika skautského hnutí jako promyšleného nástroje koloniální správy, podle které měl Baden-Powell
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systematicky přispívat k britské vládě nad chudými
dominii.
Také z těchto důvodů se v novém skautském programu
objevily prvky, které cíleně vedou skauty k pochopení
demokracie a přijetí občanské odpovědnosti. Oblast
„Svět okolo nás“ skautských stezek, které obsahují
body „Já a demokracie“ či „Já občan“, šikovně využívá
demokratických prvků ve skautské organizaci a nalézá
styčné plochy s dalšími organizacemi v neziskovém
sektoru, k jejichž činnosti mohou skauti přispět. Dnešní
vůdcové tak mají cestu k rozvoji občanské odpovědnosti o kousek jednodušší než dříve, kdy občanská témata
ve skautských stezkách chyběla. Program na osvojení
demokratických principů a porozumění fungování demokratického státu však stále zůstává v činnosti oddílů
na okraji. Třeba na Hranostaji se po vyhledání hesla
„demokracie“ nezobrazí žádné hry; po vyhledání hesla
„občanství“ jen dvě, z nichž jedna používá byrokracii
jako soustavu nepříjemných překážek, a druhá se týká
získání občanství jiného státu (USA).
Sám si pamatuji, že ono „duší i tělem být připraven
pomáhat vlasti i bližním“ se mi nesnadno vysvětlovalo,
když jsem jako vůdce oddílu připravoval skauty ke slibu, a většinou se mi tento bod scvrknul spíše na pomoc
bližním, zatímco pomoc vlasti jsem odbýval povinností dodržovat zákony a zapojit se do obrany státu
v případě napadení (scénář v nejbližších desetiletích
málo pravděpodobný). Přitom je to téma neuvěřitelně

bohaté a když se dobře uchopí, dokáže být
i zábavné a pestré (žádné nudné výklady
o Ústavě nebo institucích demokratického
zřízení). Byl bych tenkrát jistě ocenil,
kdybych znal činnost Centra občanského vzdělávání – jenže to v té době ještě
neexistovalo.
Centrum občanského vzdělávání (COV)
vzniklo v roce 2010 na Masarykově
univerzitě jako samostatné pracoviště, které
má usnadnit široké veřejnosti porozumět
fungování demokratického státu a motivovat
ji k aktivní účasti na občanské společnosti.
COV se inspiruje zavedenými institucemi občanského vzdělávání, které mají v západních demokraciích mnohaletou tradici (např. německá Bundeszentrale für politische Bildung byla založena v roce 1952).
Československo za první republiky zakotvilo občanské
vzdělávání i v zákoně, ale desetiletí nedemokratické
vlády, která občanské vzdělávání nahradila indoktrinací,
postupně obsah a význam občanského vzdělávání diskreditoval. V současné době tak řada lidí nahlíží na občanské vzdělávání s nedůvěrou. Přitom je jasná hranice
mezi indoktrinací a občanským vzděláváním, které vede
k samostatnému a kritickému myšlení podloženému
relevantními informacemi. Pravidla občanského vzdělávání jsou zakotvena v tzv. beutelsbašském konsensu
a patří mezi ně vyváženost, vyhýbání se jednostrannosti
a podpora samostatného myšlení a rozhodování v souladu s principy morálky a spravedlnosti.
Rozmanitá činnost COV sahá od analytické činnosti
orientované na politická rozhodnutí na úrovni ministerstev přes mezinárodní spolupráci a inspiraci zahraničními zkušenostmi až po tvorbu metodických materiálů a kurzy pro nejrůznější skupiny obyvatel. Díky
tříletému projektu zaměřenému na rozvoj občanské
výchovy na základních a středních školách nabízí Centrum občanského vzdělávání řadu materiálů určených
pro učitele a jejich žáky, které však snadno využijí
i vůdcové a vůdkyně skautských oddílů – od jednoduchých a krátkých aktivit či pomůcek až po celé knihy.
Na metodickém portálu www.vychovakobcanstvi.cz
naleznou např. přes padesát metodických publikací
(nejen z produkce COV) k občanskému vzdělávání,
nebo přes 120 kvalitně zpracovaných lekcí. Zvláště
zajímavé mohou být lekce zpracované v rámci projektu
Učím s RESPEKTem: ty reagují na aktuální témata,
o kterých se právě mluví a která nás i členy našich
družin obklopují z médií. COV využívá aktuálních
kauz jako odrazového můstku k vysvětlení obecnějších

Centrum občanského vzdělávání

Centrum občanského vzdělávání (COV) je analyticko-aplikačním pracovištěm Masarykovy univerzity. Jeho posláním je
podporovat občany všech věkových kategorií, aby se snáze
orientovali ve veřejném prostoru a účinněji zapojovali do občanského života. Aktivní podíl občanů na veřejném životě je
přitom základní podmínkou demokracie: pouhá existence
demokratických institucí zůstává jen prázdnou skořápkou,
pokud je občané neumějí nebo nechtějí správně využívat.
COV na základě odborných analýz vyvíjí a zprostředkovává
metodické materiály pro občanské vzdělávání a spolupracuje se základními i středními školami, univerzitami, a dalšími
veřejnými institucemi, jako např. knihovnami. Kromě stránek
organizace www.obcanskevzdelavani.cz provozuje COV i metodický portál www.vychovakobcanstvi.cz, který nabízí řadu
metodických materiálů i jednotlivých lekcí k občanskému
vzdělávání.
V ČR již na poli občanského vzdělávání působí celá řada
organizací, především z neziskového sektoru (např. Člověk
v tísni, Lipka, Centrum pro demokratické učení, NaZemi,
ARPOK). Často se však zaměřují na úzce vymezená témata
(např. multikulturní soužití, environmentální výchova) či
pracují se speciﬁckými cílovými skupinami (např. učitelé,
příslušníci menšin). COV nechce těmto organizacím být
konkurencí, ale partnerem, a fungovat jako rozcestník či
zastřešující organizace, která tyto dílčí aktivity propojí.

Pokud chcete být vždy v obraze v oblasti
občanského vzdělávání, staňte se fanouškem
COV na Facebooku

(facebook.com/obcanskevzdelavani).

skutečností (např. legislativní proces ukazuje na příkladu Klausem vetovaného zákona o ústavní péči, nebo
soustavu soudů na příkladu největšího nemocničního
odškodnění v české historii).
COV metodicky vychází a bohatě využívá materiálů Rady
Evropy, která od roku 1947 systematicky podporuje rozvoj
demokracie a vlády zákona na evropském kontinentu
(na rozdíl od Evropské unie nevydává závazná naříze-
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ní, ale dobrovolná doporučení). Na stránkách COV
(www.obcanskevzdelavani.cz) je tak k dispozici řada přeložených publikací z produkce RE, které lze využít nejen
v činnosti oddílů, ale i na čekatelských a vůdcovských
kurzech jako vodítko k rozvoji dovedností budoucích
skautských vůdců a vůdkyň při práci s občanskými tématy.
Podle Charty RE o výchově k demokratickému občanství a lidským právům je občanské vzdělávání celoživotní proces, který nelze ponechat pouze na školách,
ale měl by prostupovat i do činnosti mládežnických
organizací, mezi které patří i Junák. Na rozdíl od učitelů
ve školách, kteří jsou svázaní rámcovými vzdělávacími
programy a velkým množstvím látky, kterou je třeba

probrat, jsou vůdcové a vedoucí oddílů při tvorbě skautského programu mnohem svobodnější. Už v minulosti
se skauti sami podíleli na občanském vzdělávání: např.
když byla v březnu 1920 přijata nová státní vlajka, jejíž
podobu používáme dodnes, občané se s ní neidentifikovali a neprojevovali jí patřičnou úctu. Skauti proto často
nesli v průvodu před vlajkou transparenty, které upozorňovaly na příchod vlajky a vysvětlovaly, jak ji mají
občané přijmout. Pokud skautští vůdci berou svoji úlohu
občanského vzdělávání vážně i dnes, Centrum občanského vzdělávání jim může být užitečným pomocníkem
a partnerem. Již dnes např. COV spolupracuje s Junákem na přípravě nových odborek pracovně nazvaných
„Aktivní občan“ a „Dobrovolník“.

Útok na osobu

klady ve snaze

PƎedložit nesouvisející výhrady vƽēi proƟstranĢ, nikoli vƽēi
jejímu argumentu.

rdila babizna.
ení jídlo, nýbrž

„Nikdy bych nevĢƎil ēlovĢku, který má na nose bradavici s chlupem.“

Útok na nezávislost mluvēího

m náš závĢr

Odmítnout závĢr proƟstrany jen proto, že by takový závĢr
byl pro proƟstranu výhodný.

otvrdil i ten tenký
u vĢtƎíēek.“

„Ty dĢƟ si to celé vymyslely. ChtĢjí mĢ poslat do vĢzení, aby si mohly
v perníkové chaloupce otevƎít vlastní prodejnu.“

Útok na pƽvod tvrzení

aly našemu

Odmítnout tvrzení kvƽli tomu, kde se vzalo ēi kdo ho pƽvodnĢ zastával.

covacího nože si

„Peēení dĢơ je pƎekonaný zvyk, se kterým kdysi pƎišly jezinky. Teě je jiná
doba, teě jíme zvíƎata.“

NelichoƟvé zaƎazení
TIP: šikovnou pomůckou může být např. seznam argumentačních faulů (obrázek výše je jen výřez, více najdete
na níže uvedeném webu), které přehledným a graﬁcky přitažlivým způsobem shrnují nejrozšířenější fauly v diskusi.
Mladší skauti je mohou uplatnit třeba při rozboru vlastní diskuse o nějakém kontroverzním tématu, starší si mohou
zahrát „argumentační bingo“ u nějaké politické debaty (třeba Rathův projev v PS PČR při projednávání jeho vydání
je obzvláště šťavnatý materiál: bit.ly/TZMztA)
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Stručný přehled nejrozšířenějších argumentačních faulů na www.obcanskevzdelavani.cz/argumentacni-fauly
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V HLAVNÍ ROLI:

AUTORITA
Autor: Marcela Lehotská (24 let), Brno/Olomouc
Autorita je jeden z hlavních pojmů
ve vedení druhých. Týká se vás, ať vedete oddíl, pár zaměstnanců ve firmě
či jste rodiče: všude je nutné autoritu
budovat, udržovat a především vědět,
jak funguje. Měli bychom proto o ní
přemýšlet a vědět o ní jako takové.
Potom se nám lépe bude pracovat
s ostatními a budeme moci předcházet některým nedorozuměním. Proto
bychom neměli podcenit své znalosti
o ní a zároveň neusnout na vavřínech,
pokud jsme se jí už někdy zabývali.
Nejedná se o jednorázový proces ale
neustálé tvoření a nejlépe i reflektování momentální situace.

Sebereﬂexe k autoritě
Po přečtení textu si sami zkuste odpovědět na několik
otázek. Nepovedou k tomu, že zjistíte, jak si stojíte u dětí,
ale mohou vám pomoci k uvědomění si momentálního stavu
a na co je potřeba dát si pozor. Výčet otázek není kompletní, dalo by se jich napsat více, proto pokud vám v některé
oblasti nestačí, doplňte si vlastní. Mohlo by být zajímavé
a podnětné probrat je s někým blízkým nebo v oddílové radě.
Kde mi pomáhá formální autorita v dění oddílu? Kde mi
naopak škodí?
Jaké vlastnosti mi pomáhají při budování autority? Jaké
vlastnosti mi v tomto překážejí, co bych prakticky mohl/
mohla zlepšit? Kterého ze čtyř hlavních faktorů využívám
nejčastěji pro budování autority?
Které děti jsou mi sympatičtější? Jak se to projevuje na mém
vystupování?
Jaký je můj styl vedení – spíše kamarádský nebo autoritativní? Jaké má klady a zápory? Znám někoho, kdo má opačný
styl vedení? Co mi na jeho stylu přĳde zajímavé? Proč?
Co bych prakticky mohl zlepšit? Je někdo, kdo by mi v tom
mohl pomoci?

Co si pod autoritou představit?
Pedagogika rozlišuje dvě roviny autority – formální a neformální. Můžeme je vysvětlit na skautském
prostředí, konkrétně na vedení oddílu, ale jde si to vše
převést do práce, školy či rodiny.

vedle sebe introvertního a extrovertního člověka, uvidíme, jak má každý jiné prostředky k budování autority.

Budování autority
Formální autorita vychází z role, kterou ve skautingu
zastáváme. I dětem je jasné, že např. vůdce oddílu má
vyšší funkci. Tedy nijak si ji nebudujeme, „jen“ převezmeme vedení oddílu a díky tomu ji získáme. Tento druh
autority má jak svá pozitiva (najednou nás členové
rychleji poslechnou, rodiče nás začnou brát více vážně…), tak svá negativa (už se nám hůře navazuje ryze
kamarádský vztah se členy, na poradách je hlas vůdce
často s větší vahou a někdy bez přemýšlení přijat…).
Neformální autorita už není člověku dána, resp. není
mu dána zvenčí. Vychází z osobnostních předpokladů
každého. Každý z nás oplývá určitou mírou této autority. A právě kombinace obého a vědomé vyvažování
nám upevňuje nebo oslabuje naši pozici. Zároveň se
autorita během života mění a rozvíjí. Tento druh autority je typický tím, že se těžko buduje a lehko ztrácí. Je
už naprosto individuální, třeba jen když si postavíme

Lze rozlišit čtyři faktory, které ovlivňují, jak je naše
autorita vnímána okolím, ať už jde o formální či
neformální. Na příkladu vedoucího oddílu bych je
ráda ilustrovala:
„Vůdcovský status“ – pod tímto pojmem se skrývají veškeré vůdcovské role. Je charakteristický svou
daností. Jestliže jsem vůdce oddílu, mám jiná práva
a privilegia, než jeho členové – znám program dopředu,
mohu se ho neúčastnit atd. Právě tato privilegia tvoří
i mou autoritu. Tento faktor se překrývá s formální
autoritou. Je dobré si ho uvědomit, třeba ve chvílích,
kdy jednáme až příliš autoritativně.
„Kompetence k vedení“ – zde jsou obsaženy všechny
znalosti a dovednosti. Děti si všímají, jak je vedoucí
schopný danou práci vykonat. Jestli jeho dovednosti
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jsou jen v dirigování a zadávání úkolů nebo je s přehledem vykonává jako ostatní. Proto je potřeba práci s dětmi
dělat a učit je právě při ní. Nejedná se tady jen o dovednosti, ale i o znalost skautské ideje a její dodržování,
a dalších vědomostí, které po dětech chceme. Platí tu jasné pravidlo – umět s přehledem vše, co chci po ostatních.

Jaký z faktorů autority je tvojí
nejsilnější stránkou a který
nejvíce využíváš?

„Manažerské řízení“ – nestačí práci jen umět, musím
ji provádět i ve správnou chvíli. Děti si všímají i toho,
zda má akce nějaký spád – jestli je nuda, nebo je pořád
co dělat. Když vůdce či vůdkyně s přehledem organizuje
práci a zvládá všechny zaměstnat, stoupá v jejich očích.
„Řešení zlobivých dětí“ – jestliže je v oddíle dítě, které
porušuje daná pravidla, ostatní pozorují, jak se v takových situacích chová vůdce. Vyžadují po něm, aby včas
a spravedlivě zasáhl, což samozřejmě ne vždy je možné.
Je ale potřeba se takovým situacím nevyhýbat a snažit
se je co nejlépe zvládnout. Každý sympatizuje s některými dětmi. To je fakt, který nemá cenu popírat, je ale
potřeba nemít vyloženě oblíbence, protože nespravedlnost vidí děti velmi rychle a autoritě proto hodně škodí.
I o tom je čas od času dobře si popřemýšlet a pokusit se
zmapovat, které děti jsou mi bližší a jestli se to neprojevuje v mém hodnocení jejich chování.
Ve skautu se (oproti pedagogice a škole celkově) autoritou nemusíme tolik ohánět. Děti ve skautu bezpochyby potřebují řád a vzhlížet k autoritám, ale stále se více
snažíme s nimi mít vztah přátelský, než založený jen
na autoritě. Autorita vedoucího oddílu je více posunuta do neformální autority a velká část vůdců chápe
vůdcovskou autoritu jako něco, co využívá především
v okamžicích krizí. Jinak se spíše uchylují k neformálním autoritativním prostředkům.

Zdenča Pušová, 30 let, Praha
Jsem členem realizačního týmu roverského lesního
kurzu Safír a součástí pracovního kolektivu. Ani v jedné
z těchto skupin nemám důvod vystupovat autoritativně, v práci nejsem na vedoucí pozici a v týmu (ačkoliv
vedoucího máme) se snažíme postupovat demokraticky. Myslím si, že mojí nejsilnější stránkou je z pohledu
faktorů autority „manažerské řízení“. Pomáhá mi v tom
jednak zkušenost s danou věcí, jednak všímavost
k detailům a snaha o celkový přehled. Faktor autority
„vůdcovský status“ ani faktor autority „řešení zlobivých
dětí“ nevyužívám, neboť nejsem ve vůdcovské roli
v oddíle ani jinde.

Každý z nás se nachází v několika rolích, kde se o autoritu opírá – např. vedoucí týmu v práci, rodič apod. Lze
se zamyslet, jak je to v mých neskautských oblastech
života a zda můžu nějaké poznatky z vedení dětí ve
skautu převzít i pro sebe.

Petr Brabec, 26 let, Olomouc
Kde se dozvím víc?
Autorita ve výchově; A. Vališová a kol.;
Praha 1999, Karolinum.
Klíčové dovednosti učitele; Chris Kyriacou;
Praha 2008, Portál.
Moderní vyučování; Geoﬀrey Petty; Praha 2008, Portál.
Školní didaktika; Z. Kalhous, O. Obst a kol.;
Praha 2009, Portál.

24

ZAMĚŘENO NA OSOBNOST | SEBEVÝCHOVA

Dříve jsem razil zásadu nechtít po lidech kolem sebe
nic, co bych nedokázal sám, postupně jsem ale začal
přicházet na to, že to jednoduše nejde. A myslím, že by
to ani nebylo dobře, vždyť právě to, že „ten umí to a ten
zas tohle“, dělá z práce shluku jednotlivců práci týmovou. Čím dál víc se proto snažím dávat lidem prostor,
který potřebují, abych z každého dostal to nejlepší, co
v něm je, a aby naše společné dílo bylo pěkně vyladěným akordem a ne skřípáním rozklížené kutálky.

ZANECHAT
DOBROU

STOPU

Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
skautským jménem Mauglí, je emeritním profesorem
psychologie Masarykovy univerzity, kde působí na
Fakultě sociálních studií. Zabývá se psychologií osobnosti, psychologií náboženství, aplikací psychologie
ve výcviku pracovníků s lidmi, individuální psychologií a dalšími oblastmi. Je autorem několika knižních
publikací a stovek odborných studií.

O SEBEVÝCHOVĚ, DOSPĚLOSTI
A ÚKOLECH SKAUTINGU
Za rozhovor a laskavé přĳetí děkuje
Filip Hlavinka (34 let), Polkovice
Foto: Jaroslav Petřík

Bratře Mauglí, rád bych se zeptal, jak ses setkal se
skautingem. Už v dětství?
Na jaře třicet devět začala okupace a v jednačtyřicátém
jsem začal chodit do první třídy, ve třiačtyřicátém jsem
byl ve třetí třídě. Tehdy jeden kamarád z ulice, asi o tři
roky starší, založil foglarovský oddíl.

Čtenářský klub?
Ano, čtenářský klub. V době, kdy už byl Mladý hlasatel
zakázán. Ty poslední dva roky války už nevycházel.
Ale ten kamarád „hlasatele“ měl, protože byl starší.
Takže jsme si jej navzájem půjčovali a četli vše, ale
zejména komiksové Rychlé šípy. Já jsem tehdy byl
Rychlonožkou, on byl pochopitelně Mirek Dušín, jako
vedoucí. Bylo nás pět a skutečně jsme žili foglarovsky.
Asi čtrnáct dní po skončení války, v květnu čtyřicet pět,
se objevily v Prostějově plakáty „Obnovujeme skaut“.
Bylo mi deset let. Šel jsem se hned přihlásit. Stal jsem se
vlčetem a intenzivně jsem to prožíval, jezdil jsem na sobotní nebo nedělní výlety, skládal jsem slib, učil jsem se
skautské desatero, četl časopis Junák i Foglarův Vpřed.

klubovny, nebo se nějak organizovaně projevovat. Ale
bylo to úžasné. Naším vedoucím byl bratr Bor – Lubor
Studený, který byl na počátku šedesátých let. A ten mě
de facto navedl na psychologii.

Zapojil ses nějak při krátké obnově skautingu v roce
šedesát osm?
Ctím myšlenku: „Skautem jednou, skautem provždy“. V osmašedesátém, když se obnovil na krátkou
dobu skaut, jsem několikrát přednášel rádcům. Spolu
s Václavem Břicháčkem jsme byli pověřeni, abychom
aktualizovali odborky, což jsme ale nedotáhli. A pak po pádu komunismu - jsem byl vržen do tolika funkcí
a povinností, že už to na pravidelné zapojení v Junáku
nebylo, ale občas jsem konal pro skauty besedy.

Vím, že jsi pak bydlel nějakou dobu v Tišnově u tety
a skautoval i tam. Kdy ses vrátil do Prostějova?

Václav Břicháček je jedním z lidí, které bych označil
za dnešní myslitele skautingu. Promýšlel skauting
hlouběji než na metodické úrovni.

V padesátém roce. Vlastně do vyššího gymnázia.
Jeden spolužák mě tam vtáhl do katolického skautu,
tajného. Asi dva roky jsme se scházívali v lesíku kolem
říčky zvané Hloučela, protože jsme nemohli do nějaké

Na sklonku totality jsem byl vtažen přítelem Alanem
Gintlem do Prázdninové školy Lipnice a dohodli jsme
se, že na kurz instruktorů pozveme Václava. Byla to
vlastně jakási skautská lesní škola s oficiálním pro-
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gramem rozvíjet u účastníků – většinou středoškoláků
a učňů potřebu rozvíjet lidskou slušnost a osobní zdatnost, a také naučit mladé lidi hodnotně trávit volný čas.

Takže tys byl za tím, že se Václav Břicháček dostal
do prázdninové školy Lipnice? Protože on tam potom byl významně zapojen.
Ano. Ono to bylo pod hlavičkou SSM, ale my jsme byli
vyloženě disidentskou organizací. Já jsem čekal, kdy
nás tam vyberou, protože to, co se tam vedlo za debaty,
bylo fantastické. Takže jsem pro prázdninovku získal
Václava, a ještě jsem Alanovi řekl: „Co kdybys pozval
někdy Jaroslava Foglara?“.
S řadou těch instruktorů se dodnes setkávám, jako třeba
s personalisty nebo i šéfy významných firem a vysokoškolskými učiteli.

Tím se dostáváme blíž k otázkám spojeným s dospělými ve skautingu. Skauting zaměřuje velkou
pozornost na práci s mladými lidmi od dětského
věku. Důležitou úlohu ale sehrává také vzdělávání
dospívajících a dospělých. Dá se říci, kdy se člověk
stává dospělým?
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Tady je velmi zajímavý problém pro současnou psychologii. Kdy začíná dospělost? V šedesátých letech americký psycholog E. Z. Friedenberg napsal knihu Dospělost
bez dospívání, kde píše o teenagerech, že už chtějí být
jako dospělí ve svých dvanácti třinácti letech. V dnešní
době přibývá psychologů, kteří říkají, že i lidé kolem
dvacítky se snaží odkládat si zodpovědnost dospělého co
nejdál. Já to často pozoruji i na našich vysokoškolácích.
Kdybych byl mladší, tak napíšu knížku Dospívání bez
dospělosti. To je jedna velká změna. Dá se říct, že dospělým se člověk stává tehdy, když je schopen uvědomit
si odpovědnost za vedení svého života, a také svůj úkol
v rámci profesních a občanských povinností. Většinou
to teď přichází mezi dvacítkou a třicítkou. A o třicítce
se stále častěji v odborných pracích a konferencích
hovoří jako začátku plné dospělosti. Carl Gustav Jung
říká, že kolem čtyřicítky vrcholí to, co nazval procesem
individuace, čili převzetí plného vědomí toho, kdo jsem
a co mám v životě vykonat. Identita, která je vlastně
základem toho procesu individuace (stávání se sebou),
je hlavním tématem již počátku období dospívání. Pro
mladou dospělost, dvacet až třicet let, je podle Eriksona
základním vývojovým úkolem prožít intimitu, nalézt
intimitu. Tedy vytvořit si pevný partnerský vztah.

ZAMĚŘENO NA OSOBNOST | ROZHOVOR

Své vývojové úkoly má každé věkové období, že ano?
Ano. A je důležité si to uvědomit. Když budeme uvažovat o skautech, od těch zhruba šesti let do deseti až
dvanácti, tam je základní vývojový úkol získat určitou
samostatnost v dovednostech, v obratnosti, v sebeobsluze. Ve smyslu jít si nakoupit, mít pořádek ve svých
věcech, vědět, co je důležité, co je méně důležité, aspoň
pokud jde o školní potřeby a soužití v rodině, ve škole
a ve volnočasových aktivitách atp.
V Eriksonovském pojetí vývojových etap se zdůrazňuje, že do deseti až dvanácti let je důležité vytvořit si
určité kompetence, schopnosti v soběstačnosti. A dost
podstatné je ještě to, že děti jsou často oportunistické,
snaží se vlichotit do přízně významných autorit a že to
může při přetrvání do dospělosti být i zdrojem problémů v etické kultuře občanského soužití.
V období dospívání (tedy zhruba do 16–18 let) je
důležitým vývojovým úkolem vypořádání se s konformitou. Být jako ti ostatní. Tedy už ne oportunismus,
využívat příležitosti a vlichotit se, ale být jako ti druzí.
To je jistě dobré – být spojen s druhými, ale – když si
nevybudujeme autonomii, která je důležitá pro vstup
do zralé dospělosti, nerozvíjíme schopnost uvažovat
a rozhodovat se podle významných životních hodnot,
třeba i v nesouhlase s většinových názorem. V období
mladé dospělosti, od dvacítky do třicítky, tam jde tedy
o nalezení zodpovědného partnerského vztahu a zodpovědného rozhodování pro podporu pozitivních hodnot.
Pokud toho mladý člověk nedosáhne, je nezakotvený.

Dá se mluvit i o dalším úkolu třeba po té třicítce?
Zde je – zhruba do padesáti let vývojovým úkolem,
který není tak reflektovaně a prožíván - generativita,
čili tvořivost. Významnou – společensky oceňovanou
ctností je péče a starost o kvalitu života. Jde o plodnost.
Ale nemusí to být plodnost ve smyslu přivádění potomků na svět. Může to být třeba vytváření díla.

Nějaké hodnoty?
Ano, nějaké hodnoty nadosobní hodnoty a ideály
dobra, poctivosti, sounáležitosti, solidarity. Když se to
nepodaří, pak po padesátce přichází stagnace. Člověk
začne žít od ničeho k ničemu. Má pocit nenaplnění.
V poslední etapě našeho života – ve stáří, které podle
dnešních hledisek začíná od šedesáti pěti až sedmdesáti

let, je velkým vývojovým úkolem integrita. Když ta
není vytvořena, prožívají senioři zoufalství, bezmocnost. Toto je důležité si uvědomit pro skauting jako
celoživotní program. Oldskauti by si měli být vědomi
zejména úkolu generativity, snažit se alespoň tvořivě
vnášet moudrost, pohodu, trpělivost do všech vztahů.
Tím, že se zabývám logoterapií podle V. Frankla – tedy učení o tom, jak lidem pomáhat najít a žít
pozitivní a konstruktivní smysl života, jsem dospěl
k něčemu, co by bylo dobré domyslet pro aplikaci na
práci s dětmi i s dospělými. Jde o to, že základní potřebou živých bytostí (nejen lidí) je potřeba zanechat
stopu. I pejsci, když občurávají patníky, zanechávají
stopu. Tady jsem byl – to je můj terén. Sprejeři, když
poškozují zeď, nebo vandalové, když lámou větve
krásných stromů – zde jsem byl. Takže, chce-li člověk
žít svůj život důstojně, měl by se snažit zanechat
dobrou stopu. Vědeckým, uměleckým, řemeslnickým
dílem nebo srdečností, otevřeností, láskou, udržováním dobrých vztahů a zaujímáním kladných postojů
k životu i k světu.
První premiér svobodné Indie Džavaharlál Nehrú píše
ve svém životopise, že když byl koloniálním vězněm
Británie, tak ho ve vězení napadla věta: „Rozhodl jsem
se, že budu žít tak, abych se na konci svých dnů nemusel stydět za marně prožitá léta.“

Ne o co mě to připravuje. I když mi umře někdo blízký,
nebo když ztratím zaměstnání, tak ne, o co jsem připraven, ale k čemu mě to vyzývá.
Možná se to snadno říká, ale Frankl mi uváděl příklad
Židovky, která přežila koncentrák a přišla za ním, aby jí
potvrdil, že má právo spáchat sebevraždu, když tam zahynuly dvě její děti, které byly pro ni vším. Frankl se jí
zeptal, jestli si uvědomila, kolik dětí přežilo koncentrák
a zahynuli tam jejich rodiče. To ji nenapadlo. Za týden
mu volala, že k němu už nemusí přijít, že založila útulek pro děti, které přežily koncentrák a má pro co žít.

Mluvili jsme o vývojových úkolech podle psychologa Eriksona. Co se stane, když člověk nějaký z těch
úkolů na své životní cestě nesplní?
Když člověk nesplní nějaký vývojový úkol, tak fyzicky
stárne. Přibývá mu let, přibývá mu kil, atd. mění se
zdravotní stav, ale psychicky a sociálně zůstává na tom
vývojovém úkolu, který nesplnil. Takže někdo stále
hledá svou identitu. Jsou lidé, kteří i v padesáti říkají,
já nevím, čí jsem. Můj syn, psychiatr, k tomu dodává,
že někteří radši to své já odevzdají guruům nebo šéfům
extremistických hnutí, aby neměli toto trauma.

Zřeknou se svojí svobody?
Je tedy na místě hovořit i v dospělosti o výchově?
Ano. Dobré je, občas si rekapitulovat, co mě např.
v uplynulém roce formovalo nebo deformovalo, a jak
to zužitkuji ve své práci na sobě a pro svět.
Za starých časů se mluvilo o sebevýchově, dnes se
mluví o selfmanagementu. A krásně to řekl P. Drucker,
americký školitel manažerů: „Je rozdíl mezi řízením
a vedením. Řídit znamená dělat věci dobře, vést znamená dělat dobré věci.“ Takže uvědomit si, řídím teď
sebe? Nebo vedu se? A v každé kritické životní situaci
si položit otázku, k čemu mě to vyzývá. Jaký úkol daná
situace přede mne klade?
Celoživotní výzva k sebevýchově znamená, abychom kultivovali svou dovednost volit a rozhodovat,
abychom si občas kladli otázku, co je mým úkolem
teď v této situaci. Frankl říká, že většina lidí rezignuje,
když myslí, že je život připravil o šance a všechno jde
do háje. Ne - to je hloupost. Důležité je hledat, k čemu
mě i katastrofická situace vyzývá, co se ode mě čeká.

Nejen to, ale i svého já. Když se přeloží slovo identita
do tibetského jazyka, a pak se překládá zpátky do evropských jazyků, tak zní: vydržet ve svém já.

Na závěr se zeptám na tvůj pohled na zážitkovou
pedagogiku, která je i ve skautingu doma.
Jeden z instruktorů pronesl moudrost o třech základních úkolech pedagogiky: (1) O něčem informovat.
(2) Něčemu naučit, vytvořit dovednosti. (3) A něco dát
prožít. Když prožitek neumožníme si vychutnat, tak
informace i dovednosti jsou na vodě - pevné jsou jen,
spojí-li se s prožitkem. Zážitková pedagogika tohle
považuje za klíčové pro všechny, kdo nechtějí jenom
poučovat, ale komu jde o rozvoj osobnosti. Jedním z cílů
skautingu by mělo být, naučit hodnotně trávit volný čas,
naučit rozlišovat důležité a naléhavé, naučit se rekreovat
(s prožitkem „zapamatované pohody“), regenerovat.
Rozhovor v plné verzi najdete na:
http://collegium.skauting.cz
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NADPIS
MĚSTO VSTALÉ Z POPELA

TUČNÝ

DO DRÁŽĎAN NEJEN NA NETRADIČNÍ DUCHOVNÍ ZÁŽITEK
Autor: Vojtěch Homolka – Vlk (26 let), Hlinsko | Foto: archiv autora

PODTITULEK
Autor: Jméno Příjmení (37 let), další informace | Foto: Jméno Příjmení
Úvodní text úvodní text úvodní text

Pozvání k malé procházce po metropoli
spolkové země Sasko, která po II. světové
válce takřka doslova povstala z popela.

Dostat se do Drážďan je velice snadné – můžete si vybrat, zda pojedete vlastním autem, využijete možnosti
spolujízdy, nasednete do vlaku či autobusu. Z Děčína
se tam dá dokonce doplout lodí po Labi. Cesta vlakem
z Prahy trvá něco málo přes dvě hodiny, nastoupit lze
už v Břeclavi. Ta díky nabídce Českých drah (SporoTicket Praha – Dresden + VVO) nevyjde příliš draho.
Přes internet, což je jediná možnost, jak ji pořídit, se dá
jízdenka do Drážďan a zpátky, včetně dopravy po Drážďanech, pořídit za 658 Kč. Hodně památek v Drážďanech je také možné navštívit zdarma.

Z nádraží ke kostelům
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Pojedete-li vlakem, porozhlédněte se před přesunem
do centra po hlavním drážďanském nádraží. Po ničivých povodních v roce 2002 byla jeho rekonstrukce
svěřena renomovanému britskému architektovi Normanu Fosterovi, který se mimo jiné proslavil skleněnou
kupolí na berlínském Reichstagu. Jedete-li se svými
dětmi, můžete jim ve stánku koupit suvenýry s obrázkem pohádkové Popelky, která je v Německu velmi
oblíbená. Z nádraží se vydejte do centra Pražskou ulicí
(Prager Straße), v níž najdete informační centrum.
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Zvláště v období, kdy se konají předvánoční trhy,
uslyšíte skoro na každém kroku někoho mluvit česky.
Pražská ulice vás zavede téměř až ke kostelu svatého
Kříže (Kreuzkirche), v němž působí proslulý chrámový
sbor Kreuzchor.
Od Kreuzkirche je to jen pár kroků k náměstí Altmarkt (Starý trh), které je v adventním čase podobně
jako pražské Staroměstské náměstí zaplněno stánky nejrůznějšího druhu. Stačí se proplést několika
uličkami, abyste se octli na náměstí Neumarkt, jehož
dominantou je slavný – původně barokní – kostel
Panny Marie (Frauenkirche). Z toho po bombardování
Drážďan v únoru roku 1945 zbyla jen hromada suti
a popela. Obnoven byl poměrně nedávno, nákladná
rekonstrukce skončila teprve v roce 2005. Interiér
nového chrámu může někomu připadat příliš kýčovitý, jinému byla dokonce milejší hromada kamení,
která byla po desetiletí němým mementem válečných
hrůz. Mnoho Němců si však obnovený kostel velmi
oblíbilo. Z ankety pořádané před dvěma lety portálem
meinestadt.de vyšel jako druhá nejoblíbenější pamětihodnost v celém Německu. Anketu ovládla katedrála
v Kolíně nad Rýnem, třetí místo obsadila berlínská
Braniborská brána.

Umění a dějiny

Něco pro děti

Slavnou minulost města připomíná přes sto metrů dlouhá vnější stěna kolbiště Stallhof, jež bývalo
dějištěm rytířských turnajů, zvaná Fürstenzug či česky
Knížecí průvod. Na této fasádě je vylíčena historie
saského vladařského rodu Wettinů, kteří v Drážďanech
od pozdního středověku sídlili. Za tímto účelem si dali
vybudovat honosný zámek. Jejich rezidence bohužel
dvakrát vyhořela. Po II. světové válce byla přestavěna
v novorenesančním slohu a stala se komplexem muzeí.
Stejnou roli plní nedaleký Zwinger, význačná pozdně
barokní památka. V jednom z křídel Zwingeru se nachází mimořádně kvalitní obrazová galerie Alte Meister
(Staří mistři). Patrně nejznámějším vystaveným exponátem je Raffaelova Sixtinská madona, kterou někteří
považují za „německou Monu Lisu“.

Nejen dospělé, ale i dětské návštěvníky se snaží oslovit
muzeum hygieny (Deutsches Hygiene-Museum).
Dětem je zde věnována expozice Našich pět smyslů
(Unsere fünf Sinne). Z muzea hygieny můžete s dětmi
zamířit do nedaleké botanické či zoologické zahrady.

Se Zwingerem sousedí opera, která nese jméno architekta G. Sempera. Jejím prvním baletním sólistou je
v současnosti Čech Jiří Bubeníček, který se před dvěma
lety blýskl uvedením nápadité choreografie Die Innere
Stimme (Vnitřní hlas), jejíž premiéra se uskutečnila
v prostorách Albertina přímo mezi vystavenými sochami. V budově Albertina, která se nachází poblíž Frauenkirche, je kromě sochařské sbírky umístěna též expozice
novějšího umění Neue Meister. Koho by zajímaly dějiny

Máte-li dostatek času, můžete podniknout poznávací
výlety po okolí. Ve městě Radebeul, sedm kilometrů
od centra Dražďan stojí Vila Old Shatterhand, v níž je
k vidění stálá výstava o životě a díle autora dobrodružných knih Karla Maye. Odtud se dá za chvíli dojet do
Moritzburgu, kde je nejen velká obora s roztodivnými
živými tvory, ale hlavně krásný zámek známý z televizní pohádky Tři oříšky pro Popelku.

Informace o Kreuzchoru (v němčině)
www.kreuzchor.de

K poslechu
http://tinyurl.com/cs5e8aw
O Kreuzchoru na Českém rozhlase 3
www.rozhlas.cz/vltava/
vazhudba/_zprava/1083442

Hudba v Drážďanech
Drážďanské hudební slavnosti – přelom května a června
Bachovo Vánoční oratorium – Vánoce
Bachovy Janovy pašĳe – Velikonoce
Ceny vstupenek
Nejlevnější cenová skupina: 8 eur (místa na empoře, ze
které je ale krásně slyšet a z většiny míst je i pěkně vidět
dolů na pódium)
Nejdražší cenová skupina: 40 eur (vidíte přímo
na pódium)
Koncerty v Kreuzkirche
www.kreuzkirche-dresden.de
města, nechť sestoupí do tajuplné podzemní pevnosti
schované pod terasou, jež lemuje levý břeh Labe, či se
vydá do drážďanského městského muzea (Stadtmuseum). Vynechat byste neměli ani barokní katedrálu
Nejsvětější Trojice, jednu z největších církevních staveb
v Sasku, v níž jsou uloženy náhrobky saských kurfiřtů
a králů i drážďansko-míšeňských biskupů.

Možná doprava do Drážďan
www.cd.cz/mezinarodni-cestovani/jizdenka/
slevy-evropa/-5892
Informace o Drážďanech v češtině
http://mesto.drazdany.info
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TAJEMNÝ SPOLEK KRUCIÁNŮ
Autor: Jiří Bělohradský – Caesh (26 let), Praha/Hodkovice nad
Mohelkou | Foto: archiv autora
jen tak na půl ucha při práci nebo v autě. Vypráví
totiž příběh, ovšem jiným způsobem, než jsme zvyklí
z filmů a knih. Hudba nějak snáze dovede přiblížit
i něco z atmosféry a prožitku a myšlenku, kterou
nese, podává obohacenou o cosi, co se slovy sděluje
jen těžko.

Na zkoušce Kreuzchoru

„Takových zážitků v předvánočním shonu člověk
mnoho nepořídí. Seděl jsem v naplněném kostele
Svatého kříže v Drážďanech spolu s ostatními několika tisíci návštěvníky koncertu, očima zkoumal strohé,
avšak právě tím působivější linie klenebních oblouků
a moje mysl se vznášela kdesi v oblacích. Z druhého
balkónu je to dolů k orchestru, sboru a sólovým pěvcům už pořádně hluboko, což nevadí – sledovat děj je
nutné stejně spíše uchem.
Vánoční oratorium Johanna Sebastiana Bacha je
hudba, která není snadná, nemá cenu ji poslouchat

inzerce
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Hudba ovšem nezávisí jen na hudebním skladateli,
ale také na muzikantech a pěvcích, kteří ji interpretují. A právě v tom mají Drážďany svoje specifikum.
Už více než 700 let zde sídlí sbor, jenž patří k nejslavnějším a nejrespektovanějším na světě. Jmenuje
se Kreuzchor a zvláštní je tím, že v něm zpívají jen
chlapci a mladí muži od 9 do 19 let, kterým se říká
Kruciáni. A také tím, že se zabývá převážně duchovní
hudbou, čímž vzniká kombinace, pro kterou v Čechách v podstatě nemáme obdobu.
Být členem tohoto sboru, to je v Německu prestižní
záležitostí. Kluci bydlí na internátě (v prvním roce povinně, pak už jen dobrovolně) a při svém běžném studiu na gymnáziu musí stihnout ještě dlouhé a náročné
zkoušky, hru na hudební nástroj, atd. Výsledek je ale
impozantní – dovedete si představit devítileté děti, jak
nastudují a špičkově provedou tříhodinovou hudební
skladbu? Když přihlédnu ke svým zkušenostem z vedení vlčácké smečky, připadá mi to jako zázrak.“

KALENDÁŘ
Ústřední lesní škola 2013:
Znovu a jinak
Největší instruktorské a lektorské setkání dostává
novou podobu. Buďte u toho!
Přĳeďte: spoluurčovat podobu skautského vzdělávání,
za dalším instruktorským vzděláváním, zjistit, jaké jsou
nové možnosti a trendy ve vzdělávání dospělých, vyjádřit se k aktuálnímu dění na poli skautského vzdělávání,
sdílet zkušenosti s lidmi z podobných kurzů, potkat
nové osobnosti i staré přátele z jiných vzdělávacích
týmů!

23.–24. března 2013 v Praze
Pro všechny, kterým jde o kvalitní vzdělávání lidí.

Novoroční výšlap
Novoroční výšlap na vrch Melechov připravuje klub OS
ze Světlé nad Sázavou v sobotu 5. ledna. Sraz účastníků je v 9 hodin v klubovně Ve vodárně u nádraží.
Josef Kopecký – Bill, tel. 605 976 209.

Zimní přechod Brd
je od roku 1969 tradiční akcí pražského skautingu.
Zkraje roku 2013 – v sobotu 26. ledna – se skauti
na brdské Hřebeny vydají už po pětačtyřicáté. Tradičním místem setkání všech účastníků bude v době od
10 do 13 hodin Kytínská louka nedaleko Stříbrné Lhoty
u Mníšku pod Brdy.
www.praha.skauting.cz

XXIII. Skautský seminář ELŠ
O víkendu 11.–13. ledna 2013 vám v pražském Salesiánském divadle nabídneme přednášky zajímavých osobností s následnou diskusí. Přednášet budou: M. Orko
Vácha: Etika a ochrana přírody, J. Stránský: Skauti a komunismus, S. Balík – Ježek: Myšlenkové proudy, z nichž
vzešel český skauting, P. Beránek – Vlk: Mýtus jménem
Baden-Powell, M. Říha – Šípek: Skauting v době tekuté,
L. Mlčoch: Ekonomie a současná rodina, J. Regner:
Pluralita versus relativismus, S. Janov – Nashville: 100 let
Foglarovy Dvojky, Mons. F. Radkovský: bohoslužba s homilií. Dále pro vás bude připraveno promítání, výstava,
ubytování, stravování apod.

Zimní setkání ve Sluneční zátoce
Na třetí zimní setkání ve Sluneční zátoce u Ledče nad
Sázavou zvou skauty členové Sdružení přátel Jaroslava
Foglara. Navštívit legendární tábořiště z románu
Hoši od Bobří řeky v době, kdy odpočívá „pod bílou
peřinou“ je výjimečným zážitkem. Pokud bude sněhu
dostatek, bude u Foglarova památníku postaveno pět
sněhuláků – Rychlých šípů.
www.bohousek.cz

http://els.skauting.cz

2. skautské mistrovství ČR
ve společenských tancích
Kampak? Kampa!
Nejen slovní hříčkou v názvu, ale hlavně netradiční trasou
je charakterizována předvánoční orientační hra v Praze
na Kampě. V režii pražských oldskautů proběhne v sobotu
15. prosince. Na start u sochy Bruncvíka pod Karlovým
mostem možno přĳít v čase od 14 do 19 hodin.

Po úspěšné loňské premiéře se v sobotu 16. března
2013 od 14 hodin uskuteční v sále kláštera Emauzy
v Praze 2. skautské mistrovství ČR ve společenských
tancích.
www.tancovani.skauting.cz

www.praha2.skauting.cz
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KALENDÁŘ
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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

