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ÚVODNÍK
Kam namířit své kroky
Zdá se, že dospívání každého z nás je 
doprovázeno jedním charakteristickým 
jevem: člověk stojí na rozcestí a láme 
si hlavu, co by měl v životě vlastně 
dělat, na jakou školu se nejlíp dát, jak 
se vyznat ve svých blízkých nebo taky 
sám v sobě, v tom, co se děje kolem… 
Útěchou je, že ani v takové chvíli 
nejsme úplně bez pomoci: oporou mi 
může být zdravý úsudek někoho, koho 
chápu coby autoritu; výchova, která mi 
byla dána, a nakonec i moje vzdělání. 

Podobným způsobem jsme se snažili 
přemýšlet v redakci, když jsme vytvá-
řeli toto číslo. Chtěli jsme, abyste se 
společně s námi mohli podívat na fe-
nomén vzdělávání v trochu širších sou-
vislostech a zároveň aby vám časopis 
zprostředkoval konkrétní tipy a rady, 
jak se s ním vypořádat v různých oblas-
tech roverského života.

Co se týče kmenového života, přiná-
šíme reportáž ze tří skautských semi-
nářů, článek o vzdělávání v roverských 
kmenech (Učme se navzájem) nebo tip 
na aktivitu, kterou můžete využít třeba 
na letních táborech (Univerzita). 

V rubrice Téma najdete rozhovor 
s univerzitním profesorem Janem 
Sokolem, kterého možná znáte i jako 
bývalého ministra školství a prezident-
ského kandidáta (Dohnat odloženou 
dospělost). Pokud vás zajímá, jak je 
to se skautským vzděláváním, pak je 
pro vás určen článek Co je za dveřmi, 
Proč se nebát kompetencí a Vzdělávání 
v Junáku není a nemusí být nuda. 

Protože se vzdělávání v nejužším smyslu 
týká školy, přinášíme dva rozhovory 
z učitelského prostředí – jeden se stu-
dentkou pedagogické fakulty a druhý 
s učitelem (Dva rozhovory o učitelství). 
Nejen učitelstvím jsme se snažili navá-

zat v článku Komenský, jak ho neznáte. 
Ale nemusíte se bát, nečeká vás žádný 
školometský výklad. Tematiku školství 
uzavíráme přímo žhavě, totiž anketou 
o současné podobě státních maturit. 

Podnětné pro vás i pro vaše roverské 
kmeny by mohly být i tipy v článcích 
Darovat svůj čas, Kulturní střípky 
a Bleší trh nebo úvaha k zamyšlení 
Proč je třeba autorit ve svobodné 
společnosti.

Únorové číslo, které právě držíte ve 
svých rukách, je obohaceno ještě o dva 
články obzvláště pro ty, kdo jsou činní 
hlavně u oddílů (Jak se připravit na 
Svojsíkův závod 2011 a Budování 
autority v oddíle). 

Dalším zpestřením je i zavedení nové 
rubriky Hyde park, o které jsme vás 
informovali už v minulém čísle a která 
je prostorem pro vás a pro vaše výtvory. 
Stále platí možnost uveřejnění, tak ne-
váhejte a pište nám na kmen@skaut.cz. 

Nu, a úplně nakonec je tu i návod Jak 
pracovat s aktuálním číslem, který by 
vás mohl více nasměrovat, jak časopis 
pořádně využít i jinak než jako topivo. 
:-) Z výsledků anket nás překvapilo, že 
v Kmeni vidí roveři málo tipů k čin-
nosti. Ale v článku přece nemusí stát 
„pojďte udělat tohle“, aby člověka na-
padlo, co by se dalo na základě toho či 
onoho textu podniknout. Každopádně 
poptávce vycházíme vstříc a upozorňu-
jeme na to nejzajímavější…

Hodně radosti a inspirace při čtení 
prvního čísla v roce 2011 přeje

J.

Foto: Vojta Petr

Nabídka na spolupráci stále platí!
Hledáme nadšené pisatele, 
oponenty vznikajících textů 

a další spolupracovníky.
Těšíme se na vaše e-maily.

Evropský rok dobrovolnictví 2011
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TŘI SKAUTSKÉ SEMINÁŘE

Kdo nic neví, musí všemu věřit, vyslo-
vil se jednou Jan Neruda. Měl prav-
du: nevědomost skutečně může vést 
až k slepému důvěřování. A právě boj 
proti nevědomosti ve skautském náro-
dě se vede mimo jiné na frontě vzdě-
lávacích seminářů, kterých za posled-
ní měsíce proběhlo několik. Pokusme 
se tedy o vzájemné srovnání. Jaké jsou 
a čím vlastně přitahují obecenstvo?

Hukvaldy, Mixem, ELŠ

Listopadový seminář v Hukvaldech 
je na severní Moravě jediný počin 
svého druhu, o kterém vím. Sympa-
tický nápad zvát roverské publikum 
do vcelku zapadlého rodiště Leoše 
Janáčka funguje už šestnáctým rokem 
a vyplatí se tam jet, i pokud nejste 
zrovna místní. Pro diskusi je prostoru 
dost, a když publikum právě nepo-
spává, bývá v sále i jiskřivo. Z hostů 
letos zaujali zejména drsný polárník 
Jaroslav Pavlíček a vojenský kaplan 
Kamil Vícha – Heřman se vzpomín-
kami na misi v Afghánistánu.

Mikulášský seminář (a vůbec celý ví-
kend) je naopak rozměrný projekt, kte-
rý nabízí známé tváře veřejného živo-

ta: tentokrát to byl ekonom Lubomír 
Mlčoch, novinář Erik Tabery, ekolog 
Ivan Rynda nebo socioložka Jiřina Šik-
lová. I přes hvězdná jména ovšem akce 
trpí mírnou nesoudržností – předná-
šek a dílen se koná paralelně tolik, že 
výsledné hučení úlu, kde každá včelka 
polétává odjinud jinam, je spíš na ško-
du. Zato pro setkání se starými známý-
mi z různých kurzů je Mixem příleži-
tost výtečná.

Asi nejlíp se jednotného ducha daří dr-
žet pražskému semináři Ekumenic-
ké lesní školy. Koná se v lednu a zábě-
rem je malý, ale v atmosféře by patrně 
zvítězil. Za semknutější bratrskou ná-
ladu může nepochybně jednak komor-
ní počet účastníků, rovněž ale excelent-
ní přednášející, kteří mají skutečně co 
říct. Zvlášť bohatý byl letošní ročník 
na skautské osobnosti střední genera-

ce: duchovní Vojtěch Eliáš – O’Kim, 
biolog Marek Vácha – Orko, polito-
log Stanislav Balík – Ježek. Přednášky 
o vývojovém zrání víry, postavení člo-
věka v přírodě nebo skautingu jako ob-
čanském náboženství by stály za to, 
i kdyby akce už nic dalšího nenabízela.

S plesem a bez plesu

Spolu se seminářem v Brně (který se 
letos koná bohužel až po uzávěrce čísla, 
5. února) se víkend pod hlavičkou ELŠ 
vyznačuje i tím, že si troufá nepřipojit 
k sobě žádný taneční večer. Kvalita 
tím neubývá, ale pozná se to na účasti: 
zatímco v Hukvaldech, natož na Miku-
lášském semináři se pohybovalo roverů 
několik set, akce ELŠ plynula jasně ve 
znamení oldskautů a rovery by člověk 
spočítal na třech párech rukou.

O budoucnost seminářů s plesem není 
třeba mít obavy: na Hukvaldy ani na 
Mixem se plesové lístky nedají koupit 
samostatně, takže důvod zúčastnit se 
přednáškového programu člověk má. 
Snad by se ale od roverské obce mohla 
dočkat větší pozornosti právě akce 
ELŠ. Anebo – neodpustím si malé rýp-
nutí – si máme myslet, že podle úsloví 
„Kam vítr, tam plášť“ platí, že pouze 
„kam ples, tam i rover“? 

(vd)

Foto: Anna Koutská – Amico 
(Mikulášský seminář 2010)

Mikulášský seminář: www.skaut.cz/mikulas

Seminář v Hukvaldech: www.seminar-hukvaldy.estranky.cz

Seminář ELŠ: http://els.skauting.cz

Brněnský seminář: http://diecezni.skauting.cz
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MIKULÁŠSKÝ VÍKEND 2010 
OBRAZEM

01  Pomíjivá chvilka poezie během Komponovaného večera

02  Hudební hvězdou pátečního Komponovaného večera bylo Trio Martiny Trchové

03  Mixem, to nejsou jenom přednášky, ale i místo setkávání

04  Sobotní přednáškový maraton uzavřela Jiřina Šiklová

Foto: Tomáš Tkáčik – Rozum

01

02

03

04
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TOULÁNÍ ROVERSKOU STEZKOU 
ANEB SURSUM PUBERTÁLNÍ

Přísně vzato, můžeme se už i my hlá-
sit k roverům. Nedá se nic dělat, už nám 
bylo patnáct. A kdo jsme? Původně lesní 
a nyní už nějaký ten čas čekatelský les-
ní kurz Sursum. Protože každý čekatel je 
zároveň roverem, program poctivě dělí-
me mezi čekatelská a roverská témata.

Jak to všechno začalo

Všechno to začalo vlastně už v roce 
1996, kdy se v rámci Ekumenické lesní 
školy uvažovalo o založení lesního kur-
zu, který by roverům nabídl nové cesty 
rozvoje osobnosti směrem ke službě, 
odpovědnosti a pravdivosti, založené 
na duchovních základech skautingu 
a křesťanství, který by nabídl setkání se 
zajímavými lidmi, možnosti rozjímání, 
meditace, bohoslužby v netradičním 
prostředí, který by nabídl program 

osobnostního rozvoje. Stejně jako každé 
malé dítě jsme se i my v tuto chvíli vy-
dávali po neprozkoumaných stezkách – 
v Junáku nebyl dostatek zkušeností 
s pořádáním podobných akcí a ani 
dostatek kvalitní literatury.

V šesti letech se život i obzory začína-
jícího školáčka dost mění. Stejně tak 
tomu bylo i u nás. Sursum začíná ko-
ketovat s opačným pohlavím. Postupně 
přecházíme ke koedukovanému kurzu. 
Pomalu získáváme nové zkušenosti, 
novou tvář, nové náměty, nové instruk-
tory, zkrátka se inovujeme. A výsledek? 
Mladík na prahu dospělosti. Ovšem 
mladík, který si je dobře vědom, kde 
jsou jeho kořeny...

Nyní Sursum nabízí ve vyváženém 
poměru poznání skautské práce s dět-
mi a roveringu. Účastníci si vyzkouší 

klasické i netradiční aktivity, roverskou 
službu „natvrdo“ i řadu možností 
duchovního rozvoje, přičemž dáváme 
našim účastníkům možnost seznámit 
se s celou škálou forem předávání 
zkušeností – od příliš obvyklé a nepříliš 
šťastné přednášky přes praxi až k zážit-
ku. Jako příklady programů lze uvést 
každodenní ranní a podvečerní medi-
tační blok – alternativní varianty dle 
zájmu účastníků, besedu na téma „Kdo 
z mého okolí je mi inspirací v nezištné 
službě“, výcvik základů kanoistiky 
a bezpečnosti na vodě, vyřezávání 
ze dřeva pod vedením profesionálního 
řezbáře…

Pro rok 2011 se Sursum přihlašu-
je jako testovací kurz kompetenčního 
modelu čekatelské zkoušky, plánujeme 
testovat širokou škálu způsobů ověřo-
vání kompetencí.

O čekatelském lesním kurzu Sursum



Stezka Sursum

Sursum se jako správný puberťák snaží 
být u všeho zajímavého. Jako novinku 
právě skončeného ročníku jsme na 
našich účastnících ověřili Stezku Sur-
sum – Via Sursum. Vychází z Nového 
roverského programu (NRP), který 
nabízí roverům na jejich cestě řadu 
užitečných nástrojů. Jedním z nich 
jsou i výzvy, určené k individuální-
mu rozvoji každého rovera, na rozdíl 
od týmově zaměřených projektů. 
Výzva je námět či úkol, který si rover 
sám z vlastního rozhodnutí vybere 
a vykoná. NRP člení náplň roveringu 
podle tří základních služeb, Stezka 
Sursum některé oblasti ještě rozvádí do 
podoblastí.

1. Služba vyšším hodnotám
• Duchovní idea
• Skautská idea

2. Služba druhým
•  Lidé (Srdce, Skautské společenství, 

Moje obec, Ostatní)
•  Příroda (Znalost a vztah, 

Pobyt a přežití)
•  Kultura

3. Služba sobě
• Duše
• Tělo
•  Životní dráha (Kariéra, Občanství, 

Manuální práce, Ostatní)

Stezka obsahuje pestrou nabídku asi 
130 námětů inspirovaných různými 
pojetími roveringu. Snad každý námět 
je mírně provokující netradiční výzvou. 
Každá z oblastí zahrnuje úkoly krátko– 
i dlouhodobé, snadné i náročnější, váž-
né i úsměvné a skladba je taková, aby 
co nejvíc přiblížila šíři oblasti. Stezka 
potěší i netradiční ruční grafi kou.

Předpokládáme, že roveři jsou natolik 
vyspělí, aby dokázali sobě „na míru“ vy-
tvářet vlastní úkoly, Stezka k tomu dává 
návod. Jako příklady námětů lze uvést: 
Navštívím skupinu neskautské organi-
zované mládeže. V její činnosti vytipuji 
prvky inspirativní pro můj oddíl a zavedu 
je do činnosti (Skautská idea). V přírodě 

najdu něco krásného, pro mě objevného. 
Dle možností to zařadím do sbírky, nama-
luji či vyfotografuji (Příroda). Připravím 
ve spolupráci s kmenem non-stop čtení pro 
veřejnost – může přijít kdokoliv a přinést 

si svou oblíbenou knížku a přečíst z ní 
ukázku (Kultura). Zkontaktuji některého 
ze soudců a požádám ho, zda bychom se 
spolu s dalšími rovery mohli jako veřejnost 
zúčastnit některého soudního jednání. 
Nechám si od něj poradit, jak postupovat 
(Životní dráha. Občanství).

A co na to ti, kterých se to týkalo nejvíc?

„Abych si mohl říkat rover, je zapotřebí, 
abych se vnitřně rozvíjel do všech stran, 
asi jako správně opékaný špekáček. Jak 
ale můžu zjistit, že skutečně postupuji 
vpřed? Že nějakou oblast nezanedbávám, 
že jsem na ni dokonce úplně nezapomněl? 
Potřebuji nějaké milníky. A zde přichází 
ke slovu Stezka... Některé body se plní 
samy, jiné oblasti jsou náročné a vyža-
dují mnoho přípravy, ale o to více jejich 
splnění posune kupředu. Roverská stezka 
není berlička ani nezbytnost, ale pomocná 
mapa na roverské cestě životem.“

„Když jsem Stezkou prvně listovala, divila 
jsem se, co to po nás chtějí. Úkoly byly ne-
snadné a některé pro mě velmi těžko splni-
telné. Pustila jsem se do snazších bodů, ale 
jen proto, abych mohla absolvovat kurz. 

Pravou podstatu Stezky jsem si uvědomila 
až na letním setkání Sursum. Teprve tam 
jsem pochopila, že Stezka není cíl, ale 
prostředek, který může pouze opravdového 
skauta provést na jeho stezce života.“

Pro zájemce je Stezka ve formátu 
.pdf ke stažení na adrese 
http://sursum.skauting.cz. 

Pavel Široký – Kočkec (53 let), Brno
Jiří Žilka – Jelda (37 let), Svitavy

Autoři svědectví: 
Marek Soukup – Tecklis (24 let), Praha 

Simona Kuboušková – Švihulka (17 let), 
Roudnice nad Labem

Foto: Zdeněk Karas – Roy
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Základní informace o kurzu:
Jaro: 29. 4.–1. 5. 2011, 

Litomyšlsko

Léto: 5.–14. 8. 2011, Pacovsko

Podzim: 6.–9. 10. 2011, 
Moravský kras

Uzávěrka přihlášek 
28. 2. 2011

Více na 
http://sursum.webnode.cz

Poutník
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O tom, co je to rovering a jakou roli v něm 
hraje služba, vyjádřená roverským heslem, 
se v poslední době znovu hodně přemýšlí. 
Svůj příspěvek k tomu nám poslal i Ivan 
Makásek zvaný Medvěd Hiawatha. Co na 
tom, že to učinil už v roce 1969. Jeho text, 
který lze celý nalézt v útlé knížečce SLUŽ-
BA, příručka pro roverskou činnost 
(Scoutarch 1991), je vskutku nadčasový 
a bez velkých změn platí i dnes.

Slovo „rover“ má v angličtině několik 
významů. Nám se nejlépe hodí význam 
poutník. Symbolicky myslíme poutníka 
životem. Tím je vlastně každý člověk, 
protože smyslem našeho života je, aby 
člověk šel. A rovering je jedna z cest. 
Velmi záleží na tom, jak se na cestu při-
pravíme a jak přípravy dále využijeme. 
Skaut se na život připravuje dá se říci 
nevědomě, pod dohledem svého vůdce. 
Rover, dospívající nebo již dospělý skaut 
(16–18 let), přijímá svůj řád s úmyslem, 
protože tuší jeho význam. Tím řádem je 
u skautů jejich zákon, slib a heslo.

Zákon a slib zůstávají pro skauty i ro-
very shodné, heslo však je rozdílné. Jak 
víte, heslem skautů je „Buď připraven“, 
heslem roverů je „Služba“.

Heslo „Služba“ zní přísně, až nedůvěřivě. 
Je však nyní na nás, abychom mu dobře 
porozuměli a zbavili se tak nedůvěry, kte-
rou může u nezasvěcenců vyvolat. Mirko 
Vosátka píše, že heslo přijali roveři v An-
glii, když při svém založení v roce 1917 
získali znak ze štítu waleských princů. 
Princové přijali za své heslo „Sloužím“ 
a znak tří černých pštrosích per po bitvě 
u Kresčaku. Toto heslo a znak patřily jed-
nomu z největších středověkých rytířů, 
českému králi Janu Lucemburskému.

Rytíři středověku sloužili ideálům své 
doby. Roveři – rytíři moderní doby 
– slouží sobě (svému Já) a ideálům 
skautské myšlenky. Obě tyto služby vy-
úsťují ve službu národu a lidství. Tuto 
myšlenku si trochu rozveďme:

Co míníme službou 
svému „Já“?

Tato služba znamená pěstovat svoji 
inteligenci, rozšiřovat svůj životní ob-
zor zájmem o vše, co si naši pozornost 
zasluhuje. To znamená budovat si 
vědomě charakter, učit se jasně myslet, 
správně posuzovat, jít po dobré cestě.

Co míníme službou 
skautské myšlence?

Sloužit skautské myšlence znamená činit 
dobro pro své bratry skauty i pro ostatní 
lidstvo; ve skautském oddíle pomáhají 
roveři s vedením, ať již jako činovníci či 
jako instruktoři ve skautských disciplí-
nách. Roveři slouží i ostatním lidem 
tím, že mezi ně rozšiřují zásady dobré 
vůle a poctivé práce pro zlidštění vztahů, 
čisté lidství, kterého je vždy třeba. 
Uplatňují své zásady čestné a slušné hry. 
Znamená to učit se žít s druhými a pro 
druhé, umět i zapomenout na sebe, 
potlačit svůj egoismus a ziskuchtivost.

Roverské heslo Služba, jak vidno, si 
žádá celých mužů – opravdových rytířů 
moderní doby, neboť je velmi náročné. 
A právě v tom tkví jeho hodnota. Již 
ve skautském oddíle platila zásada 
výběrovosti, i když se pochopitelně 
dává příležitost všem. A tato zásada se 
u roverů musí uplatnit do důsledků. 
Praxe vám dá za pravdu! 

Ivan Makásek – Hiawatha, Praha

Foto: Aleš Vitinger

CO
JE
TO 
ROVERING?
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SKAUTING PODLE… 
HASTRMANA A RYCHLONOŽKY

Rychlonožku s Hastrmanem znám od 
svých prvních roverských krůčků. Re-
spektive od prvního velkého kroku, totiž 
od cesty na roverský tábor Naděje, který 
pořádají. Od té chvíle uplynulo už pár 
let. Přesto mi dodneška není jasné, jakým 
kouzlem působí tihle dva nenápadní 
chlapíci, že má domácí zimomřivý typ 
(jako já) touhu běhat po Jizerských 
horách a koupat se v ledových tůních. 
Počítám, že tohle z nich nedostanu ani 
rozhovorem do Kmene…

Kam až sahá historie vašeho rover-
ského kmene?

R: Před revolucí jsme byli členy turis-
tického oddílu Stopa Liberec. Když 
jsme odrostli do roverského věku (ro-
vering tehdy ale ještě neexistoval), za-
ložili jsme v roce 1979 kmen Sagamo-
rů. Bylo nás asi patnáct a vedoucí od-
dílu Špacír nám tehdy nabídl opravdu 
pestrou činnost. Podnikli jsme spous-
tu dobrodružných výprav, zimních ví-
kendových táborů, utkávali jsme se ve 
zcela netradičních kláních a setkávali se 

s jinými oddíly. Naše soutěživost byla 
podpořena získáváním zkoušek, tzv. or-
lích per, popsaných v Setonově Kni-
ze lesní moudrosti. Kmen přetrval až do 
roku 1989, kdy jsme po revoluci zalo-
žili nový oddíl skautů.

Dobrodružné výpravy? 
Prozradíte více?

H: Měli jsme rádi například letní vý-
pravy do Rumunska, z nichž nejzají-
mavější byly tzv. Kožené prázdniny. 
Chtěli jsme vydržet žít dva týdny v pří-
rodě jenom s nožem, bez dovezeného 
jídla, oblečeni v kožešinových oblecích. 
Byli jsme kmen plný kluků, ale na tu-
hle akci jsme přibrali spolužačky z prů-
myslovky. Během čtyř „zdokonalova-
cích“ víkendů jsme je i sebe pak při-
pravovali na mnohé, co by nás v Ru-
munsku mohlo potkat. Ve zbylých ví-
kendech jsme vyčinili králičí kůže a šili 
z nich obleky. Pak jsme po důkladných 
přípravách konečně vyrazili do oblasti 
doporučené místními domorodci, ale 
bohužel tam nebyly ani ryby, ani drob-

né zvířectvo a ani moc lesních plodů. 
Nakonec z toho byl „jen“ krásný pře-
chod pohoří Bihor a Vladeasa, trochu 
o hladu, protože jídlo jsme měli jen na 
první tři dny.

Byl Špacír dobrý vůdce? Čeho jste si 
na něm nejvíce vážili?

H: Špacír dokázal získat nadšení nás 
mladých kluků pro cokoliv. Asi hlavně 
proto, že si uměl hrát s námi. Pokaždé 
dokonale volil prostředí, ve kterém 
jsme se pohybovali, neváhal věnovat 
velké úsilí přípravě kostýmů, aby každá 
hra vypadala opravdově. Vzpomínám 
třeba na jeho převlek za uprchlé-
ho trestance s opravdu strašidelně 
zmalovaným obličejem při táborové 
hře. Přesto, že jsme mu po chvíli jeho 
útěku byli v patách, skoro jsme se ho 
báli přeprat a zajmout… Vůbec pova-
žuji za důležité, aby si vedoucí uměli 
s dětmi vyhrát. Je mnohem lepší zažít 
svého vedoucího při hře přímo v teré-
nu v nějaké roli, než když (a to ještě 
v lepším případě) dohlíží na průběh 

JAN ŠPIČKA – HASTRMAN (44 let), Liberec, 
vůdce libereckého střediska STOPA a 22. roverského kmene

MARTIN ŠPIČKA – RYCHLONOŽKA (46 let), Liberec, 
člen libereckého střediska STOPA a 22. roverského kmene
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za hranicemi prostoru. S odstupem 
času mi přijde dobré i to, že pokud 
Špacír třeba nebyl zrovna nejrychlejší 
na běžkách, dokázal najít někoho, kdo 
s námi podnikal zimní přejezdy hor. 
Přitom mnohé oddíly se často zabývají 
jen tím, co je blízké vedoucím.

Dnešní „Dvaadvacítka“ naváza-
la svou činností na kmen Sagamorů 
včetně plnění orlích per. Co to vlast-
ně ta orlí pera jsou?

R: Je to soubor zkoušek rozdělených 
do čtyř oblastí zvaných mistrovství. 
Jedna oblast je Síla těla, to jsou větši-
nou fyzicky zaměřené zkoušky, dru-
há je Síla ducha, ta se zabývá myšle-
ním, čtením, kulturou. Další má ná-
zev Moudrost rudého muže, to jsou 
takové zálesácké znalosti, a čtvrtá je 
Moudrost bílého muže a zahrnuje ci-
vilizační dovednosti, například opra-
vit si kolo, uplést svetr, svázat knihu… 
Seton jich měl vymyšleno z každé ob-
lasti asi sto. Špacír je upravil pro nás 
a my jsme k nim potom ještě doplnili 
mnohé další. Všechny splněné zkouš-
ky musely projít hlasováním kmene 
na sněmu, stejně jako schválení no-
vých orlích per, aby byla zaručena ur-
čitá úroveň jejich obtížnosti. Mezi jed-
notlivými sněmy, které se konaly na 
tradičním místě v lese u ohně čtyři-
krát ročně, musel každý rover splnit 
dvě zkoušky. A to až do doby, než do-
sáhl tzv. mistrovství Orlí Sagamor, což 
znamená splnění osmi zkoušek z kaž-
dé oblasti.

H: Na sněmu bylo vždy zajímavé po-
slouchat, co kdo při plnění zkoušky za-
žil, kam se až dostal a v čem na sobě 
musel zapracovat. Nešlo ani o to, kdo 
jich splní víc, ale spíš pro nás byly in-
spirací k různorodým akcím a výzvou 
k dalšímu sebezdokonalení.

Jakých vlastností si nejvíc vážíte 
u typického rovera?

H: Myslím, že úplně nejdůležitěj-
ší a takovou všezahrnující vlastností je 

spolehlivost. Jaké je zklamání, když si 
s někým domluvíš schůzku a pak tam 
marně čekáš! Dlouho si to pamatuješ. 
Nebo když ti někdo něco slíbí a pak to 
musíš narychlo dělat sám. Jednou jsme 
jeli na vodu a vyrazili hned pět minut 
po čase srazu. Chyběla nám Anča, kte-
rá chronicky chodila pozdě. Bylo to 
drsný, trochu se i zlobila, ale při příš-
tí výpravě seděla na obrubníku půl ho-
diny předem.

Většina členů kmene má už dnes ro-
diny, přesto se toho kolem vás děje 
spousta. Můžete popsat, čím se za-
býváte ve skautingu dnes?

R: Organizujeme tři celostátní roverské 
akce, Předěl, Ruprno a tábor Naděje. 
Kromě toho jezdíme na jaře dva víken-
dy na vodu, jednou nebo dvakrát na 
kola, pořádáme předvánoční sraz na-
šich táborníků. Náš oddíl se také sta-
rá o 110 let starou chatu na Poledníku 
v Jizerských horách. Na tu jezdíme čas-
to. Poslední akce, určená pro zkušené 
běžkaře, je přejezd všech třinácti jizer-
ských tisícimetrových vrcholů během 
soboty a neděle.

Co je náplní zmíněných celostát-
ních akcí?

R: První z nich je zimní táboření v iglú 
zvané Předěl. Je to akce od pátku do 
neděle, je nás tam tak mezi čtyřiceti 
a šedesáti. Na Předělu bývá výborná 
atmosféra: ani v takhle velkém počtu 
jsme nikdy neviděli, že by někdo kou-
řil, nikdy není problém s alkoholem, 
nikdo tam neskuhrá. Vždycky jsme 
nadšení z toho, že se sejde dobrá parta, 
jako by prošla nějakým výběrem. Když 
po mrazivém Předělu přijdeš domů, 
máš pocit, že by stačilo mít doma 15 
stupňů. Člověk by měl občas zažít 
trochu drsnější podmínky, aby si vážil 
normálních věcí.

Další je Ruprno na přelomu května 
a června. Je to závod smíšených dvojic. 
Nejprve pádlují 5 kilometrů po pře-
hradě, pak jedou 52 kilometrů na kole 

a nakonec ještě 12,6 kilometrů běží. 
Trasa je zvolena tak, že kdo to zvládne, 
docela dobře pozná Jizerky. Většinou 
se Ruprna účastní pětadvacet až čtyři-
cet dvojic.

Organizačně nejnáročnější je pak 
roverský tábor Naděje, který probíhá 
v srpnu na úpatí Jizerských hor. Loni 
jsme pořádali třináctý ročník. Nezná-
me jiný roverský tábor v republice, 
který by trval sedmnáct dní, během 
kterých se účastníci nedostanou ani 
do vesnice na nákup. Téměř po celou 
dobu se nesetkají s civilizací.

H: Za velmi cenné a potřebné 
považuji, že si účastníci tábor sami 
postaví. Od vztyčení týpek, výroby 
své proutěné postele bez hřebíků přes 
stožár, latríny a ostatní stavby až po 
nezbytnou hrazdu. Sami vaří v ku-
chyni, jezdí s károu pro vodu a v noci 
hlídají tábor. Samozřejmé věci pro 
skautský věk. Ale který roverský tábor 
nebo kurz se neodehrává v chatě, 
budově nebo v nejlepším případě v už 
postaveném táboře?

V táborovém programu se mimo jiné 
snažíme o to, aby se účastníci potkali 
s něčím, s čím ještě nemají žádnou 
zkušenost a s čím si musí v dané situaci 
umět poradit. Provozujeme třeba stará 
řemesla: například kluci dostanou do 
ruky kousek cínu a mají vyrobit formu 
a ulít kroužek, který je má unést, když 
se za něj sami zavěsí. Když dostaneš 
ten kousek kovu, nejdřív vůbec nevíš, 
co s ním, ale pak máš o to větší radost 
z úspěšného výsledku. 

Hojnou roverskou účast 
na Předělu, Ruprnu a Naději 

přeje a za rozhovor děkuje

Lucie Schäferová – Tajfun (25 let), 
Chrastava/Praha

www.stopa.skautlib.cz
www.tabornadeje.cz
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Kdo jsme?

Náš roverský kmen patří mezi nejstarší 
v republice. Vznikl v roce 1992 a od 
založení funguje víceméně bez pře-
stávky.

Pravidelně se scházíme na schůzkách 
v klubovně nebo si pro zpestření jdeme 
zabruslit, podívat se na výstavu nebo 
na koncert. Snažíme se, aby se schůzky 
nestaly monotónní a nezajímavé. Pro-
gram si připravují členové navzájem, 
většinou na téma, které zajímá organi-
zátora schůzky. Ostatní ho tak mohou 
lépe poznat. Zároveň je velká šance, že 
schůzka bude dobře připravená. Jezdí-
me také na výpravy a expedice. Máme 
několik tradičních akcí.

Nejtradičnější a nejdůležitější akce 
je pro všechny bezesporu PARSIL 
(= PARsácký SILvestr). Je to pohodová 
několikadenní akce s hojnou účastí. 
K oslavám nového roku neodmyslitel-
ně patří palačinky.

V roce 2009 jsme byli na letní expedici 
ve Skotsku a letos plánujeme cestu na 
Ukrajinu.

Naše tradice a rituály

Jednou z hlavních tradic je rituál 
přijetí do kmene. Po splnění určených 
podmínek může být nováček ofi ciálně 
přijat. Přijímání je pokaždé jiné, ale 
základní kostra se nemění. Součástí 
rituálu je vždy zamyšlení se nad sebou 
a roveringem.

Nedávno založenou tradicí je parsácká 
truhla. Je zakopána v Teplických 
skalách na tajném místě. Uvnitř truhly 
jsou drobné upomínkové předměty 
a kniha vzkazů.

RK Lavina

Protože roverským heslem je Sloužím, 
snažíme se nebýt prospěšní jen sobě.

Největší naší službou, alespoň pro 
skauting, je pořádání krajského rádcov-
ského kurzu Lavina. Zatím proběhl 
pouze jeden ročník, ale protože byl 
úspěšný, na letošek chystáme další.

Účastníci se seznámí s ostatními rádci 
ve svém kraji, získají mnoho zajíma-
vých zážitků a čeká je také několik 
přednášek a besed.

Specialitou kurzu jsou tzv. miniškolky, 
kdy si sami účastníci vybírají program 
pro ně nejvíce zajímavý. Každá miniš-

kolka je originální. Loni byl na výběr 
např. workshop rétoriky, workshop 
kamerování nebo projekce fi lmů Jedno-
ho světa. Další oblíbenou aktivitou je 
beseda o HIV/AIDS. Lavina ale není 
zážitkem jen pro její účastníky. Je také 
velkou výzvou a zkušeností pro nás – 
instruktory. 

Barbora Lemberková – Beruška (19 let), 
Pardubice & Jana Dobešová – Dobby 

(19 let), Pardubice

Foto: archiv PARSu

Více o našem kmeni na 
www.pars.wz.cz 

nebo na facebooku.

Tip na akci: HALUZ

Pokud chcete zažít opravdovou roverskou výzvu, můžete se inspiro-
vat naší další tradiční akcí. Každou zimu vyráží skupina odvážlivců 

na víkendové putování – třeba do Českého ráje nebo polských Stolo-
vých hor. Akce se honosí příhodným názvem Haluz a o zážitky na ní 
rozhodně není nouze. :) A nebojte, zvládnou to i holky. Stačí to jen 

vše pořádně rozmyslet. 

NA NÁVŠTĚVĚ U PARSU 
Z PARDUBIC
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VZKAZ ZDEŇKA NAVRÁTILA – FETIŠKA

Kdykoli vidím, že v některých středis-
cích jsou roveři odsouzeni být pouhý-
mi pomahači a vykonavateli obtížných 
a fyzicky náročných prací, třebaže je to 
ve prospěch mateřské jednotky, bývá 
mi z toho trochu smutno. Je to tehdy, 
když se chápe příliš doslovně jejich po-
slání, protože podle hesla Sloužím! je 
pro ně přece povinností být prospěš-
nými. Stávají se tak bezděčně jakými-
si „táborovými otroky“, v lepším pří-

padě pomocnými instruktory s poně-
kud záhadnou náplní činnosti. To si 
kompenzují zátěžovými aktivitami, což 
samo o sobě není jistě nic špatného, ale 
v kombinaci s pouhým pomocnictvím 
je to málo. Podstata opravdového ro-
verství je jinde.

Stejně jako skautství je i roverství sta-
vem duše. Zůstávají mu věrni ti, kdo 
už mají za sebou hravou fázi skau-

tingu, kdo pochopili, že skautský zá-
kon bude jejich životním stylem, k ně-
muž se sami odhodlali dobrovolným 
slibem. Prospěšnost a služba bližnímu 
jsou totiž mnohem víc než pomoc sta-
řence s nákupem nebo slepci na pře-
chodu křižovatky, jak stačilo připomí-
nat vlčatům.

Hluboce prožitý rovering je zdrojem 
dobrých skautských vůdců, byť činov-
ník nevyroste automaticky z každého 
rovera. Kdo takovou průpravou pro-
šel, může zanechat svou stopu nejen 
v našem hnutí, ale také v této společ-
nosti a národě. Škarohlídové říkají, že 
zlo se šíří geometrickou řadou. Pokus-
me se tedy předávat to dobré alespoň 
řadou aritmetickou. Nebudeme na to 
sami, nejsme jedinou institucí s tako-
vými ambicemi.

Roverská služba se tak přesouvá do ve-
řejného prostoru, k občanské angažo-
vanosti. A na tuto službu je třeba se 
připravit soustavným sebevzděláváním, 
jak připomíná třetí mravní princip 
skautingu. Vzpomínám, jak jsme 
v tomto údobí kromě běžného skaut-
ského programu pořádali v klubovně 
za zimních večerů „roverské dýchán-
ky“. Diskutovalo se o přírodě, vesmíru 
a astronomii, o manželství, čistém 
vztahu chlapců a dívek, o původu 
života, o marxismu (a to ještě dávno 
před komunistickým pučem v roce 
1948), o smyslu života a lidského bytí. 
Pro vás to může být krom jiného pod-
nět ke spolupráci s dívčím kmenem. 
A možná, že tak vzniknou i další dobrá 
skautská manželství. To naše vstoupilo 
už do 55. roku svého trvání, takže vím, 
o čem hovořím. 

Foto: archiv Zdeňka Navrátila – 
Fetiška

Rovering je služba i poslání
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Na jednom z ObRoků se razilo heslo 
Rovering je výzva, výzvy jsou i jedním 
z nástrojů Nového roverského programu 
a jakákoli výzva je příležitost zjistit, kde 
jsou vaše hranice, dokázat si, co všechno 
zvládnete. Protože výzev není nikdy 
dost, přinášíme vám na ozvláštnění 
jarního výletu pár netradičních tipů.

Výškové výzvy

Až se příště s kmenem či oddílem vy-
dáte na nějakou věž nebo rozhlednu…

Zvládnete na ni dojít poslepu?

Doskáčete až nahoru po jedné noze?

Dokážete změřit její výšku?

… odhadem pomocí výpočtu z měření 
doby pádu tělesa

… jen pomocí toaletního papíru a pra-
vítka (v případě deště použijte místo 
toaleťáku nit)

… jen pomocí vašeho oblečení 
a pravítka

… pro opravdu drsné: použijte jen ob-
lečení, které máte právě na sobě

Po vyzkoušení všech možných způsobů 
určení výšky jděte své závěry ověřit na 
pokladnu. 

(ref )

VÝZVY

Hecnete se? Máte na to? 

Nezapomeňte své výkony 
zdokumentovat a fotografie 

v dobré kvalitě zaslat do 28. 2. 
na e-mail kmen@skaut.cz.

Nejzajímavější a nejorigiálnější 
fotografie otiskneme v dalším 

čísle časopisu.

 INZERCE

Po otevření knihy na nás Václav již z prvních stránek promlouvá tak, jak jsme 

ho znali, poutavě vypráví o svém životě, chronologicky řadí vzpomínky na 

životní události (osobní, profesní i výchovné), významné osoby, se kterými 

se potkal a které ho ovlivnily, důležité životní poznatky a poselství. Nechybí 

ani jeho typický humor a jistá skromnost, se kterou hodnotí některé své 

počiny. Postupně zjišťujeme, jak nesmírně bohatá a silná byla síť vztahů, které 

Václava provázely životem. Je obdivuhodné, kolik lidí Václav ovlivnil v jejich 

rozhodování, směřování a kolik jich obohatil či inspiroval v průběhu svého 

života. Dojemně působí řada poděkování a vzpomínek blízkých osob, přátel, 

studentů, kolegů, skautských činovníků. Střípky Václavových myšlenek pak 

zachycují vybrané přednášky a texty na konci publikace.

(Markéta Habermannová – Píšťalka)

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK 188kčILUSTRAČNÍ OBRÁZ

SETKÁNÍ, STOPY,
VZPOMÍNKY

Václav 
Břicháček 
1930-2010
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Motto: „Pravé poznání je takové, které 
nás osvobozuje.“  Višnupurána

Proč se roveři vzdělávají?

Protože chtějí. :) Nejsilnější motivace 
je naše vnitřní touha. Vzdělávání je 
důsledkem neposedné zvědavosti. Zvě-
davost je lidská přirozenost. Skautská 
výchova, včetně roverské, chce tuto 
přirozenost uchovat a pěstovat.

Pilířem skautingu jsou skautské záko-
ny. Ty hovoří zcela obecně o nejdůleži-
tějších skautských vlastnostech. Na nás 
pak závisí jejich konkrétní naplnění. 
Chceme-li například chránit přírodu 
a cenné lidské výtvory, musíme se 
naučit konkrétní kroky, jak třídit od-
pad, jak šetřit vodou, energiemi či jak 
poznat, co lidského je opravdu cenné.

Proto je při promýšlení činnosti 
roverského kmene důležité věno-
vat pozornost vzdělávání. V rámci 
roverského programu máme možnost 
učit se od sebe vzájemně a týmově 
spolupracovat. Poznávat, objevovat 

nové stránky života, respektovat jiné 
úhly pohledu.

Vzdělávání je bezesporu klíčové pro 
vůdce oddílu – jeho rozhodnutí a ná-
zory jsou pro jeho oddíl příkladem. 
Jeho znalosti jsou základem zdravého 
sebevědomí. Vzdělání mu poskytuje 
oporu, cennou radu a vzácnou pomoc 
ve složité situaci.

Vzdělání je jako ohromný svazek klíčů 
a náš život je obrovský dům plný 
zamčených místností, jehož střechu 
ani postranní zdi nedohlédneme. 
První klíče pro nás ze svazku vybírají 
rodiče a pomáhají nám odemknout 
dveře, vstoupit do nového prostoru 
a zorientovat se. Další cesta je na nás. 
Postupem času jsme to my, kdo znalosti 
předává své rodině, svému společenství.

Klíče vzdělání jsou ohromně různorodé 
a pestré. Může to být kreslení, běhání, 
rozdělávání ohně, počítání, čtení, 
víra, vaření, zpívání, schopnost najít 
cestu nebo naslouchat… Vzdělávání se 
nevztahuje jen k vědění a poznávání, 
tedy k rozvíjení rozumu. Vzděláním si 

osvojujeme i nové dovednosti, například 
sociální, pohybové, také duchovní, 
morální a estetické hodnoty, rozvíjíme se 
emocionálně a v oblasti vlastní vůle, cíle-
vědomosti, schopnosti se rozhodnout.

Vzdělání jednotlivce je silně svázáno se 
společenstvím, ve kterém člověk vyrůs-
tá. Součástí vzdělání může být nejnověj-
ší vědecký objev nebo tradice předávaná 
stovky let z pokolení na pokolení.

Vzdělání je velmi cenné a není samozřej-
mé. Spojené národy si roku 2000 vytyči-
ly Rozvojové cíle tisíciletí. V jejich rámci 
chtějí zajistit, aby do roku 2015 mohly 
všechny děti na Zemi (dívky i chlapci) 
navštěvovat alespoň základní školu.

Jak se roveři vzdělávají?

Na začátku naší snahy poznávat svět 
a vzdělávat se by měla stát otevře-
nost. Skrze zavřené dveře k nám nic 
nevstoupí. Ovšem budou-li otevřené 
příliš, zavalí nás moře zbytečných 
a někdy i nepravdivých informací. Je 
tedy potřeba být kritický.

Ve společenství, jako je roverský kmen, 
máme výhodu, že na to nejsme sami. 
Má smysl hledat cesty, jak se vzájemně 
podporovat a jak se učit společně. 
Kromě usnadnění to přináší ještě 
jedno pozitivum – učí nás to toleranci 
k názorům ostatních i k jejich chybám. 
Můžeme si vytyčit společně cíle 
dlouhodobé i krátkodobé. Můžeme 
se snažit poznat oblastí co nejvíce 
nebo se můžeme pokusit jít „na dno“ 
problému. Záleží na tom, o co nám 
společně jde.

Způsobů, jakými cíle dosáhnout, 
je hodně. Můžeme společně číst, 
poslouchat hudbu, zhlédnout fi lm, být 
v přírodě, jít na veřejnou přednášku, 

Vzdělávání je důležitá součást roverského programu

UČME SE NAVZÁJEM

A pak že vzdělávání nebolí (ZOO Singapur).
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jet na kurz či seminář, pozvat si na 
vybrané téma hosta, jít do muzea nebo 
jiné instituce. Nemám-li ale skupinu, 
která je mi blízká a se kterou to vše 
mohu absolvovat, mám dvě možnosti. 
Buď takovou skupinu hledat, anebo 
to podnikat sám. Tak či onak, vše 
vyžaduje náš aktivní přístup, ochotu 
vyhledávat informace a kriticky o nich 
přemýšlet.

Jaké mají roveři možnosti?

a) Vzdělávat se samostatně, mimo 
kmen. Zdrojem poznání je všechno, 
co nás obklopuje. Na počátku našeho 
objevování je dětské „proč“, které 
nás vede pod povrch věcí. Zdrojem 
poznání jsou naši blízcí a kamarádi. 
Jsou to naši sousedi, kteří jsou „jiní“: 
poslouchají jinou hudbu, jinak si 
povídají. Proto jsou pro společnost 
přínosné její menšiny. Naším vzdělá-
ním jsou naše koníčky, práce, studium 
na střední, vysoké škole. Osobní, 
samostatný rozvoj je klíčový zejména 
pro vůdce oddílu.

b) Aktivně v rámci kmene připravit 
a vést program pro ostatní. Uspořádej-
te například fi lmový večer v klubovně 
nebo u sebe doma. Zkuste si vybrat 
fi lm, který vzbudí debatu, boří zažité 
předsudky. S kmenem můžete také 
společně tvořit. Od batikovaných kme-
nových triček po zpívání nebo výrobu 
svého vlastního fi lmu – animovaného, 
hraného… Umíte lézt po skalách, 
vytvořit sněhový záhrab, ušít teepee? 
Učte se v kmeni navzájem.

c) Pozvat do kmene hosta na přednáš-
ku, promítání cestovatelských fotek 
nebo debatu o fi losofi ckém, ekologic-
kém, technickém či jiném problému.

d) Vyrazit s celým kmenem na výlet, 
na výstavu, do divadla, přednášku, číst 
společně knihy či články, jít na kázání 
a debatovat. :) Jsou pro vás určeny 
i skautské kurzy (o skautském vzdělá-
vacím systému se dočtete na straně 27), 
které vám v rámci Roverského kmene 
pravidelně představujeme.

Tipy na kurzy, aktivity a přednášky:
• přírodověda: biologické čtvrtky na 
PřF UK (http://bio.natur.cuni.cz/~fl egr/
ctvrtky), přednášky z moderní fyziky 
na MFF UK (http://utf.mff .cuni.cz/
popularizace/PMF), lektorované pro-
cházky České botanické společnosti pro 
celé ČR (http://web.natur.cuni.cz/CBS)
• ekologie: akce Ekologického odboru 
Junáka (http://krizovatka.skaut.cz/
organizace/ustredni-organy/odbory-a-
komise/ekologicky-odbor/akce), kurz 
Orbis Kaktus (http://orbiskaktus.cz), 
Ekologický institut Veronica 
(www.veronica.cz)
• fi losofi e a umění: přednášky a kurzy 
na VŠUP (www.vsup.cz -> aktivity), 
Filosofi cký ústav AV a jiné přednášky 
na VŠ (např. www.is.muni.cz/obchod/
vzdelani/kurzy)
• týmové hry: šifrovací hry (kalendář 
na http://herka.deka.cz); navigační 
hra: geocashing (www.geocaching.cz)
• videa z inspirujících přednášek 
z celého světa, některé jsou s českým 
překladem (www.ted.com)
• mapa vzdělávacích akcí a institucí 
v celé ČR (http://ikatalogy.nidm.cz)
• dlouhodobé projekty: Skautské století
• kázání: např. studentské mše Tomáše 
Halíka (http://salvator.farnost.cz), 
Orka Váchy nebo Štěpána Hájka v br-
něnském klubu Desert
• fi lmy s lektorskými úvody, většinou 
ve fi lmových klubech (www.acfk.cz/
fi lmove-kluby.htm)
• divadlo (www.i-divadlo.cz/alternativni 
scena, www.divadlodisk.cz)
• autorská či scénická čtení 
(www.listovani.cz)
• ekonomické kurzy pro veřejnost 
(např. www.erudia.cz)

Uvedené tipy vám chtějí ve skromnosti 
předvést paletu možností. Zjistěte, jaké 
máte možnosti v místě vašeho bydliště 
nebo studia a co by vás osobně lákalo 
poznat.

Shrnutí

Budeme-li chtít, vzdělávání nás bude 
provázet celým naším životem. Klí-
čovým prvkem roverského vzdělávání 
je otevřenost vůči novým podnětům. 
K nejdůležitějším prostředkům 
poznávání patří debata, která vede 
k budování vzájemného respektu. 
Roverský kmen pak nabývá širšího 
společenského významu, když tvoří 
základ občanské společnosti. Brání 
svobodu, pestrost a pomáhá, kde je 
potřeba. 

Pavlína Brettlová – Pája (25 let), Praha 
& Dominika Potůčková – Julča (21 let), 

Brno/Střelice

Foto: Pavlína Brettlová – Pája

TIP: 
1. cizí jazyky = brány k jiným 
národům. Využijte přípravu na 

cestu ke společné akci v kmeni.

• Slovníček – sepište si vlastní 
slovní zásobu, věty, které jsou 
pro vás důležité. Znalost jazyka 
či ochota se ho naučit je často 
pro „domorodce“ dobrým zna-
mením a umožní vám poznat 

je blíže.

• Sestavte si itinerář – rozděl-
te si mezi sebou oblasti vaší 

cílové země, geografické nebo 
kulturní. Každý si danou oblast 
zpracuje a společně pak vyber-

te, která místa chcete zažít.

• Filmové večery – najděte si 
originální filmy ze své zvolené 
země a zaposlouchejte se do 

jejich hudby.

• Prožijte cizí zemi jinak!

Nebuďte stereotypními, nud-
nými turisty, kteří se rojí na 
„osvědčených“ lákadlech.

2. Představte si v kmeni vzá-
jemně, co studujete nebo co 
vás zajímá, spolu s konkrétní 

aktivitou. Například jak fungu-
je počítač či internet, 

co je to cukrovka nebo jak 
funguje burza.
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UNIVERZITA

Charakteristika: 

Dlouhodobá hra na tábor, sjedno-
cující všechny workshopy a ne-herní 
aktivity do jednoho rámce – získejte 
si během tábora akademický titul!

Potřeby: 

diplomy, tabulky studia, potřeby na 
různé aktivity a workshopy

Pravidla: 

„Univerzita“ není ani tak hra jako 
spíše motivační prvek a společný 

rámec pro různé rukodělky, aktivity, 
workshopy či jiné užitečné i zábavné 
kratochvíle. 

Princip univerzity spočívá v tom, 
že každá aktivita představuje jeden 
předmět, který univerzita vyučuje. 
Za úspěšné absolvování předmětu 
se studentům-táborníkům připisují 
kredity a za určitý počet dosažených 
kreditů na jedné fakultě táborník 
získává titul. Tituly se liší dle počtu 
potřebných kreditů a mají několik 
úrovní, přičemž platí, že držitel 
vyššího titulu může po nižších vy-
žadovat oslovování s celým titulem. 

Dostatečně pilné vlče 
tak může dosáhnout 
stavu, kdy jej starší 
skauti oslovují ‚pane 
docente‘ nebo po-
dobně. 

Univerzita je rozdělena 
do několika fakult – 
například na humanit-
ní fakultu, technickou 
fakultu a přírodověd-
nou fakultu. Kredity 
získané na jednotli-
vých fakultách se mezi 
sebou nedají míchat 
a každá fakulta uděluje 
jiné tituly. Přibližně by 
ale měly být vyrovna-
né a tituly adekvátní. 
Hodnota titulů 
nemusí odpovídat 
realitě, spíše, čím delší 
a složitější, tím lepší‘. 

Předmět (aktivita, 
workshop) je buď 
ukončen pouze zápoč-
tem, což znamená, že 
se táborník aktivně 
účastní, nebo zkouš-
kou, což jej přinutí 

nějakou hravou formou prokázat, že 
to k něčemu bylo. Například u kur-
su Pyrotechniky (neboli rozdělávání 
ohně v polních podmínkách) může 
být zkouškou přepálení provázku ve 
výšce X za určitý čas. Předměty se 
zkouškou je dobré ohodnotit výše, 
ne vždy je ale možné nebo přirozené 
zkoušku dělat. 

Co je hodně důležité, je udělat oko-
lo toho všeho pořádný „humbuk“ 
– vymyslet název univerzity, logo, 
připravit co nejvznešenější diplo-
my, které se předávají velkolepě, 
s oxfordskou čtvercovou čepičkou 
a nějakou slavnostní hudbou, 
jednotlivé předměty nazývat děsně 
vědecky (ale vysvětlit, co to vlastně 
znamená). 

Tip: 

Náš původní plán byl takový, že se 
táborníci nejprve zapíší na jednotli-
vé předměty a na základě závaz-
ných přihlášek se budou vypisovat 
jednotlivé kurzy a workshopy. To 
se ale neosvědčilo, děti se zapsaly 
na tolik kurzů, že nebylo možné 
udělat rozvrh tak, aby běželo více 
kurzů najednou, skupinky se musely 
dělit a ve výsledku z toho byl chaos. 
Proto jsme přešli na bezpřihláškový 
model, který doporučuji, zkrátka se 
vyhlásí, že teď budou probíhat tyto 
a tyto kurzy (nejlépe z každé fakulty 
jeden) a každý bude moct jít na ten, 
na který chce, nebo který se mu 
hodí do jeho plánu na zisk co nej-
vyššího titulu na jedné z fakult. Tak 
je možné poměrně rychle a efektiv-
ně zrealizovat vše. 

Na webu Hranostaje 
(www.hranostaj.cz) najdete ta-
bulku univerzity včetně jednotli-
vých titulů, můžete se inspirovat.

PO
ZVÁ

N
KA
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Ještě před několika lety koloval mezi 
vedoucími oddílů „zaručený“ recept 
na výhru, který spočíval v sestavení 
elitní družinky, jejíž každý člen má 
poctivě nabifl ované uzly a historii 
skautingu. Svojsíkův závod však prošel 
několika významnými změnami a letos 
by se vám takový postup mohl hrubě 
nevyplatit. Závodit totiž mohou pouze 
reálné družinky (nikoliv uměle vytvo-
řené výkvěty) a důraz již není kladen 
na naučené teoretické znalosti, ale spíše 
na praktická řešení problémů. Během 
Svojsíkova závodu se skauti mohou 
setkat se čtyřmi částmi, z nichž každá 
testuje jiné schopnosti.

První část, „Závod“, sice navazuje na 
starou podobu Svojsíkova závodu, ale 
je orientovaná především na reálně 
využitelné disciplíny. Nevyplatí se 
tedy, aby se vaše družinka soustředila 
na pracné učení teoretických znalostí. 
Pokud se družinka učí zdravovědu, je 
nejdůležitější, aby všichni členové byli 
schopni skutečně ošetřit dané zranění. 
Je-li potřeba zjistit, kdy odjíždí správný 

autobus, skauti by měli umět vyčíst jeho 
odjezd z jízdních řádů. Když nastane 
krizová situace a družinka se ztratí, bude 
stačit orientovat se v mapách, nebát 
se oslovit cizí lidi a nezapomenout, že 
lišejník roste na severní straně a nejbližší 
civilizaci najdeme po proudu řeky.

Další část, nazvaná „Brány“, klade na 
rozdíl od „Závodu“ důraz na schop-
nosti jednotlivců. Úkoly tentokrát ne-
budou řešit všichni pohromadě, ale jen 
vybraní zástupci. Ti se mohou setkat 
se všelijakými disciplínami od luš-
tění šifer po překonávání lanových 
překážek. Jasná rada tedy zní, že rádce 
by měl mít o své družince skutečný 
přehled. Měl by si být vědom, v čem je 
každý její člen dobrý – kdo se zajímá 
o historii, komu to pálí a můžeme se 
na něj spolehnout v otázce logického 
myšlení, kdo disponuje nejlepšími 
jazykovými schopnostmi a kdo naopak 
fyzickou silou. Úkolem rádce potom 
je, aby povzbuzoval každého člena, ať 
rozvíjí své schopnosti v oblasti, která 
jej baví a v níž si připadá silný.

Na části „Výprava“ a „Táboření“ se 
nejlépe připravíte tak, že skutečně 
vyrazíte s oddílem na víkend do pří-
rody. Na oddílové schůzce v pohodlné 
klubovně se člověk sice může naučit 
ledacos, ale spoustu věcí je třeba 
vyzkoušet přímo v terénu. Věnujte 
pozornost praktickým tábornickým 
dovednostem i schopnosti orientace 
v přírodě. Nejdůležitější je rozvíjet 
spolupráci mezi členy družinky. Při-
pravenost vašich skautů poznáte tak, 
že je necháte, aby se o sebe postarali. 
Ideální družinka se nikde neztratí 
a měla by být schopna najít vhodné 
místo pro táboření, postavit stan 
a uvařit si jídlo.

Především je však nutné si uvědo-
mit, že cílem není za každou cenu 
zvítězit. Své svěřence příliš nestresujte 
a nezapomeňte, že nejvíce se naučí 
zábavnou formou. 

Michal Červenka – Béďa (19 let), Praha

Foto: Jakub Pavelka – Kytka

JAK SE PŘIPRAVIT 
NA SVOJSÍKŮV ZÁVOD 2011
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O autoritě se mluví často ve spojitosti 
s lidmi na vedoucích pozicích, s učiteli 
a vůbec nejčastěji s rodiči. To proto, 
že se jejich chování dotýká nějakých 
dalších lidí – podřízených, žáků a stu-
dentů nebo vlastních potomků. A co 
tedy ona autorita znamená? Že v těch 
podřízených, žácích či svých potom-
cích vzbuzují respekt a důvěru.

O autoritě ale můžeme slyšet ve spoji-
tosti s konkrétními lidmi bez ohledu 
na to, zda zastávají některou z výše 
uvedených pozic či rolí. To proto, že se 
respektu a důvěře těší na základě svých 
vlastností, jednání a zkušeností.

V případě prvním můžeme mluvit 
o autoritě formální, protože je založená 
na tom, že její nositel je na žebříčku 
hierarchie o něco výše než ti, kteří ho po-
slouchají (měli by poslouchat). V druhém 
případě se jedná o autoritu neformální 
nebo taky přirozenou. Ta již není opřena 
o žádnou pozici, která by se úctě těšila 
sama o sobě, ale vyplývá z pozitivního 
hodnocení jejího nositele ostatními.

My, kteří nějak pomáháme ve skaut-
ském oddíle, se pohybujeme někde 
mezi. Říkáme si rádci či vedoucí, 
a tím zaujímáme pozici, která by měla 

v dětech vzbuzovat respekt. Použití 
„měla by vzbuzovat“ namísto prostého 
„vzbuzuje“ však odkazuje k záludnos-
tem, které všichni dobře známe. Přesto 
ale nic není ztraceno, protože pořád je 
ve hře autorita neformální – podíváme 
se tedy na to, jak ji (podpořenou i tou 
formální vůdcovskou či rádcovskou) 
získat a neztratit.

Jak získat a neztratit 
autoritu

Kdyby se nám někdo odvážil tvrdit, že 
existuje jednoduchá cesta, jak u ostat-
ních lidí autoritu získat, zcela jistě nás 
chce opít rohlíkem. Můžeme se totiž 
vydat různými cestami a na všechny 
z nich je potřeba se vyzbrojit trpělivos-
tí. A které že se nabízejí?

Autorita moci. Podstatou moci je, že 
jeden může druhému nařizovat, co má 
a nemá dělat. Ačkoli jsou jistě situace, 
kdy je to na místě (především s ohle-
dem na bezpečnost našich svěřenců), 
nemělo by se z toho stát pravidlo. Věz-
me, že násilím, křičením a nadáváním 
si možná sjednáme na chvíli klid, ale 
dlouhodobě si respekt určitě neza-
jistíme a o důvěře už nemůže být řeč 

vůbec. Uplatňování moci s sebou totiž 
vždy nese zraňování citů podřízeného. 
Tuto cestu tedy berme jako výstražnou 
a ze svého výchovného repertoáru ji 
rovnou vyřaďme.

Autorita zkušenosti. Dokonce i děti 
rozumějí tomu, že jsou oblasti, ve 
kterých máme více zkušeností než ony, 
nezřídka v nás i vidí vzor pro své vlastní 
chování. Autorita zkušenosti ovšem vy-
žaduje chápat dítě jako partnera, který 
je hoden nést vlastní zodpovědnost za 
samostatná rozhodnutí. Dokud má dítě 
pocit, že mu nikdo neporučníkuje, je 
ochotno naslouchat našim zkušenostem 
a zvažovat naše obavy. Podle našeho 
vzoru pak může jednat i tehdy, když 
u toho nebudeme. Nezapomeňme 
ale dbát na to, abychom jim ve svém 
chování a zkušenostech šli opravdu pří-
kladem hodným respektu a sami plnili 
to, co vyžadujeme od nich.

Dohodnutá autorita. I tato autorita je 
založena na vztahu partnerství. Stojí 
totiž na tom, že si s dětmi dohodneme 
v nejrůznějších oblastech jasná pravidla, 
která odrážejí pohledy a přání obou 
stran (není to tedy jen cesta pro nás, jak 
„nenápadně“ prosadit svá pravidla). Uza-
vření takových dohod trvá někdy delší 
dobu a vyžaduje trpělivost. Zároveň ale 
přinese oboustranný respekt, z kterého 
budeme těžit nejen my, ale i děti, které 
díky tomu najednou požívají i našeho 
respektu a cítí, že i my bereme vážně je.

Ať už zvolíme jakoukoli z cest bu-
dování autority, nesmíme především 
zapomínat na to, že děti v oddíle tu 
nejsou pro nás, ale my pro ně.

BUDOVÁNÍ AUTORITY V ODDÍLE

Zkuste se zamyslet nad tím, 
zda se ve vašem okolí vyskytuje 
někdo, kdo je pro vás neformál-

ní autoritou, člověk, kterého 
respektujete po odborné nebo 

lidské stránce.
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Podpora dospělými

Jedním prvkem skautské výchovné 
metody je poskytování podpory 
dětem (ale třeba i rádcům) ze strany 
dospělých. I to nás odkazuje k tomu, 
že je klíčové stavět naši autoritu na 
partnerském vztahu s dětmi. Děti stojí 
o to, aby je někdo z dospělých bral 
jako sobě rovné, jako lidské bytosti, 

které mají právo myslet samy za sebe 
a rozhodovat o svém životě.

Co pomáhá rozvíjet 
přirozenou autoritu

• umění vedení a řízení týmu
•  dovednost komunikovat a koopero-

vat se skupinou
•  dovednost předcházet konfl iktům 

a řešit je
•  umění kombinovat velkorysost, 

humor, přísnost a důslednost
•  dovednost zvládat své citové vazby 

(k sobě i k ostatním)
• umění sdělovat pochvalu i kritiku
• kultivované chování
• odolnost vůči stresu

Literatura:

Uvedu zde, z kterých zdrojů jsem pro 
článek čerpala. Berte to ale především 

jako inspiraci pro to, kam nahlédnout, 
abyste se o získávání autority dozvěděli 
víc (a třeba i z jiných pohledů), než 
jsem představila tady.

Vališová, A. Jak získat, udržet a neztrácet 
autoritu. Praha: Grada Publishing, 2008.

Vališová, A. – Kasíková, H. Pedagogika pro 
učitele. Praha: Grada Publishing, 2010.

Helms, W. Lépe motivovat, méně se 
rozčilovat. Praha: Portál, 1996.

Publikace slovenského skautingu: 
Prírucka pre skautských vodcov 
a Skautský rok v prírode a v meste. 

Petra Frühbauerová (26 let), 
Jindřichův Hradec

Foto: Martin Holub

Pokud někoho takového najde-
te, jak byste jej charakterizo-
vali? Co vám na něm nejvíce 
imponuje? V čem byste ho 

chtěli napodobit?

Vždyť od dětství se učíme 
nápodobou a mít osobní vzory 
v jednotlivých obdobích života 
je možná tou nejlepší cestou, 
jak vědět, kam směřujeme.

 INZERCE

45kč45kč45kč40kč 45kč 45kč 45kč40kč

Nové stezky pro 
světlušky a vlčata 
- snazší a jednodušší 
příprava programu pro 
jejich vedoucí. Stezky 
obsahují shrnutí toho, co 

by naši nejmenší v daném 

období měli umět a znát, 

aby z nich vyrostli správní 

skauti a skautky.

45kč45kč5kč4545 čkčkč4444445kč 45kč45kč445kč45kč

10

11

Dodržuji základy hygieny: pravidelně si čistím zuby, myju si před 

jídlem ruce, pravidelně se koupu a myju si vlasy.

18
19

Převyprávím sestřičkám, o čem byl Večerníček či jiná krátká pohád-

ka, kterou jsem nedávno viděla.

1111111111111

181888181818188888188

skaaskaskaskaskaskskaskaskakaskkskaskaskaskaskakskaasksskaakskas utiutiututututtiutiiitttuutttu    a a a a a a a a kaskaskaskassssssskskkskaskaskaaskaskkk utkutkuutkuuuutkutkutktkutkutkkutkuuut y.y.yyyyyyy.y.yyyyyyyyy
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aneb Se svým kmenem či oddílem na projekt Youths in Action

Příští bojovka? U moře

Jedeme na výpravu. Sraz na letišti, s se-
bou slovník a mapu balkánských hor.

Pro všechny, kdo si kladou otázku, jak 
roverům a rangers zařídit podobný 
zážitek, přenést jejich zkušenosti přes 
hranice a ukázat konkurenci českých 
luhů a hájů, mám odpověď. Zní: You-
ths in Action.

Mládež v akci

Youths in Action je program Evropské 
komise poskytující dotace na akce 
mládeže. Podpora je určena projek-
tům, kterých se účastní mladí lidé 
z více zemí. Může jít o čundr, hotelové 
přednášky i sportovní tábor, musí 
ale splňovat cíle fondu. Mezi ty patří 
například povzbuzení aktivní účasti 

mladých lidí ve společnosti, jejich 
kulturního porozumění, zapojení těch 
s omezenými možnostmi a další.

My jsme dosahovali „kulturního poro-
zumění“ sledováním východu slunce nad 
makedonskými horami spolu s fi ngova-
ným nukleárním útokem.

Jak na to?

Nejprve si najděte informace na strán-
kách www.mladezvakci.cz. Podívejte se 
na cíle programů a ujasněte si, co, kde 
a pro koho chcete pořádat.

První e-mail kamarádce z Makedonie 
voněl létem a nadšením skautských táborů. 
Zpráva s předmětem „summer summer 
summer“ začínala: Ljupka, the idea is sim-
ple: the world is big and beautiful, worthy 
exploring. Th ere is many people who don‘t 

get the chance to see this; and do not realize 
the power to make a diff erence in the 
world. Let‘s change their attitude – now, 
when it is still possible. (volný překlad: 
Ljupko, je to jednoduché: svět je velký 
a krásný a stojí za poznání. Je tolik lidí, 
kteří nemají šanci tohle vidět a neuvědo-
mují si, kolik toho v něm můžou změnit. 
A my můžeme změnit jejich názor – 
udělejme to, dokud je to ještě možné.)

Poté bude nutné si sehnat partnerskou 
organizaci.

Tento krok je snazší, než vypadá. Nej-
lepší je sice kontaktovat lidi, které znáte, 
případně známé kamarádů, ale pro 
získání kontaktů postačí i uveřejnění ve 
skupině programu na facebooku.

Ve spolupráci s danou organizací 
sepíšete žádost o grant. To znamená 
především celou akci naplánovat a pře-

PŘÍŠTÍ TÁBOR? 

U MOŘE

Na výletě v pohoří Galičica
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svědčivě zdůvodnit, proč by měla dotaci 
získat. V této fázi oceníte zkušenosti 
s plánováním skautských akcí, schop-
nost své plány odůvodnit a trpělivost 
odpovídat na otázky jako „Šíření 
a zhodnocování výsledků projektu“ těsně 
po rozsáhlé odpovědi na téma „Dopad 
projektu, multiplikační efekt a navazující 
aktivity“ a „Zviditelnění“. Nezbytná je 
samozřejmě znalost angličtiny a schop-
nost komunikace se zahraničními part-
nery. Žádost obsahuje detailní program, 
cíl celé akce a údaj, nakolik naplňuje 
cíle celého programu. Přikládá se také 
hrubý odhad ceny cestovného.

Naše žádost měla třicet stránek a její se-
psání nám trvalo několik desítek hodin.

Za pár týdnů jsme už řešili, jaký program 
zařadíme na třetí den dopoledne našeho čes-
ko-makedonského tábora v jižní Makedonii.

Do několika týdnů se rozhodne, zda 
bude grant udělen. Dostanete záloho-
vou platbu a pak je to na vás – zorgani-
zujete akci podle svých představ.

Nastane pláč, skřípění zubů a touha 
dezertovat na domácí táborovou louku. 
Mezinárodní akce není totéž co skautský 
výlet. Například otázka času snídaně je 
složitý problém. Patnáct lidí by si přálo 
osmou ranní a patnáct lidí ji odmítá před 
půl jedenáctou. A kulturní úmysly přijdou 
vniveč, když se v hlasování o tom, který 

z kulturních pokladů ČR či Makedonie 
bude sledován, jako jediný možný kom-
promis ukáže kultura sdílená – teenage-
rovská americká komedie Eurotrip.

Užijte si ji.

Ale najednou… je léto, a v téhle tolik jiné 
zemi s blankytnými jezery a vyprahlými 
horami se pár českých roverů cpe burkem 
a balí makedonské slečny na angličti-
nu a historii. Ten týden je jiný, velký, 
výjimečný. Možná je to léto, možná noční 
koupání, možná divadlo. Smysl a kouzlo. 

Návrat. Fotky, videa, prezentace, 
kamarádi na chatu, kontakty, akce, 
plány, sny.

Ve skutečnosti je návrat z podobné akce 
oslavou, při které si připadám jak pračlo-
věk tancující kolem ohně. I ten pocit je 
podobný – jako když přiložíte sirku k na-
chystanému, ale ledovému táborovému 
ohni, a on najednou vzplane.

Zpracuje se závěrečná zpráva, rozdají 
certifi káty o účasti na akci, a po-
kud akce splní podmínky grantové 
smlouvy, organizátoři dostanou zbytek 
peněz. Jak dlouho bude tento proces 
trvat, závisí na vašem plánu – závěreč-
ná zpráva musí být podána do dvou 
měsíců od posledních aktivit projektu. 
Opět jde o cca 20–30 stránek podrob-
ného zhodnocení proběhlé akce. 

Barbora Nečasová (24 let), Boskovice

Foto: archiv autorky

PĚT PÉ
1. parta

Jako s rizotem – složení je zá-
klad. Nebuďte nadšení z každé-
ho, kdo odepíše anglicky. Akce 
se bude určitě organizovat lépe 
pro více menších skupin, které 
se mezi sebou neznají, ale mají 
společné zájmy. Nezapomeňte, 
že ideálním výstupem projektu 
je přátelství přes hranice, které 
ale sebelepší projekt nezařídí.

2. představy
Co od projektu čekáte? Zní 

to naivně, ale ujasněte si své 
představy a ty potom prodis-
kutujte – s partnery ze zahra-
ničí, se všemi účastníky. Aneb 
kterak se z našeho tábora stala 

dovolená v hotelu. :)

3. průvodce programem
Dostupný na stránkách 

www.mladezvakci.cz a obsahu-
jící veškeré informace. 
Čtěte, čtěte, čtěte.

4. pomoc
Pokud nevíte, ptejte se – 

agentura Mládež v akci je plná 
lidí, kteří vám ochotně a dobře 

poradí.

5. pár technických
věk: u většiny akcí 13–30 let

uzávěrka: podle typu a místa 
programu (viz s. 119 průvod-

ce), pro projekty o prázdninách 
buď 1. února, nebo 1. dubna

peníze: opět různě, obvykle 
70 % cestovních nákladů + 
částku určenou počtem účast-
níků a místem konání. Ta při 
troše snahy a hospodárnosti 
pokryje nejen slušné jídlo 

a ubytování, ale i pomůcky.

Polední klid na Ohridském jezeře



22

R
O
V
E
R
I
N
G

O projektu mladých Čechů, Němců a Izraelců

Na výletě v pohoří Galičica

Oblast Palestiny a současný stát Izrael 
je cílem mnoha poutníků již celá 
staletí. Na přelomu září a října 2010 
jsem sem přijela se skupinou dalších 
Čechů i já, a to se zcela novým úmys-
lem – navazovat spolupráci a sezna-
movat se s mládežnickými organi-
zacemi. Česká skupina však byla jen 
třetinou lidí účastnících se této akce. 
Jednalo se totiž o trojstranný projekt 
mezi Českou republikou, Německem 
a Izraelem a jejich mládežnický-
mi organizacemi, který nám chtěl 

zprostředkovat, jak tyto organizace 
v ostatních dvou zemích fungují. Ce-
lou akci zaštiťovalo heslo „Objevovat 
historii – rozumět současnosti – tvořit 
budoucnost“.

Výzvu k účasti na tomto projektu 
vydala s předstihem dlouhým asi 
rok a půl Česká rada dětí a mládeže 
(ČRDM), která u nás sdružuje větši-
nu mládežnických a zájmových orga-
nizací (Junák – svaz skautů a skautek 
ČR je druhé největší sdružení, které 
ČRDM zastřešuje). Nadchla jsem se 
okamžitě, protože vydat se do Izraele 
byl můj dávný sen. To, že to bylo za 
velmi nízkou cenu a ještě v rámci mé 
skautské činnosti, mě velice inspiro-
valo. Přestože se hledalo jen osm lidí, 
převis zájemců byl velmi malý. Účast-
níkem se mohl stát člen jakékoliv 
organizace sdružené pod ČRDM, byl-
li starší osmnácti let. V motivačním 

dopise byl kladen důraz na to, zda 
je vedoucím, aby zkušenosti získané 
z projektu mohl své organizaci předat. 
Mně osobně velice pomohlo, že jsem 
se již v dřívějších dobách účastnila 
několika mezinárodních workcampů, 
z nichž jeden se dokonce věnoval 
židovsko-německé problematice, a to, 
že i moje studium je zaměřeno na 
etnické skupiny.

Projekt odstartovala na konci srpna 
naše česká skupina. Zaměřili jsme se 
na kauzu Leopolda Hilsnera, současný 
nacionalismus a extremismus a praž-
ské památky, nevyjímaje židovské. Po-
slední den, při přejezdu do Německa, 
jsme strávili v Plzni, kde nás hostila 
organizace Tandem, která podporuje 
česko-německé výměny mládeže. Tan-
dem spolu s Ministerstvem školství 
mládeže a tělovýchovy a Nadačním 
fondem obětem holocaustu nás nejen 

TŘI CESTY – JEDEN CÍL
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po fi nanční stránce velice podpořili. 
Bez nich by nemohl být tento projekt 
vůbec uskutečněn.

Německá skupina se svého úkolu 
zhostila jiným způsobem. Sídlili jsme 
v Mnichově a jeden den jsme strávili 
výletem do blízkého Norimberku, 
což bývalo ideologické sídlo nacis-
tického Německa. Navštívili jsme 
Dokumentační centrum a muzeum, 
které shromažďuje poznatky spojené 
s ideologií Třetí říše. Obzvláště 
izraelská výprava byla překvapena 
seberefl exí Němců, zaměřenou na 
hrůznost a lživost nacistické ideolo-
gie směřované k samotným Něm-
cům. Další část programu probíhala 
v novém židovském centru ve středu 
Mnichova, kde funguje jak synagoga, 
tak škola a školka.

Obzvláště pro české účastníky projektu 
byla vyvrcholením návštěva Izraele. 
Vypravili jsme se tam asi měsíc po 
skončení projektu v Německu, tj. na 
počátku října. Září je pro Židy ob-
dobím náboženských svátků a pohyb 
v zemi je pro cizince kvůli zavřeným 
obchodům a nejezdícím autobusům 
poněkud obtížnější. Přestože ze strany 
Izraelců zazněl na evaluaci v Německu 
požadavek na více skutečných setkání 
s mládeží, jejich vlastní program 
připomínal spíše turistickou dovole-
nou. Od bydlení v Tel Avivu přímo 
v hotelu na pláži přes návštěvu pro nás 
velice zajímavých, ale skutečně velmi 
turistických míst.

Velikým zážitkem pro mě jako 
suchozemce byl výlet k telavivským 
mořským skautům, kteří nás vyvezli 
na moře. Velmi intenzivní pocity jsem 
rovněž měla z muzea Yad Vashem 
(dokumentační centrum shromažďu-

jící poznatky o holocaustu). Před-
stavte si, že jste v místnosti, která je 
věnovaná expozici o Terezíně. Z jedné 
strany stojí člověk, jehož prarodiče 
v Terezíně trpěli, a z druhé strany 
člověk, jehož prarodiče se na likvidaci 
Židů mohli podílet. Stojíte tam spolu 
a všichni víte, že jste právě svědky 
historického okamžiku. Emoce, které 
mě v tuto chvíli přepadaly, se dají 
těžko popisovat.

Přestože jsem díky svému studiu vycvi-
čená k vysoce tolerantnímu přístupu 
k jakékoli světové kultuře, konfrontace 
některých momentů běžného života 
vyvolala i ve mně kulturní šok:

• Vojenská služba, pro dívky dvou-
letá a pro chlapce tříletá, je čestným 
posláním. Vojáci v uniformách jsou 
vysoce vážení, protože touto náročnou 
službou prošel téměř každý.

• Izraelští muži se ve výchově svých 
dětí velmi pěkně angažují. V podstatě 
jsme jen jednou viděli ženu, jak tlačí 
kočárek, jinak to byl vždycky muž.

• Taktéž pozice činovníků a vycho-
vatelů je v izraelském systému orga-
nizace mládeže poněkud odlišná. Do 
osmnácti let, než odchází na vojnu, 
jsou maximálně v pozici praktikantů, 
ale poté, pokud se vrací, jsou vedou-
cí za svou práci placeni a zastávají 
ji jako jiné občanské zaměstnání. 
Celkově se organizace více angažují 
v běžném životě a nežijí jen samy 
pro sebe. Svou činnost zaměřují 
napojením na politická nebo nábo-
ženská uskupení. Jedna organizace 
se v nedávné době zaměřila na budo-
vání odpočívadel na nebezpečných 
silnicích, aby se snížilo množství 
dopravních nehod.

Celkově však by si měl každý udělat 
na tuto zemi vlastní názor. Jak jsme se 
všichni shodli, média velmi často infor-
mace zkreslují a až při výměně názorů 
s Izraelci a Němci se nám mnoho věcí 
zdálo jasnějších. Z toho, že se Izraelci 
sami považují za součást Evropy, a tedy 
i západní civilizace, jsme byla trochu 
zklamaná, moc jsem se těšila, že koneč-
ně překročím kulturní hranici svého 
světadílu.

Věřím, že bariéru komunikace se po-
dařilo díky tomuto projektu prolomit. 
Vzhledem k tomu, že je na všech 
stranách vůle k pokračování projektu, 
bude na třech cestách s jedním cílem 
více možností k mezikulturnímu 
setkávání. 

Veronika Konopásková (21 let), Měšice

Foto: Marek Krajči, archiv autorky

Další články o projektu, hnutích mládeže v Izraeli a izraelských mořských skautech:

• www.adam.cz/clanek-2010120044-ceskonemeckoizraelsky-projekt-uspesne-zavrsen.html
• www.adam.cz/clanek-2009120021-izrael-mala-zeme-velke-udalosti.html

• www.seascout.org/ships/international/Israel

Památník obětem holocaustu v Yad Vashem
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Telegraficky

• Řád Stříbrného vlka rozšířil paletu 
svých nositelů o Zdeňka Navrátila – 
Fetiška, instruktora ELŠ z jihomorav-
ských Ivančic. Nejvyšší české skautské 
vyznamenání za celoživotní práci pro 
hnutí převzal symbolicky 17. listopadu 
2010 v katedrále svatého Víta. Blaho-
přejeme.

• Od 10. do 14. ledna 2011 se v Bra-
zílii konala 39. celosvětová konference 
WOSM. Krom jiného na ní do světové 
skautské organizace ofi ciálně vstoupili 
Bělorusové, přijatí už loni v září, a stali se 
tak jejím 161. členem. Více na stránkách 
WOSM: www.scout.org.

• Jak se proměňoval slib v historii skau-
tingu nejen v bývalém Československu, 
ale i v Polsku a Maďarsku, se chystá 
přiblížit právě běžící projekt Význam 
skautského slibu. Zaměřuje se zvlášť 
na to, jak které skautské organizace 
přistupovaly a přistupují k „prvnímu 
principu“. Dvě diskuzní setkání už 
proběhla v listopadu a lednu v Praze, 
další se chystá na 22. únor. Na jaře má 
také k projektu vyjít sborník a proběh-
nout výstava i konference s mezinárodní 
účastí. Více na http://slib.wz.cz.

• O víkendu 25. až 27. února mohou 
milovníci sněžných hrátek, běžeckého 
lyžování a Jizerských hor vyrazit pod 
iglú na Předěl 2011, 17. ročník rover-
ského zimního táboření. Více v kalen-
dáři akcí na www.skaut.cz/rovernet.

• 5. a 6. března pořádá 5. středisko 
Modřany v Praze skautský fl orbalový 
turnaj Derwen Cup 2011. Přihlásit 

se mohou všechny věkové kategorie 
včetně roverů. Stránky turnaje: 
http://cup.derwen.info.

• Do Hradce Králové se na 25. až 27. 
března chystá Poradní skála 2011, celo-
státní vzdělávací setkání pro vedoucí 
světlušek a vlčat. Programové bloky se 
budou týkat zejména práce s novými 
stezkami, symbolického rámce nebo 
vlčků a světýlek. Přihlásit se můžete 
na www.skaut.cz/poradniskala.

• Odbor duchovní výchovy Junáka zve 
od 8. do 10. dubna na 4. celostátní 
seminář vůdců křesťanských oddílů 
(otevřený pro všechny zájemce). Akce se 
koná v severomoravské Kopřivnici, další 
info najdete na www.skaut.cz/duchovni.

• K oslavám Dne Země organizuje 
pardubické středisko Polaris ekologický 
závod Alko 2011, který proběhne od 
15. do 17. dubna pod Kunětickou ho-
rou. Zvány jsou týmy vašich mladších 
svěřenců ve vlčecím, světluškovském 
nebo skautském věku. Nezávodí se 
ovšem v pití alkoholu, ale v běhu 
s alobalovou koulí. Stránka závodu: 
http://alko.wz.cz.

(vd)

Britští skauti v ČR

Zažijte atmosféru světového jamboree 
i v České republice! Od 7. do 12. 
srpna, tedy těsně po konci světového 
jamboree, přivítáme v České republice 
200 britských skatů a skautek. Zapojte 
se se svým oddílem do hoštění a pří-
pravy programu!

Hledáme střediska z celé České repub-
liky, která by na 2–3 dny připravila 
program pro deseti- až maximálně 
čtyřicetičlenné skupiny britských 
skautů a skautek. V rámci „home 
hospitality“, tradiční součásti velkých 
mezinárodních skautských akcí, by 
pro ně zajistila ubytování, program, 
stravování a dopravu v místě ubyto-
vání. Na oplátku získají jedinečné 
zážitky, kontakty a umožní britským 
skautům poznat krásy Čech a Moravy. 
Pokud máte zájem se do programu za-
pojit nebo máte jakékoli dotazy, pište 
na adresu: international@junak.cz. 
Využijte této jedinečné příležitosti 
zažít kus atmosféry Světového jambo-
ree v Česku a poznejte britské skauty 
a skauting blíž.

Petr Macek – Prófa (25 let), Praha
zahraniční tajemník Junáka

Rekonstrukce 
skautského Mlýna

V Brně se připravuje celková rekon-
strukce základny Mlýn, která se změní 
na skautské mezinárodní středisko 
ekologické výchovy s celoročním 
provozem. Příprava stavby nabízí pří-
ležitost roverským kmenům i jednot-
livcům přiložit ruce k dílu. Hledáme 
pomocníky k práci přímo na Mlýně 
a pomocníky s prezentací na větších 
akcích nebo s plánovanou veřejnou 
sbírkou. Evidujeme zájemce o budoucí 
zaměstnání. Více o projektu najdeš na 
www.kapraluvmlyn.cz. 

Ivo Brzobohatý – Ještěr (49 let), Brno
administrátor a koordinátor projektu

CO OTŘÁSÁ SKAUTSKÝM SVĚTEM

Nový A dokOnaLEJší I O koSMickém A HlubiNnEM spECIálním BambULKU PoŘIDíte vÁM nEjRAdostněJi ČAsem 
TAkovA OSMA ŽEhNÉ sKUhrá oŘEChem přÍtoMnA SOva NěkterA KRÁkoraJE NÉ a NepřestAne v KOloSu TIše plaČKY 
zaVyli MalÍ neCHÁME ŠPitajíceE zNÁTe drAvé ZAvaLilI JE Mezi SMEšná kry TANOU a PODél stÁVÁME STĚnou SyTOu 

laVINAMI DO sebe BRyndákovOU CHceme žlUŤ!
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Právě když se paní Černá zamýšlela nad 
tím, bude-li chtít návštěva „turka“, nebo 
rozpustnou kávu, rozdrnčel se zvonek. 
Poté, co vyšlo najevo, že mladá dívka, 
která vstoupila, pije kávu rozpustnou, 
se paní poněkud uvolnila. „Víte, vy to 
samozřejmě nemůžete pamatovat, ale 
když jsem zhruba ve vašem věku vedla 
oddíl skautek, psal se rok 1938,“ začala 
pamětnice své vyprávění…

Proč ses rozhodla zapojit 
do projektu?

O nahrání prvního pamětníka mě 
poprosila vedoucí s tím, že už s ním 
má domluvené setkání, ale že zjistila, 
že nemá čas. Říkala, že byl vězněný 
za druhé světové války a že byl skaut. 
Byl to starý, nesmírně charismatický 
pán, který na mě měl vyhrazené celé 
odpoledne. Zpočátku jsme si jen tak 
povídali, potom začal vyprávět a já 
jsem s každým dalším slovem začínala 

chápat, že mi tady žádné historic-
ké znalosti nepomohou. Vyprávěl 
o skutečných lidech a o skutečném 
hrdinství. Ne o tom, o čem se učí ve 
školách, ale o tom, jak to sám prožíval. 
Hned, jak jsem přišla domů, jsem si na 
internetu vyhledala podrobné informa-
ce o událostech, o kterých mluvil.

Jak probíhá natáčení pamětníka?

Nejprve pamětníka kontaktujete 
a domluvíte si s ním schůzku. Pak 
můžete vyrazit na první sezení. Tam se 
hlavně snažíte o to, aby vám pamětník 
řekl svůj životní příběh od dětství do 
současnosti s tím, že je jasné, že bude 
víc mluvit o svém skautování. Poté, co 
mám rozhovor hotový, jej já osobně 
ještě vždycky jednou překontroluji 
a zjistím si, kde mi co není jasné. Pak 
si dám s nějakým časovým odstupem 
s pamětníkem druhý sraz, kde se ho 
doptám na nejasnosti.

Kde všechny ty pamětníky sháníte?

To je různé. Většinou jsou to bývalí 
členové oddílu, oldskauti či skauti, kte-
ré mi doporučili nějací známí. Časem 
by snad mělo být možné získat nějaké 
tipy přímo od Skautského století.

Baví tě to?

Rozhodně! Díky těmto rozhovorům 
se mi historie přiblížila tak, že mám 
pocit, jako by se mě osudy těch, které 
nahrávám, také trochu týkaly. Zároveň 
rozhodně nemyslím, že bude fráze, 
když teď řeknu: „Jsem hrdá na to, že 
jsem skautka.“ Protože to je pravda. 

Za rozhovor s rangers z Prahy děkuje 
Marie Novotná – Wannah (22 let), 

Praha

MOJE SKAUTSKÉ STOLETÍ
O tom, co s sebou nese zapojení do projektu internetové kroniky Skautské století

Chceš se i ty stát sběračem 
Skautského století a nevíš, co 
pro to udělat? Nebo bys chtěl 

nahrávat, ale nevíš koho?

Napiš nám na 
skautskestoleti@skaut.cz.

Skautské století na Facebooku:
http://www.facebook.com/

permalink.php?story_fbid=1813
21841888045&id=1000003917

31288&ref=notif&notif_t=
share_reply#!/pages/Skautske-

-stoleti/134295716621008

Motivační večery 
Skautského století:

http://krizovatka.skaut.cz/
zpravodajstvi/5667-v-peti-

-mestech-se-predstavi-projekt-
-skautske-stoleti-mezi-dalsimi-

-muze-byt-i-to-vase
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Přání všeho dobrého do roverského roku 2011 od šéfa RO Šípka

Drazí sourozenci,

nedávno jsem strávil víkend v naprosto 
roverském duchu uprostřed šumavské 
divočiny, ve srubu bez elektřiny a vody, 
s partou dobrých přátel. Zima byla 
všudypřítomná a lezavá, sněhu habaděj 
a ledu jsem se několikrát nedobrovolně 
dotkl pěkně zblízka. Na srub jsme se 
probíjeli asi 15 km noční divokou 
krajinou. Museli jsme jít pěkně zostra, 
abychom stihli noční otevírací dobu 
pekárny, která byla po cestě, protože 
kdo by si nechal ujít rohlík nebo chle-
ba právě vytažený z pece? 

Víkend jsme strávili bez hodin a hodi-
nek, jedli jsme, když byl hlad, a spali, 
když se chtělo spát. Bylo to najednou 
jako vlastnit čas. Ráno jsme se koupali 
v potoce, přes den jsme řezali dřevo 
a zdolali Javorník severní stěnou a večer 
se prošli po žhavých uhlících. Pak jsme 
zpívali až do zemdlení hlasivek a dlou-
ho do noci si povídali o životě a smrti. 

Po dlouhé době jako bych se znovu 
dotkl toho, co mi v roveringu připadá 
podstatné: umět se radovat z maličkos-
tí a děkovat za sebemenší zdánlivou 
obyčejnost. I ona se totiž v kruhu 
přátel stává něčím velkolepým. 

V básni Jana Skácela, ze které jsem si 
vypůjčil titulek textu, se říká: „Podě-
kujme jak děti za jablko, za radost, která 
pomohla nám přebolet.“ Asi to zní vzletně 
a mimo kontext zvláštně pateticky, 
ale pro mne je v těch několika slovech 
vyjádřen rozdíl mezi obyčejným žitím 
a prožíváním něčeho velkého. Za tím 
jablkem, které dítě dostává, je vždycky 
ukrytý někdo, komu je třeba poděko-
vat… A teprve poděkování uzavírá onen 
velký kruh roverského života, ke kterému 
patří nejen příležitosti a jejich využívání, 
ale i vděčnost za ně, poděkování – sobě, 
druhým nebo Bohu, chcete-li. 

Nadcházející rok bude plný příležitos-
tí, na celostátní úrovni se chystá hned 

několik velkých projektů, které jsou 
určené právě a jen pro vás. O většině 
z nich se dočtete jinde v časopise, tady 
je pouze vyjmenuji: Skautské století, 
Obrok 2011, další práce na „Novém 
programu pro rovery a rangers“, 
Mikulášský víkend 2011, Roverská 
lesní škola 2011 a celá plejáda dalších 
letních kurzů pro RaR. 

Děkuji velmi všem, kdo se podílejí na 
jejich přípravě, a vás všechny prosím, 
abyste se do těchto projektů dle svých 
možností zapojili. 

Přeji vám do roverského roku 2011 
všechno dobré a málo řečí, co jsou jen 
do větru. 

Miloš Říha – Šípek, Praha
šéf Roverského odboru
milos.riha@junak.cz

Foto: Jakub Pejcal – Boby

„PODĚKUJME JAK DĚTI 
     ZA JABLKO“
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Zažili jste to taky? Stojíte před za-
vřenými dveřmi a váháte, zda otevřít 
a vstoupit. Brání vám trochu ostych, 
trochu strach, co tam vlastně najde-
te, ale přesto jste zvědaví. Jak u vás 
takové situace dopadají: otevřete, nebo 
odejdete?

Živě si vzpomínám na ty svoje dveře. 
Jmenovka na nich hlásila: Jihočeská lesní 
škola. Jedna moje noha měla nakročeno, 
protože to, co jsem o JčLŠ slyšela, znělo 
dobře. Druhá váhala a nechtěla udělat 
krok z domova. Dnes jásám a děkuju, že 
ta první tehdy byla silnější.

Minulo dvanáct let, možná je doba už 
jiná, ale možná jsou stále takoví, kteří 
váhají, když je někdo přivede ke dve-
řím s označením „Skautské vzdělává-
ní“. Co že to vlastně je?

Kde začít

Představuju si R&R kolem patnácti. 
A dokážu si ho představit v zásadě 
ve dvou situacích: pracuje při oddíle 
a odněkud zazní, že by bylo dobré, aby 
si udělal čekatelky. Anebo nic takového 
nezazní, ale už slyšel o lesních kursech 
a podobná zkušenost ho láká. V obou 
případech je z čeho vybírat.

Čekatelská zkouška (ČZ) představuje 
jakousi bránu do skautského vzdělá-
vání: opravňuje člověka podílet se na 
spoluvedení oddílu a dává mu k tomu 
základní znalosti a dovednosti. Složit 
ji lze na víkendových nebo lesních 
čekatelských kursech. 

Lesní kursy nejsou ale pouze kvalifi -
kační, tedy čekatelské či vůdcovské. 
A to je příležitost pro náš druhý 
případ: každý rok se v nabídce lesních 
kursů najde několik roverských. Pro 

ty mladší je to typicky Fonticulus, pro 
starší Fons či Safír, pro skupiny Sva-
toplukovy pruty. Roverské kursy jsou 
zpravidla zaměřeny na osobní rozvoj 
účastníka, bývají motivační a přinášejí 
spoustu dalších rozměrů.

A dál?

Pokud za sebou máte čekatelský kurs 
úspěšně zakončený zkouškou, otevírají 
se vám dveře s další jmenovkou: vůd-
covská zkouška (VZ). A opět možnosti 
kursů lesních i víkendových, pestrá 
škála. Kdo je držitelem vůdcovské 
zkoušky, může působit jako vůdce 
oddílu, zástupce vůdce nebo vedoucí 
letního tábora – to je hlavní smysl VZ 
a z toho také vyplývá její obsah. Nutno 
ale podotknout, že i kvalifi kační kursy 
v sobě skrývají spoustu zajímavých 
zážitků, dokážou motivovat a zdaleka 
nejsou takovou „nalejvárnou“, jak se 
může z jejich názvu zdát.

Ještě to nestačí?

Je libo stále ještě rozvíjet znalosti, 
dovednosti či postoje v roli vedoucího 
oddílu? Pak vybírejte z lesních škol. 
Nezískáte na nich žádnou kvalifi kaci, 
ale zpravidla objevíte mnohé přátele, 
inspiraci a poznání. Lesní školy čer-
pají z dlouholeté tradice a mají svého 
zvláštního ducha. Každá lesní škola 
má trochu jiné, specifi cké zaměření. 
Je dobré dát si s výběrem trochu práce 
a najít pro sebe tu správnou.

Když se podíváme ještě dál, jako jakýsi 
nejvyšší kvalifi kační stupeň skautské-
ho vzdělání je tu instruktorství, tedy 
získání instruktorské kvalifi kace (IK). 
Lidé s IK pořádají kursy a podobné 
vzdělávací akce, jsou těmi, kteří budují 

skautské vzdělávání a jeho kvalitu. 
Instruktorskou kvalifi kaci lze získat na 
instruktorských lesních školách.

Ani teď nejsme na konci

Aby byl výčet skautského vzdělávání 
úplný, nelze opomenout odborné 
zkoušky, tedy zkoušku manažerskou 
(zahrnující hospodářskou a organi-
zační zkoušku) a odborné činovnické 
kvalifi kace (OČK). Manažerská zkouška 
je určena zejména pro ty, kdo chtějí 
v organizaci zastávat některou z řídících 
pozic nebo post hospodáře organizační 
jednotky. OČK se vztahují k jednotli-
vým oborům, tedy např. metodice, hos-
podaření, myšlenkovým základům, atd. 
Držitelé OČK mohou být odbornými 
lektory, členy zkušební komise u ČZ 
nebo VZ v daných oblastech apod.

Zkusila jsem vtěsnat do pár řádků 
to nejzajímavější z osmdesáti sedmi 
stran Řádu pro vzdělávání činovnic 
a činovníků Junáka. Spoustu věcí jsem 
opomenula, jako třeba speciální vodácké 
vzdělávání. Přesto věřím, že kdybyste 
se někdy ocitli před dveřmi s nápisem 
Skautské vzdělávání, odvahu otevřít vám 
dodá trochu lepší znalost toho, co může-
te čekat za nimi. Rozhodně je o co stát.

Barbora Tichavová – Rozárka (32 let), 
Příbraz

zpravodajka VRJ pro vzdělávání

O skautském vzdělávání

CO JE ZA DVEŘMI?

Pokud se chcete porozhlédnout, co 
se vám ve skautském vzdělávání 

aktuálně nabízí, navštivte databázi 
vzdělávacích akcí na Křižovatce:

http://krizovatka.skaut.cz/databaze/
akce-vzdelavaci/uvodem-ke-

-vzdelavacim-akcim



XIII. ročník letního tábora Naděje 
pro rovery a rangers
12.–28. srpna 2011
• pro skauty a přátele skautingu mezi 16 a 23 lety
• Jizerské hory a jejich čistá, podmanivá krása
• program rozvíjející tvořivost a týmovou spolupráci
•  situace, ve kterých poznáš své netušené schopnosti, 

dovednosti a limity
• náměty pro činnost roverů a rangers
• motivace do dalšího skautského i osobního života
Na přihlášky se těšíme do 10. dubna 2011.
www.tabornadeje.cz

FONS Beníšky 2011
Zážitkový lesní kurz se zaměřením 
na sebepoznání, sebevzdělávání, 
hledání životních cest a rovering 
v souvislostech dnešního světa.
Termín a místo konání akce: 19.–28. srpna 2011, 
Bönischovy boudy v Krkonoších
Termín podání přihlášek: do 15. 3. 2011
http://fons.skauting.cz/benisky, 
fonsbenisky@gmail.com, 608 151 335 (Ora)Fonticulus Maděra

Maděra nabízí inspiraci pro oddílovou i rover-
skou činnost a těší se na holky ve věku 15 až 
16 let a na kluky mezi 15 a 17 lety, kteří pracují 
u oddílů a udělají si čas mezi 18. a 27. srpnem.

Přihlásit se je možné do konce února na adrese 
fonticulusmadera@gmail.com.
Vše důležité máme k dočtení na webu: 
http://madera.skauting.cz

SeLKa
Lesní kurz pro všechny, kteří vedou 
nebo se chystají vést světlušky
13.–15. 5. 2011, České Budějovice
4.–13. 8. 2011, Roztoky u Prahy
7.–9. 10. 2011, Nymburk
4.–6. 11. 2011, překvapení

http://selka.webnode.cz, selka@email.cz
Hustě napruzený prasátko
Zážitková akce pro rovery a rangers, co chtějí prožít 
něco netradičního. Poznat sami sebe, nové lidi, jiné 
názory. Pro jednou se nestarat a užívat si.
termín: 8.–10. 4. 2011
místo: skautská základna Posekanec

Web a přihláška: http://prasatko.skauting.cz
Facebook: 
http://www.facebook.com/group.php?gid=129766208714

Smršť
Smršť – setkání roverů a rangers, 
15.–17. 4. 2011 na základně 
Sezimovo Ústí
Cítíš se být roverem/rangers? Dochází Ti šťáva, 
motivace, inspirace? Chceš být zase na chvíli v roli 
účastníka? Prožij víkend ve víru SMRŠTI zážitků, 
zábavy a všudypřítomné energie. 

Kontakt: Dřewáček 
r.velflova@seznam.cz, 723 319 571
Web: http://www.rlksafir.net/cz/smrst-setkani-roveru

Soutoky
Chystá se akce pro starší rovery (cca 24+)! 
Pokud jím jsi a tápeš, co v Tvém věku 
čekat od skautingu/roveringu, přijeď to 
zjistit na SOUTOKY 2011. DÁME HLAVY 
DOHROMADY.
Termín: 11.–13. 3. 2010
Místo konání: Jaroměř
Kontakt: soutoky11@gmail.com
Web: http://soutoky11.webnode.cz

ČLK CORDA
inspiraCe + poznání + spOlečen-
ství + přátelství + adRenalin + 
putování + dobroDružství + 
zkušenosti + trAdice = CORDA 2011
Letos navíc pracujeme s novou podobou 
čekatelské zkoušky!
jarní zahajovací víkend: 
28. dubna–1. května 2011 (Hostinné)
letní táborová část: 5.–14. srpna 2011 
(Rokytnice v Orlických horách)
podzimní setkání: 7.–9. října 2011 (Smilov)

kontaktní email: info@corda.cz
podrobné informace: www.corda.cz

Klubovna v Olomouci, Hájenka u Písařova
Skauti 4. střediska Olomouc nabízí 2 zajímavé ubytovací 
kapacity pro vaše oddíly, kurzy, družiny, setkání, táboření.
Ubytování v Olomouci (klubovna): 
http://ctverka.webnode.cz/ubytovna
Hájenka u Písařova: http://pisarov.skauting.cz

POZVÁNKY
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Jak ses dostal k práci v Ovčinu?

Od roku 2006 jsem byl s menší pře-
stávkou instruktorem na čekatelském 
lesním kurzu Odyssea, což byl jeden 
z kurzů, kde se začalo pracovat na 
experimentální čekatelské zkoušce. Po-
tom čas experimentů dozrál a Rozárka, 
současná zpravodajka pro vzdělávání, 
mě oslovila, zda bych nechtěl šéfovat 
skupině, která dá novou čekatelku do-
hromady. Souhlasil jsem a můj vstup 
do Ovčinu byl spojený právě s tímhle 
projektem. Teď se má práce samo-
zřejmě netýká jen nové čekatelky, ale 
zasahuje do více oblastí, které odbor ve 
vzdělávání řeší.

A jakými dalšími oblastmi se odbor 
zabývá? Mohl bys jej čtenářům 
Kmene stručně představit?

Hlavním tématem odboru je vzdě-
lávání v Junáku. Aktuálně tvoříme 

příručku pro vůdcovské zkoušky 
a podmínky pro zkoušející a instrukto-
ry. Organizovali jsme setkání „vzděla-
vatelů“, pořádáme pravidelně Ústřední 
lesní školu (ÚLŠ), budujeme novou 
čekatelku na kompetenčním modelu, 
dostávají se k nám projekty na lesní 
kurzy. Jsme zkrátka k ruce zpravodajce 
pro vzdělávání a zabýváme se vším, co 
se vzděláváním souvisí, dotacemi na 
akce počínaje a koncepcí konče.

Kolik členů odbor v současné době 
má a jak vypadá jeho běžný provoz? 
Uvítali byste případné zájemce 
o spolupráci?

Odbor má nyní asi deset až dvanáct 
členů. Běžný provoz se skládá z pravi-
delných pracovních schůzek, které jsou 
asi jednou měsíčně, a z nich plynou-
cích úkolů. Kromě toho se vyskytují 
větší akce během roku. Pokud má 
někdo zájem pomoci s prací odboru 
a v oblasti vzdělávání se orientuje, je 
možné se zapojit přímo do Ovčinu 
nebo do některé z pracovních skupin 
pod ním – podle tématu, které by 
zájemcům vyhovovalo.

Co odbor a vzdělávání roverů? Kde 
se čtenáři Kmene mohou s činností 
odboru setkat, pomineme-li ty, 
které „postihne“ některá z kvalifi-
kačních zkoušek?

Osobně se s rovery potkávám nejvíce 
na kurzech, zejména na čekatelských, 
na Odyssee jsem jich potkal celou řadu 
a pro většinu, troufám si tvrdit, to 
nebylo zdaleka jen získání kvalifi kace. 
Samozřejmě, že se prokousávali tématy 
čekatelské zkoušky, ale dokázali jsme 

jim, že to není jen nuda. Nebyla to sice 
stále zábava jako na ObRoku, nicméně 
jen samé nezáživné učení to nebylo 
a na konci po zdolání všech překážek 
nastala velká euforie.

Chci tím říci, že vzdělávání v Junáku 
prostě není a nemusí být vůbec nudné, 
pokud se člověk vyhne jednodenní 
zkoušce a jede alespoň na víkendový 
kurz. Navíc to je něco, co by nemělo být 
nucené, měla by to být radost, smích 
a cesta, jak začít působit při výchově ve 
skautingu, a nejen při výchově. Nechci 
tím říct „jeď na vzdělávačku, je to stejné 
jako roverský kurz“. Ne, chci říct: „Jeď 
na vzdělávačku, pokud potřebuješ získat 
kvalifi kaci a znalosti, vyber si dobře 
a rozhodně to bude stát za to. A pokud 
ještě nevíš, jeď na roverský kurz.“ 

(jpp)

Foto: archiv autora, Jakub Pejcal – Boby

Rozhovor s Focmanem

VZDĚLÁVÁNÍ V JUNÁKU NENÍ 
A NEMUSÍ BÝT NUDA

JIŘÍ ŠOLC – FOCMAN (34 let) 
v létě po mnoha letech předal oddíl 

svým nástupcům a nyní se plně 
věnuje vzdělávání jako člen Odboru 
pro vzdělávání činovníků (Ovčin). 
Spolupracuje jako instruktor na 

několika kurzech. Pracuje na ČVUT 
jako síťový a serverový specialista. 
Když zrovna není ve škole nebo ve 
skautu, brázdí bílé pláně na lyžích.

Informace o odboru, jeho aktivitách 
a členech, stejně jako kontakty 

a zprávy o ÚLŠ najdete na:

http://krizovatka.skaut.cz/
organizace/vzdelavani/

odbor-pro-vzdelavani-cinovniku

Vzdělávací akce – to nemusí být jen o kvali-
fikaci, ale i o zážitcích, inspiraci k činnosti 
a o nových kamarádech
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Junákem prý obchází nové strašidlo. Dle 
očitých svědků je děsivé: koho potká, toho 
sežere! Jmenuje se Kompetence. Straší 
zejména účastníky čekatelských a vůdcov-
ských kurzů. Zda je třeba opravdu se bát, 
jsme se chtěli dozvědět od Víti Růžičky, 
který se podílel na vytváření kompetencí 
pro vůdcovskou zkoušku a pro nový 
výchovný program.

Co to jsou kompetence

To slovo jsme si vypůjčili z pedagogic-
ké teorie, ale přesné defi nice jsou 
často psané tak, že jim nejspíš 
nerozumí ani sám autor. (Schvál-
ně si zadejte slovo „kompetence“ 
do Googlu…) Co znamenají 
kompetence ve skautské výchově, 
si proto raději ukážeme na 
jednoduchém příkladu. Před-
stavte si, že se na táboře učí kluci 
nebo holky z družiny vařit na 
táborových kamnech. Umět vařit 
vyžaduje řadu znalostí – vím, 
z jakých surovin uvařím polévku, 
znám recept, vím, jakým dřívím 
budu přikládat, jak dlouho se 
to vaří. Pak potřebuji nějaké 
dovednosti – umět oškrábat a nakrájet 
brambory a zeleninu (a neříznout 
se), topit tak, aby mi nevyhasl oheň, 
přitom nic nepřipálit atd. Poslední 
součástí učení jsou postoje – chci 
uvařit oběd dobře a včas, spolupracuji 
s ostatními z družiny, vzájemně si 
pomáháme. Když někdo něco neumí, 
tak mu nebudu nadávat, ale poradím 
mu. To všechno dohromady můžeme 
vyjádřit jednoduchým popisem: Umí 
ve spolupráci s družinou uvařit oběd pro 
ostatní, a tento popis nazýváme slovem 
kompetence.

Jde tedy o znalosti, dovednosti a postoje 
či jejich kombinaci a schopnost jejich 
praktického uplatnění. Obsahem někte-

rých kompetencí jsou hlavně znalosti, 
u jiných jde víc o dovednosti, u dalších 
o postoje a někdy je v kompetenci 
obsaženo vše dohromady.

Kde se kompetence 
vyskytují

S kompetencemi se v Junáku můžete 
setkat na dvou místech. Na kompe-
tencích je postavena nová vůdcovská 
zkouška, podobně se připravuje nová 
verze čekatelské zkoušky a kvalifi kace 

pro skautské instruktory. Ze systému 
kompetencí ale vychází i celý nový 
výchovný program Junáka, tedy hlavně 
nové stezky. Když otevřete stezku, 
slovo kompetence tam nenajdete. 
Kdybyste měli ale možnost nahlédnout 
pod pokličku a viděli, jak nová stezka 
vznikala, uvidíte na začátku kompe-
tence, ze kterých jsou pak odvozeny 
jednotlivé body stezky a konkrétní 
úkoly a aktivity.

Jak se s kompetencemi 
pracuje

Vyzkoušíme si to sami na sobě. Když 
se ve škole něco učíme, obvykle to 

vypadá tak, že dostaneme seznam 
požadavků: třeba učebnice XY, strana 
1–168. To se více či méně naučíme 
a jdeme ke zkoušce. Tu na jeden nebo 
více pokusů absolvujeme a stejným 
způsobem pokračuje další předmět. 
To, proč se něco učíme a k čemu nám 
to bude, asi trochu tušíme, ale nad 
skripty nebo zkouškovým testem na to 
nejspíš nemyslíme.

Můžeme to ale zkusit jinak a inspirací 
nám bude skautská stezka. Všim-
něte si, jak jsou formulovány úkoly 

stezky: Pokud chci něco umět, 
dokázat, zlepšit se, …, splním ten 
a ten vybraný úkol. Zkuste něco 
podobného i ve škole. Vyberte si 
jeden předmět (raději ten, který 
vás aspoň trochu baví a o kterém 
si myslíte, že pro vás má smysl 
– pokud takový neexistuje, je 
asi něco špatně). Teď si začněte 
pokládat otázky: proč se ten před-
mět učím, čím je pro mě důležitý, 
co se chci dovědět a naučit, co 
mě zajímá. Když si odpovědi 
sepíšete a pokusíte se je napsat 
konkrétně a srozumitelně, nejspíš 
z vás vypadne něco podobného 

kompetencím.

S využitím těchto „kompetencí“ si 
pak můžete lépe plánovat a vybírat, 
co a jak se budete učit – jaké si zapsat 
přednášky, jaké číst knihy, jaký voli-
telný předmět si vybrat apod. A stejně 
tak opačně: čemu a komu se raději 
vyhnout, co je pro mě ztráta času. 
Posledním krokem je pak zhodnocení, 
jestli jste své cíle splnili – co jste se 
opravdu naučili, čemu jste porozumě-
li, jakým způsobem jste své znalosti 
uplatnili. 

Vít Růžička (46 let), Praha

Foto: Vojtěch Brzek – Wanaču

O využití kompetencí v Junáku píše Vít Růžička z Odboru pro vzdělávání činovníků

PROČ SE NEBÁT KOMPETENCÍ
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Mohl byste krátce zhodnotit, jak se 
liší naše dnešní studium a studium, 
které jste zažil vy?

(Smích) Rozumíte, já žádné studium 
nezažil, jenom dálkové, takže to těžko 
můžu posoudit podle sebe. Pokud ale 
mohu soudit z vnějších parametrů, 
tak obrovský rozdíl je to, že dneska 
je studentů mnohem víc. Za druhé: 
studenti často při studiu pracují, takže 

jsou to studenti jen napůl, rozdíl mezi 
dálkařem a prezenčním je minimální. 
Očekává se taky, že studium bude 
víc tvůrčí, není to jenom naučení se 
skript, a i po učitelích se chce, aby 
sami publikovali. A pak – různých 
možností je strašně moc, takže studen-
ti jsou jimi rozptylováni. Včetně mož-
ností jezdit ven, nemluvě o všelijakých 
zábavách.

Můžete dnešní studium posoudit 
i z hlediska kvality? Jak jsme na 
tom se vzdělaností dnes a jak jsme 
byli dřív?

Vysokoškolská i středoškolská 
nabídka je opravdu veliká. Většina 
institucí má dneska problém naplnit 
stavy, takže vcelku nesmyslně berou 
úplně každého, a to se na kvalitě 
studia samozřejmě podepíše – musí 
se přizpůsobit jakémusi průměru. 
Mně se zdá, že probíhá i takový posun 
dospělosti: mladí lidé jsou dneska 
v devatenácti, dvaceti míň dospělí, než 
museli být před dvaceti nebo padesáti 
lety. Nevědí, co se sebou. Je málo lidí, 
kteří přicházejí na školu už s jasným 
cílem, co chtějí dělat. Často se na 
školu zapíšou náhodou, protože tam 
zrovna bylo místo nebo protože tam 
šla kamarádka.

Vzdělanost je těžké posoudit, její obsah 
se ostatně mění. V těch klasických 
disciplínách, jako v jazyce, matemati-
ce, historii, zeměpisu, je nepochybně 
menší. Zase je ale podstatně víc lidí, 
kteří umějí cizí jazyk a pak samozřejmě 
spoustu nových disciplín okolo počí-
tačů. Je ovšem pravda, že vědomosti 
hodně chybí, člověk naráží na neuvě-
řitelné neznalosti i u vysokoškoláků. 
Patrně kvůli tomu, že lidé mnohem 
méně čtou a mnohem více se věnují 
všelijakým hloupostem.

Co si ale vlastně představit pod 
tím pojmem „vzdělanost“? Mluvíte 
o tom, jako by to bylo nějaké množ-
ství vědomostí, ale je to jenom 
množství vědomostí?

Není. Vzdělanost v nějakém obo-
ru znamená schopnost se v něm 
pohybovat, rozumět mu, pěstovat ho. 
Všeobecně je to schopnost, která se 
takhle týká celé kultury. Nejsou to 
tedy jenom vědomosti, ale pochope-
né vědomosti a vědomosti, které je 
člověk schopen použít. Tady u nás 
(na FHS UK, pozn. red.) je to zarážející 
třeba v matematice. Já vím, že se sem 
nehrnou lidi, kteří jsou na matemati-
ku, ale to, co nevědí, někdy opravdu 
překvapuje…

Myslíte, že to je i chyba středních 
škol – že svoje studenty málo 
připravují?

Určitě. Začalo to tím, že matemati-
ka přestala být povinná u maturity, 
všichni se zaradovali – a teď nad tím 
kroutíme hlavou. Střední škola se 
přizpůsobuje tomu, co si může dovolit: 
jaké má žáky, co chtějí rodiče, co se 
chce ve společnosti. Dneska střední 
školy o žáky vlastně soutěží.

Vyskytne se málo lidí, kteří by vůbec 
neuměli třeba cizí jazyky. Ale na druhé 
straně je v té věci taky velké zpovrch-
nění. Například tím, že se většina dětí 
jako první cizí jazyk učí angličtinu, si 
zvykne, že na první pohled tam žádná 
gramatika není a stačí slovíčka. Takže 
jsou schopni švitořit, ale když dosta-
nou složitější větu, která jde přes dva 
tři řádky, úplně plavou. A když se pak 
mají učit nějaký jiný jazyk, který tu 
gramatiku má, i když třeba jednodušší 
než čeština, tak jsou zděšení z toho, že 
se musí skloňovat…

S filosofem Janem Sokolem o dnešních studentech a proměnách vzdělanosti

DOHNAT ODLOŽENOU DOSPĚLOST

JAN SOKOL (74 let) 
se původně vyučil zlatníkem, poté 

studoval matematiku a později 
filosofii a antropologii. Pracoval 
jako programátor, po roce 1991 
přednášel filosofii, antropologii 
a religionistiku na Pedagogické 

a Filozofické fakultě UK. Od roku 
2000 učí na Fakultě humanitních 
studií UK, kterou také v letech 

2000–2007 řídil jako děkan. V se-
dmdesátých letech jako chartista 

publikoval v samizdatu a vedl různé 
bytové semináře. Spolupracoval 
na ekumenickém překladu Bible 

a přeložil i řadu filozofických knih. 
V letech 1990–92 byl poslancem 
Federálního shromáždění, v roce 
1998 ministrem školství, v roce 
2003 kandidoval na prezidenta. 

Je ženatý a má tři děti.
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Vzdělání tedy není jenom sou-
bor vědomostí, musíme je umět 
i použít. Ale není to pořád málo? Co 
třeba společenské vědy, které žádné 
velké použití v byznysu nemají? 
Proč by se člověk měl učit historii 
nebo filologii?

Ano, ale to mluvíte o významu 
historické vzdělanosti pro život, 
a to je trošku něco jiného než sama 
vzdělanost. Samozřejmě to záleží na 
tom, co člověk dělá a kde se pohybuje. 
Když jsme u té historie, tak historická 
vzdělanost má význam jednak identifi -
kační: člověk s ní na sebe bere nějakou 
minulost, s něčím se ztotožňuje. A za 
druhé je to velmi důležitá dimenze lid-
ských představ: člověk je pak schopen 
pochopit, že totéž slovo znamenalo 
někdy něco jiného, že lidi žili jinak, 
že jim záleželo na jiných věcech než 
nám. Tím hodně zplastičtí i vnímání 
současnosti.

To by pak historie byla docela 
důležitá pro všechny, nejenom pro 
historiky.

Tak to je ale se všemi těmi vědami: ony 
jsou důležité, pokud se rozumně učí. 
Ten úpadek je způsoben nejenom tím, 
že se pořád bifl uje, ale že se na to, na 
rozdíl od dřívějška, navíc ještě nadává. 
Dneska se říká: nebudeme se bifl ovat. 
Ale co se tedy budeme učit? Když 
vezmete třeba literaturu, tak ta má pro 
normálního člověka na střední škole 
ten smysl, aby na vlastní oči uviděl, 
co se dá udělat s jazykem, co jazyk 
dokáže. To je smysl básní, učení se 
nazpaměť a všech takových věcí. Když 
se místo toho udělají stručné obsahy 
a životopisy, učitel v důsledku vlastně 
neví, proč to učí, a to se na žáky 
přenese. Učitel může dobře učit jenom 
to, co má rád, a to, o čem je upřímně 
přesvědčen, že to učit má…

Školství už nějakou dobu prochází 
jakousi reformou a její smysl možná 
souvisí s tím, co teď říkáte. Co se 
má vlastně změnit?

Ve školství se změnila fůra věcí, ono 
se reformuje pořád, už sto let. A ty 
poslední reformy nejsou úplně špatné. 
Ta nejdůležitější, která se ve středním 
a základním školství udělala, jsou 
takzvané rámcové studijní programy, 
kde se škole dává možnost, aby si sama 
řekla, co chce vlastně učit a jak. Vedle 
toho, co učit musí, by to tedy ředitele 
a učitele mělo vést k tomu, aby si nad 
tím sedli a přemýšleli – co chceme učit 
a proč. A bylo by moc dobré, kdyby to 
udělali. Jenže když se to ošvejkuje, je to 
samozřejmě jako každá jiná věc na nic.

Na vysokých školách je tou reformou 
dělené studium a stahování vědy a bá-
dání do školy. Obojí jsou po mém sou-
du velmi rozumné věci, ale zase: když 
se to ošvejkuje, jak se to tady většinou 
dělá, je to dělené studium absurdní. 
Místo „první státnice“ tomu řeknete 
„bakalářská zkouška“ a studium se 
rozsekne na dvě půlky, ale všichni 
z toho bakaláře pokračují dál – to je 
jenom administrativa navíc. Ale kdyby 
se to naopak rozumně využilo, bude 
to příležitost kompenzovat nevýhody, 
které se na nás ženou, čili ten nával 
studentů.

V Americe mají studenti v pregraduál-
ním programu většinou čtyři roky na 
to, aby se rozkoukali, vybrali si a prostě 
se vzdělávali, hlava nehlava. A očekává 
se, že během těch čtyř let se ukáže, kdo 
má ambice a schopnosti na další studi-
um. Kdo je má, ten je musí včas proká-
zat a začít se tomu věnovat. Polovička 
bakalářů s tím prostě končí – a naučili 
se tam číst a psát ve svém a v cizím 
jazyce, vyjadřovat se a tak dál. A měli 
čas dohonit tu odloženou dospělost.

Tohle všechno předpokládá, že se 
člověk vzdělávat chce, že ho k tomu 
něco motivuje. Dneska je ale nao-
pak z toho, že musí chodit do školy, 
spousta lidí otrávená… Dá se to 
nějak změnit?

To je přirozené a sám to znám: 
když mi v patnácti letech nedovolili 
studovat, byl jsem vlastně šťastný, že 

vypadnu ze školy a budu něco dělat… 
Změnit se to asi moc nedá, ale co 
se dá, je nevázat úplně formalizova-
né vzdělávání – tedy to, které vede 
k diplomu, jak říká zákon – na věk. 
V tom americkém systému chodí lidi 
dělat mastera nebo doktora, když je 
jim čtyřicet nebo klidně i víc. Měl jsem 
tam jednoho studenta, kterému bylo 
pětašedesát. To je normální a tak by to 
asi mělo být.

V České republice pro studium 
motivuje vlastně jenom rodina. Takže 
máme ohromnou korelaci mezi vzdě-
láním rodičů a dětí, je to skoro jakási 
kasta. Asi jsou země nebo systémy, kde 
střední školy motivují lépe, protože se 
víc klade důraz na to, že učitel je nemá 
jenom něco naučit, ale pro něco chytit. 
Všichni jsme měli někdy v životě to 
štěstí, že jsme takové učitele měli. Já 
jsem po roce 1947 chodil dva roky do 
gymnázia, a to bylo skvělé, tam jsem 
od několika výborných učitelů nachy-
tal všechny svoje zájmy.

Víme, že děti jdou do školy s velkým 
očekáváním a skoro každý člověk 
miluje svoji první paní učitelku. Vstup 
do školy je velice významný vtisk: 
první setkání s dospělým světem, 
mimo rodinu, s cizími lidmi. Ony 
tam přicházejí s nadšením – a trochu 
to vypadá, že ten zájem z nich v těch 
školách vytlučeme…

Čím to je, že podobný systém ve 
Spojených státech k něčemu vede 
a u nás se, jak jste říkal, ošvejkuje 
a ve finále tolik nezabírá?

Školství má těžkou situaci, protože 
společnost se výrazně mění. Největší 
hloupost je myslet si, že škola je nějaká 
autodílna, kam se dítě strčí a oni s ním 
něco udělají. Další věc je, že proti vůli 
dítěte s ním neuděláte nic. A dokonce 
nic neuděláte – a to je myslím velký 
problém základních a středních škol – 
ani proti rodičům. Neříkám, že školy 
jsou nějak obzvlášť dobré, ale když jsem 
byl malý, nikdy se nestalo, že by rodiče 
před dětmi řekli, že škola je blbá. 



34

T
É
M
A

Když jedu dneska autobusem, tak to 
slýchám běžně – tatínek jde vyzvednout 
dítě ze školy a říká: „Tak co tam bylo, 
v té blbárně?“ Co pak má ten chudák 
učitel dělat, když je tam za blbce?

Někdy se říká, že studenti jsou naše 
budoucnost. Jaká to je budoucnost? 
Máme se na ni těšit, nebo se máme 
bát?

Za komunistů byl takový plakát, kde 
stálo: „Jak budeme dnes pracovat, tak 
budeme zítra žít“, a lidi k tomu psali: 
„Nevyhrožujte!“ (Smích) Budoucnost 
to jistě je, a jaká bude, to se uvidí. Na-
příklad ten odklad dospělosti je feno-
mén, který společnost ovlivní. Politici 
tu hranici dospělosti pořád snižují: 
byli by rádi, kdyby se snad v patnácti 
chodilo volit. Přitom to je obráceně, 
dneska dvacetiletí lidé nejsou moc 
dospělí. A důvod je poměrně jedno-
duchý: poněvadž si to můžou dovolit. 
Cikáňata jsou dospělá brzo – protože 
prostě musí. Lidi, kteří mají hluboko 

do kapsy, musejí být dospělí. Kdo si 
to dovolit může, a to je u nás dneska 
hodně lidí, proč by se namáhal?

Řekněme, že přece jen ještě existují 
lidé, kteří by chtěli studovat pořád-
ně a získat kvalitní vzdělání. Co pro 
to můžou udělat kromě toho, že si 
mají vybrat dobrou školu?

Takových studentů máme hodně, není 
to tak, že by nebyli. U nás je veliký 
problém v tom, že ty opravdu chytré 
je těžké přimět k tomu, aby se omezili 
a nějak zaměřili. Je dost lidí, kteří by si 
toho bakaláře rádi natahovali, i kdyby 
za to museli platit, a pořád se nemůžou 
rozhodnout. A trošku taky nemusí…

Když ale chcete v něčem něco dokázat, 
nemůžete mít zájem o všecko. Nedo-
spělost spočívá především v tom, že se 
člověk nechce uvázat. A vidí, že školní 
dráha mu dovoluje to rozhodnutí 
odložit. Takže motiv chodit do školy 
může být i odložit dospělost. Dospělost 

ovšem neznamená, že si budu dělat, 
co chci, ale že si něco beru na starost, 
ať už je to moje odborná disciplína 
nebo rodina. Vždycky to znamená začít 
se starat i o něco jiného než o sebe. 
A u těch opravdu nadaných dětí je to 
často dramatické, protože člověk to 
neumí rozhodnout za ně, netroufne si 
říct: dělej tohle a na tohle se vykašli.

V mladém věku člověk taky pod-
ceňuje to, že se bude muset jednou 
něčím živit. Stav, kdy je člověk srdcem 
u klínopisu a musí dělat na poště, pak 
není úplně ideální. A nadprodukce 
těch vysoce kvalifi kovaných dokto-
rů je velká. U nás se ročně promuje 
nejméně stovka Ph.D. v archeologii, 
kde se ale těch míst objeví pět. Takže se 
musí počítat s tím, že tu bude masová 
nezaměstnanost velmi kvalifi kovaných 
lidí – a jestli to lidi skousnou, to je 
velká otázka. 

(C, vd)

Foto: archiv Jana Sokola
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Co si slibuješ od pedagogické dráhy, 
co tě na tom nejvíc táhne?

Mým hlavním cílem je rozvinout 
schopnosti co největšího počtu dětí, 
nějak je pozitivně kultivovat. Hlavním 
motivem je to, že si myslím, že mě to 
skutečně bude bavit a že mi to půjde.

Studium pedagogiky má pověst lehké-
ho studia, kam chodí i lidi, kteří chtějí 
jen lehce získat titul. Je to pravda?

To je naprosto špatná představa. Ne-
vím, jak je to u lidí, co studují druhý 
stupeň, já studuju první stupeň, mám 
osmnáct předmětů v jednom semestru 
a v té škole jsem v podstatě od rána 
do večera. A je to nutné, nedá se to 
nijak ošvindlovat. Učivo sice nejde 
do hloubky, ale zas ho je velký záběr: 
máme vlastně všechno od dějin umění 
po fyziku. Jednoduché studium to 
rozhodně není. Je hodně lidí, kteří šli 
na peďák s tím, že chtějí jen titul, ale 
konkrétně v našem ročníku takoví lidé 
odpadli během prváku.

Je možné se naučit být dobrým 
učitelem, nebo k tomu člověk potře-
buje vlastně dost významný talent?

Myslím si, že učitelem se člověk naro-
dí. Samozřejmě, člověk se toho strašně 

moc musí naučit, ale ten základní 
potenciál je vrozený, ať je to tempe-
rament nebo jiné osobní vlastnosti, 
které člověk musí mít. Z nich vyplývá 
například přirozená autorita. Jsou lidé, 
kteří ji nemají, a ti se pak musí strašně 
nadřít, aby to dělali dobře.

Ty zřejmě ten talent máš. Dává ti 
studium pedagogiky potom vůbec 
něco, nebo máš pocit, že bys mohla 
jít vlastně rovnou učit, a bylo by to 
dobré?

No, podle mě ta škola není postavena 
úplně dobře, učíme se spoustu věcí, 
které nepoužijeme nikdy. Ale věci, kte-
ré bych se chtěla dozvědět, se úplně ne-
dozvídám, třeba jak utvořit ze skupiny 
dětí, která mi přijde 1. září do školy, 
tým. Myslím si, že je to hodně důležitá 
věc, a my to nevíme. Možná to neví 
99 % učitelů, kteří jsou teď na školách, 
a my, až tam přijdeme, to nebudeme 
vědět taky, protože se to neučí.

Změnily se nějak tvoje představy 
o tom, co to znamená být učitel, oproti 
tomu, jak sis to představoval za studií?

Základ těch představ ne. V tom, že je to 
poslání, které má za cíl formovat mladé-
ho člověka, se můj pohled nezměnil. To, 
co člověk nečeká dopředu, je, co všech-
no okolo to ještě obnáší, co tu práci 
ztěžuje, ať je to administrativa, nepřízeň 
úřadů nebo někdy rodičů. Představa se 
tedy změnila v tom, že dneska už napro-
sto jednoznačně vím, že učitelství není 
jenom o tom, chodit do třídy učit.

Říkáš, že posláním učitele je for-
movat své studenty. Myslíš si tedy, 
že kantor nemá jen předávat dětem 

nějaké informace, aniž by jim 
vnucoval svůj názor, ale naopak má 
být i trochu vůdcem, který vede své 
studenty nějakým směrem?

Můj postoj k tomu se vyvíjel. Když 
jsem začínal, byl jsem toho názoru, 
že škola má vzdělávat, nikoli a priori 
vychovávat. Vnímal jsem to tak, že 
výchova tam je jakýsi vedlejší produkt. 
Dneska už si to nemyslím. Nemys-
lím si, že má škola a priori mladého 
člověka naučit spoustu znalostí, ale 
má ho naučit – možná to bude znít 
trošku pateticky –, co to znamená 
být zodpovědný, co to znamená být 
dobrým občanem, dobrou součástí 
kolektivu, co to znamená umět správně 
komunikovat. Takovéhle praktické 

S Karolínou Chvojkovou o studiu pedagogiky a s Honzou Berkim – Hubertem o učitelství v praxi

DVA ROZHOVORY O UČITELSTVÍ

KAROLÍNA CHVOJKOVÁ (20 let), 
studentka 2. ročníku oboru 

Učitelství pro 1. stupeň 
na Technické univerzitě v Liberci

JAN BERKI – HUBERT (29 let), 
učitel s praxí ze ZŠ, gymnázia 
i vysoké školy. Nyní se zabývá 

didaktikou informatiky na Fakultě 
přírodovědně-humanitní a pedago-

gické Technické univerzity v Liberci.
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dovednosti pro život. To, že k tomu 
využíváme nějaké učivo, že je učíme 
nějaké informace, dneska naopak vní-
mám jako vedlejší produkt. Ale jenom 
u základní školy. Na střední škole už 
informace nabývají dost na hodnotě.

To, jak to teď popisuješ, vypadá, že 
být učitelem je v něčem podobné 
jako být skautským vedoucím. 
Jakou mají učitelé šanci tuto vycho-
vatelskou rovinu zapojit? A jak se 
to liší na základce a na výšce?

Myslím si, že role učitele je v zásadě 
hodně podobná jako u vůdce oddílu, 
jenom ti dva mají trošku jiné nástroje. 
Cílem skautingu je vychovat správného 

člověka, základní škola by k tomu měla 
směřovat taky. Ve škole se mění zaměře-
ní, v čem toho člověka vychovávám, 
na jednotlivých stupních. Dobrého 
člověka vychovávám na základní škole. 
V ideálním případě mi ze základní 
školy odchází člověk, který se umí sám 
o sebe postarat v běžném životě, který 
ví, jaké jsou správné hodnoty. Středo-
školáka už nepřipravuju jako dobrého 
člověka, ale jako dobrého pracovní-
ka. Začnu ho připravovat, aby měl 
potřebné znalosti a dovednosti, aby se 
mohl začlenit do společnosti pracovně. 
Na vysoké škole připravuju člověka na 
úrovni, člověka, který je nejen výborný 
odborník ve své profesi, ale který má 
zároveň vysoký morální kredit. Bohužel 
musím říct, že to tak často není.

Popisuju ti, jak se snažím takovéhle 
věci předávat studentům učitelství 
u nás: nutit je přemýšlet nad tím, 
zda škola má nějaký sociální kontext, 
zda má výuka nějaký morální kon-
text, ale nemůžu říct, že by to takhle 
fungovalo na většině škol a že by 
skutečně ta reforma (rámcové vzdě-
lávací programy, pozn. red.), která 
původně měla být v tomhle duchu 
vykládána, byla skutečně do reality 
takhle převedena. Spousta učitelů to 
bohužel stále vnímá tak, že důležité 
je, že dítě „bude umět vyjmenovat 
láčkovce“. To by ale nemělo být 
cílem vzdělávání. 

Aleš Bělohradský – Lišák (21 let), 
Hodkovice nad Mohelkou/Praha

1. Předchůdce krosny

2. Šedesát

3. Poleno

4. Aromatické koření z orchidejí

5. Není hmotná, a přesto je kladena

6.  Pracovní nástroj pro ruční přemisťování sypkého materiálu

7. Součást teepee i srdce

8. Velký kámen

9. Třetí zub a jedna hora

10. Tvrdý papír

11. Sultanát s hlavním městem Maskat

12. Brčko

13. Stoupací železo

14. Brašna

15. Ukazatel severu

KŘÍŽOVKA

x
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Řekne-li se autorita a svoboda v jedné 
větě, zní to na první poslech téměř 
jako protimluv. Vždyť autorita je ně-
kdo nebo něco, kdo nebo co ovlivňuje 
postoje a jednání lidí kolem sebe, a zdá 
se tedy, že tak nutně omezuje jejich 
svobodné rozhodování. A skuteč-
ně, mnoho autorit v našem životě 
tímto omezujícím způsobem funguje. 
V minulosti to byla především autorita 
totalitního režimu, dnes jsou v tom-
to ohledu nejvlivnější „autoritou“ 

masmédia, která nám omezují rozhled 
na svět showbyznysu a komerce tím, 
jak budí zdání, že nic jiného důležitěj-
šího na světě neexistuje. Jejich vliv je 
tak silný ovšem jen a právě proto, že 
nám pořádné autority v životě chybí. 
Ty totiž svobodu neničí, ale naopak 
umožňují. Bez autorit (těch správných) 
není svoboda vůbec možná, respektive 
nemá valného smyslu.

Problematika svobody je sama o sobě 
velmi složitá, na tomto místě nám 
ovšem snad postačí zdůraznit jeden 
důležitý princip. A sice že svoboda 
netkví v tom, že máme na výběr 
nepřeberně možností, ale že se naopak 
většiny možností vzdáváme tím, že 
se rozhodneme pro jednu jedinou 
z nich. S tím je ovšem spojeno, že 

svobodný je pouze ten člověk, který 
jde stále kupředu, který něco dělá, 
o něco se snaží. Tím, jak volí ze svých 
možností a ostatních se vzdává, se 
mohou objevovat možnosti nové, jež 
byly tou první podmíněny. Obrazně 
řečeno: nemůžeme se rozhodnout, zda 
vyšplhat na vrchol hory přímou cestou, 
nebo oklikou, dokud se prvně neroz-
hodneme, že vůbec vytáhneme paty 
z vyhřátého domu. Takto nadefi novaná 
svoboda je ale stále poměrně bezduchá. 

Říká pouze, že 
máme být aktivní, 
ovšem už nám ne-
poradí, jak a kam 
svou aktivitu 
namířit, aby nevy-
zněla naprázdno, 
a tedy nebyla 
z hlediska budouc-
nosti nesmyslná. 
A právě v tomto 
místě hrají svou 
nezastupitelnou 
roli v našich živo-
tech autority.

Zde už ovšem nestačí, aby autorita 
byla jen charismatickou osobou, k níž 
chováme zvláštní úctu. Autorita nás 
musí provokovat k dialogu. Ať už s ní 
samotnou nebo se světem okolo nás, 
s naším svědomím, s Pravdou… Nutí 
nás odpovídat na otázky tázající se po 
smyslu i podobě našeho jednání, a tím 
nás vede k odpovědnosti za něj. Sama 
svým životem (byť třeba dávno minu-
lým) udává jakési měřítko, s nímž se 
můžeme srovnávat, a tím se nám stává 
pevným orientačním bodem v našem 
budoucím rozhodování. Nemusíme 
jednat v souladu s autoritou, ovšem 
rozhodneme-li se být s ní v rozporu, 
činíme tak vědomě a s plnou odpo-
vědností. Nebýt autorit, nebylo by ani 
možnosti takového srovnávání. Nebylo 

by ani nutnosti zodpovídat se ze svých 
činů, a kde není místo pro odpověd-
nost, nemůže být ani pro svobodu, 
jelikož by pak světu vládla anarchie, 
v níž si každý může dělat, co chce, bez 
ohledu na ostatní.

Na závěr zbývá už jenom říct, že 
autority (snad kromě jedné výjimky) 
nepadají z nebe. Každý z nás musí být 
připraven se autoritou stát, respektive 
měl by jednat tak, aby se jí stát mohl. 
V ideálním světě jsou si totiž autorita-
mi všichni vzájemně. 

(C)

Foto: Jakub Pejcal – Boby

PROČ JE TŘEBA AUTORIT 
VE SVOBODNÉ SPOLEČNOSTI

 IN
ZE

RC
E

Udávat směr
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Zdá se, že soudobé školství ve spolu-
práci s dalšími institucemi podniklo 
všechno pro to, aby nám muže, který 
se podepsal pod základy moderní pe-
dagogiky, znechutilo. Známe ho jako 
obstarožní bustu ze školní sborovny, 
vousatého pána z dvousetkorunové 
bankovky nebo autora Labyrintu světa 
a ráje srdce, který si ale přečte sotvakdo. 
Z Učitele národů zkrátka zůstalo hlav-
ně slavné jméno a pár vychovatelských 
pouček. Bohužel. Komenský byl totiž 
pozoruhodný člověk a do jeho života se 
dá nahlédnout i jinak než skrze suché 
školometství.

Obyčejný nadaný kluk

Jan přišel na svět do českobratrské 
měšťanské rodiny na jihovýchod-
ní Moravě, která pocházela z obce 
Komňa – odtud tedy Komenský. Ve 
dvanácti, kdy mu zemřeli oba rodiče 
a dvě ze čtyř sester, se dostal k tetě do 
Strážnice. Odtud ovšem už po dvou 
letech utíká pryč, když město spolkne 
požár založený kořistnickými vojáky 
z Uher. Po pobytu v Nivnici u dalších 
příbuzných zakotví v Přerově, kde 
absolvuje latinskou školu. Jako by už 
Janovo dětství předznamenávalo, kudy 
se povine i jeho dospělý život: věčně na 
cestách, ve skrýších, na útěku.

V Komenského době chodil do školy 
jen ten, kdo cítil zvláštní potřebu – po-
vinná docházka se objevuje až daleko 
později, v roce 1774 s Marií Terezií. 
Z osiřelého mladíka se tak vyklubal 
elitní student, kterému projevoval 
přízeň dokonce místní biskup a od kte-
rého se čekal velký životní rozlet. Právě 
v Přerově také získal přízvisko Amos: 
od latinského amosus, láskyplný, jak 
mu říkal sám biskup pro Janovu velkou 
lásku k poznávání. V devatenácti letech 
odchází na kalvínskou akademii do 
německého Herbornu, kvalitní školu, 
kde stráví tři roky, a ještě si přidá jeden 
semestr teologie v Heidelbergu.

Po vysvěcení na kněze se Komenský 
dostane do severomoravského Fulneku, 
aby tam učil a vedl farnost. Daří se 
mu, ovšem přes nadšení čerstvého 
pedagoga už začíná přecházet stín 
budoucího konfl iktu, který dějepisci 
později pojmenují jako třicetiletou vál-
ku. Poté, co protihabsburské povstání 
skončilo v listopadu 1620 porážkou na 
Bílé hoře, začala evangelíkům postupně 
hořet půda pod nohama a Komenský 
musel z Fulneku před císařskými vojá-
ky zmizet. Místní katolíci se s ním ale 
také nepárali: dá si například přivézt až 
ze Slovenska úly, aby naučil Fulnec-
ké včelařit, a jednoho rána je najde 
rozkotané. Když chce vyrazit s dětmi 

ze školy na vlastivědný výlet do lesa, 
vesničané je zaženou kamením.

Skrýval se pak v severovýchodních 
Čechách, kam mu také brzy připutova-
la zpráva, že jeho manželka Magdalena 
i s dvěma malými syny zemřela ve Ful-
neku na mor. Komenský byl pocho-
pitelně zdrcen – a to ještě nevěděl, že 
s jeho druhou ženou Marií Dorotou, 
se kterou měl čtyři děti, se celá situace 
bude za nějakou dobu opakovat a on 
se bude v padesáti sedmi letech ženit 
ještě potřetí. To už se ale dávno psala 
třicátá a čtyřicátá léta, kdy Komenské-
ho zastihujeme v polském Lešně.

Lístek do lepší 
budoucnosti

Ve smutné emigrantské době Komenský 
nezažíval jen vlastní bolest. Do mysli se 
mu zapsal obraz ještě z Čech: císařské 
vojsko jen tak pro svou zábavu vyhání 
svlečené vesničany po sněhu do lesa, 
vstříc jisté smrti hladem a zimou… 
Když pak v roce 1648 na Lešno 
zaútočilo deset tisíc partyzánů, lehla 
popelem celá Komenského knihovna. 
Přišel i o svůj gigantický česko-latinský 
slovník, na kterém pracoval od dob 
vysokoškolských studií a s jehož ztrátou 
se do smrti nesmířil. Poddat se zoufalství 
bylo snadné, vzdorovat mu stálo dost sil. 
Bůhvíkde pro sebe Komenský vykřesával 
jiskérky naděje, že rakouští Habsburkové 
budou jednou poraženi a on se vrátí do 
Čech se svou školskou reformou.

Celou dobu totiž přemýšlel, jak by 
bylo možné vyvést nenávistné poměry 
z bludného kruhu – a šel na to stejně 
jako muži, kteří o 250 let později 
stáli u porodního lůžka skautingu. 
Budoucnost leží v dětech, uvažoval, 
to děti budou rozhodovat o podobě 
zítřka, až dospějí. Jak to sám vyjádřil: 
Šťastněji nemůže býti bráněno zlým 
věcem v lidském pokolení, jako aby při 

KOMENSKÝ, JAK HO NEZNÁTE

JAN AMOS KOMENSKÝ 
(28. 3. 1592–15. 11. 1670) 

byl učitel a školský reformátor, 
českobratrský kněz, průkopník 

křesťanského ekumenismu a jed-
notné „vševědy“, která by stmelila 
znesvářenou společnost. V emigraci 
procestoval polovinu Evropy a setkal 
se s předními intelektuály své doby, 
jako byl filosof René Descartes nebo 

básník John Milton. Napsal řadu 
didaktických a jazykových příruček 
i teologických pojednání a stal se 

až zidealizovaným symbolem české 
vzdělanosti v novověku.
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mládeži bráněno bylo. Šťastněji nemohou 
štěpováni býti stromové, jako aby za 
mladistva štěpováni byli. Přičinit se, ať 
se dětem dostane co nejlepší výchovy 
a vzdělání, mu tak vycházelo jako 
nejlepší prostředek k tomu, aby místo 
časů plných neklidu a nejistot mohl 
zavládnout mír. Když zmizí lidská 
nevzdělanost, války ustanou, jak věřil.

Myšlenka, že škola má být místem lid-
skosti a ne odpudivého drilu, se kterou 
přišel, nebyla v polovině 17. století 
samozřejmá. Stejně jako ta, že studovat 
mohou i dívky, že vzdělání má probíhat 
bezplatně a v mateřském jazyce nebo 
že tělesné tresty si žák zaslouží nikoli 
za neznalost, ale nanejvýš za porušení 
kázně. Ve třídách krom toho měly být 
děti stejného věku a stejné vědomostní 
úrovně – zatímco běžně jich tam sedá-
valo osmdesát či sto. Přišel i s tím, že ze 
školního setkávání s uměním má více 
ten, kdo si osahá tvorbu sám. Zkuste si 
napsat vlastní sonet a hned budete číst 
Shakespeara jinýma očima! Tak nějak 
mluvil i ke svým studentům.

V Evropě o něm vědí

Někdy se o Komenském říká, že byl 
jedním z našich prvních Evropanů: 
pobýval v Polsku, Anglii, Švédsku, Ho-
landsku, Maďarsku… Zval jej k sobě 
anglický parlament, kardinál Richelieu, 
Harvardská univerzita. Místo Francie 
či Ameriky Komenský ovšem zakotvil 
na posledních čtrnáct let života v Am-
sterodamu. Odmítl post profesora na 
místní akademii, místo toho se vídal 
s malířem Rembrandtem a psal své 
„všenápravné spisy“. Jeho názory uzná-
vali i vzdělaní jezuité – příklad toho, 
že ne vždy brali tehdejší intelektuálové 
konfesijní rozdíly tak urputně.

Zprvu psal i v emigraci česky, protože 
doufal, že se brzy vrátí domů. Ale s tím, 
jak byla vidina konce války stále méně 
reálná, svůj mateřský jazyk, který neby-
lo kde uplatnit, opouštěl. Komenského 
popularizační učebnice latiny coby 
jazyka, který stále ještě měl podobný 
civilizační záběr jako dnes angličtina, se 

pak překládaly i do arabštiny. Ovšem 
přesto, že slávy ve světě si dobyl požeh-
naně, se mu jeho sen o trvalém shledá-
ní s rodnými Čechami už nesplnil.

A na závěr bajky poučení: Jan Amos 
není jen položka z učebnice, ale člověk 
jako my. Lišil se ovšem tím, že uměl 
dobře latinsky, psal brkem a měl 
v tom velkou výdrž. Umět se do osudů 
člověka, jako byl on, vmyslet a vžít je 
nakonec signálem větší vzdělanosti než 
zpaměti odrecitovat názvy jeho zásad-
ních děl – byť učitelé po vás budou 
chtít právě to druhé. Co by jim na to 
Komenský asi řekl? 

(vd)

Reprodukce: Pedagogické muzeum 
J. A. Komenského v Praze

Václav Nedbal: Jan Amos Komenský v pracovně (1911)
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Připadají ti státní maturity v současné podobě smysluplné? Pokud ne, co by se mělo změnit?

Státní maturity pokládám principi-
álně za správný krok ke sjednocování 
úrovně středoškolského vzdělání. To, 
že jsou propastné rozdíly v nárocích 
v jednotlivých typech škol, a dokonce 
i v rámci téhož typu škol, je stav, který 
škodí všem. Současně mě překvapilo, 
že jsou dvě úrovně – snazší a obtížněj-
ší. Nevím, jestli tím má být postižen 
zvláštní charakter škol – je jistě zásadní 
rozdíl mezi dejme tomu střední zdra-
votní školou a gymnáziem v tom, co je 
třeba vyžadovat v předmětech všeobec-
ného základu. S tím souvisí i všeobec-
ný požadavek na maturitu z matema-
tiky. Chápu, že je nějak třeba zajistit 
určitou úroveň logického myšlení a že 
matematika v tom může hrát důležitou 
roli. Na druhé straně vím, že látka 
gymnaziální matematiky je pro většinu 
ostatních středoškoláků málo zajímavá 
a nejspíš není ani moc užitečná.

LINDA JANSKÁ (17 let),
Kynšperk nad Ohří / Karlovy Vary

studentka SOŠ pedagogické 
Karlovy Vary

JAKUB MRÁČEK – BRK (25 let),
Teplice, 
pedagog

JIŘÍ ZAJÍC – EDY (skoro 60 let), Praha
pedagog a publicista (momentál-
ně jsem zaměstnán jako vedoucí 
oddělení propagace v Národním 
institutu dětí a mládeže MŠMT) Nevím, zda mohu maturity soudit. 

Jsem ve druhém ročníku pedagogické 
školy a maturitu nanečisto jsem si ještě 
nezkoušela. Kolují různé verze, o ma-
turitách se píše na internetu, informují 
nás spolužáci a učitelé, z těchto verzí 
jsem ale nepochytila jedinou kladnou. 
Maturity se mi zdají nepřehledné. 
Žádný učitel neumí přesně vysvětlit, 
jaký předmět si budeme moci zvolit 
a který je naopak povinný. Dokonce 
vyhrožují i povinnou matematikou 
a těžkým cizím jazykem. Vadí mi i sli-
by, že pokud by u zkušebních maturit 
neuspělo určité procento lidí, maturity 
se přepracují. Ale zatím se prý žádné 
změny nechystají. Maturuji za dva roky 
a nechci být jen další pokusný králík.

Nepřipadají. Autorům systému 
zkoušky bych doporučil, aby si přečetli 
Čapkovu pohádku „Jak si pejsek s ko-
čičkou vařili k svátku dort“ – stejně 
jako její hrdinové se totiž pokusili 
smíchat několik „dobrých věcí“ najed-
nou: aby výsledky z různých škol byly 
srovnatelné, aby maturita sloužila jako 
přijímací zkouška na univerzity, aby se 
nemusel měnit stávající školský systém. 
Nedopadlo to dobře. Zkouška je dost 
lehká na to, aby ji zvládli i absolventi 
výučních oborů – pak ovšem nemůže 
sloužit jako vstupenka na univerzitu! 
A podobných rozporů se v systému 
najde víc.

V pohádce tu „dobrotu“ schytal veliký 
zlý pes a bylo mu z toho ouvej. Kdo to 
bude v případě maturit, jsem vskutku 
zvědavý.

Co si o nových maturitách myslí skauti?

O státních maturitách můžete diskutovat na webu www.kecejmedotoho.cz. 
Projekt Kecejme do toho se snaží o podporu dialogu mezi mládeží. 

Témata, která se v rámci projektu řeší, jsou například: volební právo od 16 let, 
legalizace mariahuany, zaměstnanost a zaměstnavatelnost mladých 

či školné na vysokých školách.
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RENÁTA FARKAŠOVÁ – RENČA 
(18 let), Praha

studentka Gymnázia 
Jana Nerudy Praha
členka redakční rady

ANNA KOUTSKÁ – AMICO 
(18 let), Praha

studentka Malostranského 
gymnázia

Až do generálek jsem se maturity, hlavně 
té z češtiny, docela bála. Během zkušeb-
ních testů z češtiny nás většina odešla asi 
v polovině, slohovku z angličtiny nám 
vysvětlili krok po kroku a navíc jsme 
měli slovníky, takže její obtížnost byla 
skoro srovnatelná s vařením instantní 
polévky. Takže jsme nakonec skoro 
všichni uspěli, vesměs ve vyšší úrovni, 
bez přípravy a znalosti učiva posledního 
půlroku. Výsledkem pro mě je, že se 
budu připravovat jen na profi lovou část, 
takže místo čtyř předmětů na dva. To je 
sice pohodlné, ale určitě ne smysluplné. 
Jak by se státní maturity mohly změnit, 
nevím, možná by bylo užitečné vytvořit 
více úrovní obtížnosti, ale zase by pak 
bylo složitější je posuzovat.

Idea státních maturit mi připadá 
krásná a smysluplná – sjednotit a zpře-
hlednit měřítka maturity, případně je 
i použít maturitu jako vstupenku na 
VŠ. Leckde v zahraničí to funguje. 
Ovšem současný stav se idee příliš 
neblíží, tudíž ne, státní maturity mi 
smysluplné nepřipadají.

A co změnit? Vedle některých známých 
a objektivních faktů – přebujelá 
administrativa, stamilionové náklady, 
nekonečné přípravy, nesmyslné poža-
davky na žáky i učitele – zmíním i pár 
svých osobních postřehů.

Po generálce jsem získala ten dojem, že 
například testy z českého jazyka tvoří 
jakási maličká CERMAT parta, která 
opravdu netuší, co se ve školách sku-
tečně probírá – výsledky testů vůbec 
neodráží naše skutečné školní znalosti.

Další nepříjemnou věcí je rozvleklost 
celého maturitního období a případná 
kolize termínů maturit s přijímačkami, 
o datu předání maturitního vysvědčení 
nemluvě. 

Chcete se o nové podobě 
státních maturit 
dozvědět víc?

Pak se podívejte na web 
www.novamaturita.cz.

POZVÁNKA  

Nově v TDC 
zakoupíte desítky 
zajímavých publikací 
vydavatelství Portál.

Nově v TDC
zakoupíte desítky
zajímavých publikací 
vydavatelství Portál.

 IN
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Audio archiv 
Českého rozhlasu

Když dnes ještě někdo poslouchá roz-
hlas, stanice mluveného slova to zpra-
vidla nebývají. Je to škoda, protože ty 
se zatím brání zpovrchnění, kterému 
už podlehla řada televizí. Ověřit si 
to můžete v elektronickém archivu 
pořadů celého Českého rozhlasu: sahá 
šest let nazpátek, vyhledávat v něm je 
nejlepší přímo jednotlivé programy 
a k vypátrání se nabízejí nemalé cen-
nosti. V pořadu Osudy jsou to rozsáhlé 
vzpomínky veřejně činných osobností, 
jako je Tomáš Halík, Ivan Medek nebo 
Petruška Šustrová. Podobná paleta lidí 
se objevuje v rozhovorech hezkého 
Setkávání či pořadu Vstupte! Díl vě-
novaný někdejšímu náčelníku Junáka 
Rudolfu Plajnerovi nebo překladateli 
Baden-Powella Karlu Průchovi můžete 
dohledat v životopisném seriálu Tisíc 
příběhů. Dějepisná klasika jsou Toulky 
českou minulostí, společenskopolitická 
Názory a argumenty, cestovatelská 
Výlety s Vltavou nebo Zápisník zahra-
ničních zpravodajů. Určitou všehochuť 
nabízí nakonec Víkendová univerzita 
s velkoplošnými přednáškami. A to 
jsme ještě nemluvili o zvukových 
knihách. Že byste si v téhle přehršli 
nenašli téma pro zajímavou debatu 
v kmeni?

(vd)

iQpark

Co má společného skauting s iQparkem 
v Liberci? No tak, přemýšlej trochu! Fakt 
nevíš? Je to přeci tak lehké! „Skauting je 
hra!“ řekl kdysi BíPí. „iQpark je hra,“ 
říkám dnes já. A stejně jako skauting 
i iQpark nabízí zábavu pro všechny 
generace. Stejně jako skauting i iQpark 
nabízí možnost formou hry poznávat 
svět. Dotýkat se ho vlastníma rukama. 
Prožít ho na vlastní kůži. Zažít poznání, 
intuitivní vhled, ověřit poučky ze školních 
lavic. Viděl jsem tam lidi staré, mladé, děti 
i předškoláky. Osamělé stařečky, rodiny 
s dětmi, školní třídy, dětské oddíly. Viděl 
jsem tam lidi nadšené a zanícené. Viděl 
jsem tam i lidi tím vším unavené až zmo-
žené. Ale nikdy ne znuděné. Nevěříš mi? 
Vyzkoušej to se svým oddílem či kmenem!

(vibe)

Multikulti Challenge: 
Accepted

Projekt brněnského občanského sdru-
žení NESEHNUTÍ má za cíl iniciovat 
diskusi s mladými lidmi o aktuálních 
tématech multikulturního soužití, 
migrace a lidských práv, a to především 
skrze vzdělávací aktivity. Hlavními 
tématy projektu jsou Svět v pohybu: 
úvod do fenoménu migrace, Multikul-
turní společnost: utopie, nebo realita?, 
Jaké je to být uprchlíkem?, Od před-
sudků k rasismu, Proč lidská práva?, 
Téma: islám. Do projektu se můžete 
aktivně zapojit jako dobrovolníci, 
jejichž úkolem je pak vedení worksho-
pů na základních a středních školách 
na Moravě. Pokud o tématech nevíte 
mnoho, nezoufejte, o. s. Nesehnutí pro 
dobrovolníky pořádá školicí víkend 
a má i připravenou metodiku.

Knihy o stylech učení

Už nás sice nestraší zkouškové ani 
závěr pololetí, ale za půl roku to tu 
máme s celou parádou znovu. Co tedy 
využít nějakého pomocníka, s kterým 
bychom tím nutným „hlavolámáním“ 
prošli zas o něco snadněji? První 

Tipy na pomocníky, s kterými můžeme poznávat svět

BLEŠÍ TRH

www.rozhlas.cz/iradio/archiv www.iqpark.cz

http://multikulti-challenge.cz

...|.--.|.|-.|.-|-|---|...-|-.--|| .--.|.-.|---|-|.-..|.-|-.-|| .-.|.-|.---|-.-.|.-|-|.-|| ---|.-..|.|.---|| -.-.|..|-...|..-|.-..|.|| -.-.|
.|...|-.|.|-.-|| ...|--|.|-|.-|-.|.-|| -|.|...|-|---|...-|..|-.|-.--|| -.-|..-|.-.|.|-.-.|..|| .-.|..|--..|-.-|-.--|||
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z doporučených je kniha Jak efektivně 
studovat, která nabízí konkrétní rady 
a ilustruje je na příkladech. Zabývá 
se problémy od toho, jak si dobře 
naplánovat a rozvrhnout čas, až napří-
klad po téma, jak se dobře učit cizím 
jazykům. Druhý pomocník je také 
kniha a jmenuje se příznačně – Ne-
bojte se myslet hlavou. Titul uplatňuje 
poznatky ze studia mozku a nabízí 
řadu tipů a námětů k experimentům 
a technikám za cílem učinit infor-
mace srozumitelnější a použitelnější. 
Poslední z doporučených pomocníků 
je taktéž kniha s názvem Příručka pro 
uživatele mozku. Ta přináší návody pro 
každodenní život a její záběr je dosti ši-
roký – zabývá se totiž nejen tím, jak se 
dobře učit, ale i tím, co ovlivňuje naši 
mozkovou činnost, a to od působení 
potravin po vliv spánku.

Metodický portál RVP

Metodický portál RVP (= rámco-
vé vzdělávací programy) pomáhá 
především učitelům. Pomoci může ale 
i třeba rádcům družin nebo vedení 
oddílu, neboť je na něm možné najít 
rady, jak s dětmi pracovat, a některé 
konkrétní aktivity je také možné 
použít při práci v oddílu. Na titulní 
straně tohoto internetového portálu 
si pak můžete zvolit cílovou skupinu 
dle typu vzdělávání a vyhledat si vše 
potřebné.

Náš tip: 
Zkuste třeba vyzkoušet čtenářskou 
gramotnost s aktivitou „Příbalový 
leták“, v níž musí děti podle návodu 
zodpovědět praktické otázky o využití 
paralenu.

(J.)

Portálovky

Hledáte poučení i zábavu pro sebe 
nebo pro práci s dětmi? Zkuste 
knihy z nakladatelství Portál. Nejen 
v edicích Hry a Pedagogika/Psychologie 
vám nabízejí velkou studnu inspirace 

a informací. Využijí je především 
instruktoři, vedoucí volnočaso-
vých aktivit a učitelé. Veškeré herní 
tituly zahrnují jak zábavný prvek, tak 
i vzdělávací část, jsou určeny jak do 
přírody, tak do interiéru a rozlišují 
náročnost her podle věku dětí. Peda-
gogické či psychologické publikace 
vás zase teoreticky připraví na to, jak 
k vedení dětí správně přistupovat 
a jak řešit problémové situace. Mezi 
autory najdete odborníky z mnoha 
oborů, kteří zaručují kvalitu a aktuál-
nost knih.

Náš tip:

Nabídka pestrých aktivit, které přinášejí 
informace o jiných státech, národech, 
lidech a o dětech stejného věku, kteří 
z různých důvodů žijí s námi. Zamě-
řeno na kulturní, estetické a duchovní 
hodnoty.

Cílková, Eva – Schönerová, Petra. 
Náměty pro multikulturní výchovu. 
Praha: Portál, 2007.

O minulých i současných trendech 
v oblasti volného času a o tom, jak při-
stupovat k vytváření koncepcí pro práci 
s dětmi.

Hofbauer, Břetislav. Děti, mládež a vol-
ný čas. Praha: Portál, 2004.

Sto námětů, jak děti seznámit s význa-
mem recyklování a pomáhání přírodě.

Horová, Jitka. 100 inspirací z Ekoateliéru. 
Praha: Portál, 2010.

Kniha rozvíjí otázky pedagogické komu-
nikace, duševní hygieny a učení ve speci-
fi ckých podmínkách volného času. Výklad 
doplněn o přehled právních norem.

Pávková, Jiřina, a kol. Pedagogika vol-
ného času. Praha: Portál, 2008. 

Petr Ráček – Rak (29 let), Praha

www.rvp.cz

www.portal.cz 

Kahn, Norma B. 
Jak efektivně studovat 

a pracovat s informacemi. 
Praha: Portál, 2005.

Birkenbihlová, Vera F. 
Nebojte se myslet hlavou. 

Praha: Portál, 2002.

Howard, Pierce. 
Příručka pro uživatele mozku. 

Praha: Portál, 2005.
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Možnosti dobrovolnictví v oblasti vzdělávání

DAROVAT SVŮJ ČAS

Dobročinnost už se dávno neomezuje 
na vhazování mincí do kasiček orga-
nizací pečujících o potřebné a odná-
šení obnošeného oblečení do charity 
(jakkoliv jsou i tyto projevy soucitu 
záslužné a důležité). Stejně jako fi nanč-
ní a hmotné dary je potřeba nabídnout 
svůj čas, energii a vědomosti.

Cestu pryč z chudoby, sociální-
ho vyloučení a živoření ze dne na 
den představuje zejména vzdělání 
přinášející s sebou možnost začlenění 
do společnosti, dobrého zaměstnání 
a aktivního přístupu k životu. Níže 
uvedené organizace se zabývají posky-
továním pomoci se studiem a vzdělává-
ním dětem, mladým lidem i dospělým, 
kteří by jinak dost možná propadli 
sítem běžného školství.

Pokud vám stále ještě schází něja-
ké pořádné novoroční předsevzetí, 
můžete se poohlédnout po možnostech 
dobrovolnictví v této oblasti v okolí 
vašeho bydliště. Krom dobrého pocitu 
si určitě odnesete i cenné pedagogické 
a lidské zkušenosti.

Člověk v tísni
(Bílina, Chomutov, Kladno, Karlovy Vary, 
Libčice nad Vltavou, Liberec, Neratovice, 
Praha, Prostějov, Sokolov a Ústí nad Labem)

Společnost Člověk v tísni poskytuje 
v mnoha městech v republice službu bez-
platného doučování sociálně znevýhodně-
ných dětí přímo v rodinách. Děti vyrůs-
tající v prostředí novodobých ghett mají 
oproti svým vrstevníkům potíže nejen se 
zvládáním učiva, ale se sociálními doved-
nostmi a sebeobsluhou. Cílem projektu je 
zlepšení školních výsledků a předcházení 
předčasnému ukončení školní docházky 
(podle www.clovekvtisni.cz).

IQ Roma servis
(Brno)

Sdružení IQ Roma servis nabízí 
dobrovolníkům spolupráci při pořádání 
pedagogických a volnočasových aktivit 
pro děti a mládež, účast na výukových 
aktivitách (doučování dětí u nich přímo 

doma nebo v prostorách organizace) 
nebo pomoc terénním sociálním 
pracovníkům. Vzhledem k tomu, že IQ 
Roma servis nabízí i možnost super-
vizí a vybraní dobrovolníci se mohou 
účastnit i školení s pracovníky sdružení, 
mohla by být tato dobrovolná služba 
obzvlášť zajímavá pro studenty sociální 
práce a pedagogiky (podle www.iqrs.cz).

Salesiánská střediska 
mládeže
(Brno, České Budějovice, Ostrava, 
Pardubice, Plzeň, Praha, Rumburk, 
Teplice, Zlín, Havířov)

Řád salesiánů působí po celé republi-
ce a věnuje se zejména práci s dětmi 
a mládeží. Ve svých střediscích posky-
tuje všem zájemcům možnost lépe se 
připravit do školy, zapojit se do klubů 
a kroužků a účastnit se mimořádných 
akcí, jako jsou výlety či tábory. Ne 
všechny aktivity jsou nábožensky zabar-
vené, ale ti, kdo chtějí, najdou u bratrů 
salesiánů i možnost vzdělávat se ve víře 
a sdílet ji ve společenství. Dobrovolníci 
budou zajisté vítáni ve všech centrech.

Pokud se žádná specializovaná iniciativa 
v blízkosti vašeho domova nevyskytuje, 
nezoufejte: pokuste se kontaktovat cha-
ritu, pedagogické školy, dětské domovy, 
církve a podobné instituce a uvidíte, že 
se určitě někde možnost, jak pomoci 
potřebným se vzděláváním, najde. 

(jpp)

Foto: Jakub Pejcal – Boby

www.clovekvtisni.cz 
– Programy sociální integrace 

– Doučování a volný čas

www.iqrs.cz 
– IQ Roma servis – Témata 
– Vzdělávání – Doučování

www.sdb.cz/strediska-mladeze
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Společnost mrtvých 
básníků

Konzervativní chlapecká akademie ve 
Vermontu. Školní uniformy, nažehle-
né košile tuhé stejně jako místní řád 
a disciplína. Anglická literatura se učí 
stejným stylem jako fyzikální poučky 
a chemické vzorce. Dokud jednou 
v září nenastoupí nový učitel John Ke-
ating. Staré verše najednou ožijí, získají 
chutě a barvy a vůně nebezpečně blízké 
skutečnému světu, tajemná Společnost 
mrtvých básníků je obnovena a Shake-
spearův Sen noci svatojánské se stává 
otázkou života a smrti, nikoliv jen 
nudným pojmem z učebnice. Málokdo 
nemá po skončení fi lmu chuť vzít pero 
a papír, vyrazit ven do parku psát verše 
a křičet na lidi na ulici „Carpe diem!“. 
V hlavní roli nekonvenčního pedagoga 
exceluje Robin Williams.

Píseň o lítosti

Dílo Viktora Fischla (1912–2006), 
spisovatele, novináře a diplomata, 
u nás bohužel není příliš známé. Když 
už někdo o tomto rodákovi z Hradce 
Králové, který však prožil většinu 
života v Izraeli, slyšel, tak díky románu 
„Dvorní šašci“, jednomu z mistrov-
ských děl literatury o holocaustu. 
Téměř neznámá, leč neméně kvalitní 
„Píseň o lítosti“ se tohoto tématu rov-
něž dotýká, je ale zejména příběhem 
o dospívání, osudových rozhodnutích, 
přijímání zodpovědnosti a hledání 
životní moudrosti. A také o vinách, 
které nejdou odčinit. Hlavního hrdinu 
Daniela potkáváme dvakrát: jednou 
jako dospělého muže, který se vrací na 
místa svého dětství, jednou jako chlap-
ce, který vyrůstá v židovské komunitě 

moravské vesnice, na niž už pomalu 
dopadá stín druhé světové války. Oba 
dva, muže i chlapce, spojuje nejen 
stříbrná nádobka na koření, ale i snaha 
vyrovnat se s možnostmi víry tváří 
v tvář nepochopitelnému zlu a neštěstí.

(jpp)

Náš vůdce

Od druhé světové války už uplynulo 
dost času a my se často divíme, jak je 
možné, že se v tehdejším civilizovaném 
Německu, plném vzdělaných lidí, zro-
dila naprosto zvrácená totalita. Jak moc 
něco takového hrozí i dnes? Touhle 
otázkou se zabývá německý fi lm Die 
Welle (česky Náš vůdce), ve kterém se 
mladý učitel Rainer Wenger rozhodne 
svým studentům během projektového 
týdne ilustrovat počátek diktatury 
experimentem: sám se stane vůdcem 
skupiny vymezující se proti ostatním. 
Svým charismatem dokáže studenty 

do projektu strhnout a nečeká přitom, 
že se trefí právě do toho, co mladí lidé 
v životě hledají. Když rozpozná, že se 
mu věc vymyká z rukou a že sám se 
nechal silnou vůdčí rolí unést, pokusí 
se projekt zastavit… Z pedagogického 
hlediska jde o zajímavý pohled na 
potenciál (a z něj plynoucí nebezpečí) 
učitelské role. Od režiséra Dennise 
Gansela je to navíc (po fi lmu Napola) 
už druhý příspěvek k refl exi německé 
nacistické historie.

Mezi řádky

Nadšená, právě vystudovaná učitelka 
Erin Gruwell se rozhodne učit ve třídě, 
která vznikla vládním projektem USA 
zaměřeným na integraci národnostních 
menšin. Brzy ale pochopí, že se ne-
chala strhnout přílišným idealismem. 
Její studenti se ukazují jako pořádný 
pedagogický oříšek: běžně bojují o ži-
vot v pouličních přestřelkách mezi 

Společnost mrtvých básníků / 
/ Dead Poets Society. 

Peter Weir (USA), 1989, 128 min. 

Fischl, Viktor. Píseň o lítosti. 
Praha: Atlantis, 1992.

Náš vůdce / Die Welle. 
Dennis Gansel (Německo), 

2008, 103 min.

KULTURNÍ STŘÍPKY

Radim Palouš na setkání s účastníky ILŠ Collegium
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gangy a vzdělání, natož kamarádství 
se spolužáky jiných ras jde širokým 
obloukem mimo jejich svět. Erin 
však odhodlání neztrácí. Na příběhu 
židovské holčičky Anny Frank ve 
svých žácích probudí zájem o ostatní 
lidi a přivede je k tomu, aby si psali 
podobný deník jako Anna. Kdyby 
se nejednalo o fi lm podle skutečné 
události a deníky studentů z Wilson 
High nebyly vydány knižně, člověk by 
se těžko ubránil pocitu, že je celá věc 
příliš přetížena americkým patosem. 
Takhle je to ovšem působivý příběh, 
který navíc ukazuje, že aby byl člověk 
dobrým učitelem, nestačí jen mít to 
profesně zmáklé, ale je potřeba i určitý 
osobní vklad.

Aleš Bělohradský – Lišák (21 let), 
Hodkovice nad Mohelkou / Praha

Radim Palouš

Když v roce 1993 přednášel Radim 
Palouš na skautském semináři pořáda-
ném Ekumenickou lesní školou, sáhl 
po překvapivém tématu. Univerzitní 

profesor, doktor fi losofi e, doctor hono-
ris causa, mluvčí Charty 77 a rektor 
Univerzity Karlovy v jedné osobě 
vyprávěl o svém vlastním skautském 
oddíle. Bylo to vyprávění poutavé, 
protože Radim – skautským jménem 
Dim – byl členem pražské „Pětky“ 
vedené legendárním Jaroslavem 
Novákem – Braťkou, oddílu, který 
hrál v jediném českém celovečerním 
skautském fi lmu a který na lodi doplul 
po Visle až do Baltického moře. 
Právě o tom Radim vyprávěl. Nešlo 
ale jen o vzpomínky, do vyprávění 
vkládal moudré myšlenky o ekologii, 
o morálce, o skromnosti, o životě. 
Vždyť v akademickém světě je Dim 
uznávanou kapacitou fi losofi e výchovy. 
Výchovou a vůbec žitím se do hloubky 
zabývá v celé řadě svých knih.

„Kantor dle mé zkušenosti nesmí být jen 
ten před lavicemi s neustále vtyčeným 
prstem, ale spíš horský vůdce, který leze 
první, zajišťuje skupinu a je za ni odpo-
vědný, musí lézt spolu s ostatními, ale ne-
může šplhat místo nich.“ Dobrodružství 
pobytu vezdejšího

Vzácná setkání 
s Petrem Piťhou

Na internetu lze poměrně snadno na-
lézt jeho text pronikavě hodnotící stav 
českého školství. Pozoruhodné čtení. 
S jeho dalšími texty už to tak lehké 
nebývá. Jsou roztroušeny v malých kní-
žečkách nakladatelství Poustevník, ale 
i v několika velkých knihách vydaných 
například Karolinem. Když nějakou 
z nich objevíte v knihkupectví, leží 
před vámi část pokladu, který je ukrytý 
na jejich stránkách. Ať píše o výchově 
a vychovatelích, o starých pověstech, 
o českých světcích, o křesťanství, o tom, 
co je člověk, o tom, jak se projevuje zlo, 
nebo o smrti, píše o hloubce žití, a při-
tom zůstává srozumitelný. Vypravěč 
se zvučným hlasem, moudrý muž se 
svérázným humorem, tajně vysvěcený 
kněz, někdejší ministr školství, bohe-
mista, prof. PhDr. Petr Piťha. 

Filip Hlavinka – Mukóki (.. let), 
Polkovice, ILŠ Collegium

Foto: Jakub Jebavý – Opičák

Beránek, Josef – Palouš, Radim. 
Dobrodružství pobytu vezdejšího. 
Praha: Karmelitánské nakladatel-

ství, 2006.

Palouš, Radim. Čas výchovy. 
Praha: Státní pedagogické naklada-

telství, 1991.

Palouš, Radim. O globalizaci 
s Radimem Paloušem. 

Praha: Karmelitánské nakladatel-
ství, 2005.

…a mnohé další

Piťha, Petr. 
Učitelé, společnost a výchova. 

Praha: Karolinum, 1999.

Piťha, Petr. 
Výchova, naděje společnosti. 

Praha: Poustevník, 2006.

Piťha, Petr. 
Dvě tváře českého vychovatelství. 

Ludmila Přemyslovna 
a Jan Amos Komenský. 

Praha: AVED, 1992.

… a mnohé další

Další zajímavý host, Petr Piťha, na setkání ILŠ Collegium

Mezi řádky / Freedom Writers. 
Richard LaGravenese (USA), 

2007, 123 min.

www.junshop.cz
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Otevřela jsem oči a na zdi u postele 
seděl gekon. Slunce venku dávno hřálo, 
teplým ránem se proháněl lehounký vítr 
a ohýbal stonky rýžových polí v údolí. 
Moje první ráno v Indii – bylo mi 
sedmnáct, celý můj dosavadní svět ležel 
tisíce kilometrů daleko a přede mnou 
dva roky v téhle barevné zalidněné zemi 
na mezinárodní škole jménem Mahind-
ra United World College of India, které 
jsme důvěrně říkali MUWCI.

Ocitla jsem se tam díky tomu, že 
jsem se ve druhém ročníku gymnázia 
dozvěděla o konkurzu na stipendia 
mezinárodní organizace United World 
Colleges (UWC), která zaštiťuje třináct 
středních škol po celém světě (v Norsku, 
Holandsku, Hongkongu, Kanadě atd.). 
Hnutí mi bylo svými hodnotami velmi 
sympatické, navíc jsem chtěla objevovat 
svět, tak jsem se přihlásila… a vyšlo to.

Cílem UWC je vést mladé lidi z celého 
světa ke vzájemnému porozumění, 
míru a udržitelné budoucnosti. Většina 
škol nabízí dvouletý studijní program 
International Baccalaureate (maturita 
se uznává i u nás), který se soustředí na 
rozvoj kritického myšlení, schopnost na-
kládat s informacemi a – zvlášť v případě 

uměleckých předmětů – vlastní tvorbu. 
Tohle všechno jsem posléze ocenila na 
vysoké při studiu medicíny, protože mi 
to umožnilo snáze se prokousat kvantem 
faktů, které se tam na člověka hrnou.

To první ráno jsem si byla jistá, že to 
bude – bez rodiny a mých milých lidí 
– k nepřežití. Brzy se naštěstí ukázalo, 
že mě čeká dobrodružství, které nako-
nec uběhlo rychleji než voda v Ganze. 
Jeden z největších zážitků byl výlet do 
Himalájí s letními spacáky a bez stanu, 
kdy nás před zimou a hladem zachráni-
la pohostinnost místních.

Velmi se mě dotkl týdenní projekt 
s muslimskými dětmi, jejichž rodiče 
byli vyhnáni ze svých domovů a které 
jsme měli doučovat angličtinu a mate-
matiku. Po setkání s dravým stohlavým 
stádem, které se živostí vyrovnalo 
nejzlobivějším světluškám a vlčatům, 
jsme ovšem konvertovali k něčemu na 
způsob skautského tábora s umělec-
kými a sportovními dílnami, a slavili 
jsme úspěch. Úžasné ale byly všechny 
všední dny plné zajímavých hodin ve 
škole a rozhovorů, kterým jsme se vě-
novali nezávisle na denních či nočních 
hodinách.

Volná odpoledne patřila různým akti-
vitám, z nichž velký důraz byl kladen 
na ty sociálně prospěšné. Každá ze škol 
má v tomhle ohledu své speciality: 
kanadská provozuje pobřežní hlídku, 
norská spolupracuje s Červeným kří-
žem, v Indii jsme jezdili do dětského 
domova pomáhat dětem s učením, 
hrát divadlo, malovat si a sportovat. 
Kromě toho se člověku nabízí řada 
sportovních a uměleckých kroužků, 
které nezřídka vedou sami studenti. To 
je totiž půvab života na UWC: velká 
část zodpovědnosti za běh života ve 
škole leží na vás.

Spolu se mnou na škole studovalo dvě 
stě dalších lidí ze všech koutů světa. 
Někteří se vrátili domů, jiní zamířili na 
vysoké školy v zahraničí. Iris absolvo-
vala biochemii a buněčnou biologii 
v Německu, dnes studuje medicínu 
v Praze. Slovenka Katka dokončuje 
studium mezinárodního rozvoje v To-
rontu a diplomku píše o biofarmách, 
jednu dokonce pomáhala v Ugandě 
rozjíždět. Tomáš vede dětský turistický 
oddíl, studuje sociologii a španělštinu 
na Karlově univerzitě a pracuje pro 
Člověka v tísni na festivalu Jeden svět. 
Elisabeth se vrátila do Indie, založila 
dětský domov v Puně a pořídila si 
vlastní mimino navrch.

Při ohlédnutí zpátky cítím především 
vděčnost za to, že jsem mohla touhle 
zkušeností projít, a s tím související 
přání předat tuhle šanci dál. Pokud vás 
tedy možnost studia na UWC zaujala, 
podívejte se na stránky českého sdru-
žení (www.uwc.cz), které organizuje 
výběrové řízení na stipendia. Ucházet 
se mohou studenti gymnázií, uzávěrka 
přihlášek je v polovině února. 

Anna Kšírová – Soptík (26 let), 
Liberec

Foto: www.uwc.org

NA STŘEDNÍ DO INDIE



49

K
O
L
E
M

N
Á
S

Zcela jasně si vybavuji scénu z posled-
ního dílu slavné potterovské hepta-
logie, kdy se hlavní hrdina potápí do 
zamrzlého jezírka pro meč Godrika 
Nebelvíra. V textu jsou velmi podrob-
ně vylíčeny pocity, které u toho zažívá. 
To dlouhé odhodlávání a váhání. Ten 
pocit, jako by se vám snažilo pronik-
nout skrz kůži tisíce jehel. Ta nekoneč-
ně dlouhá vteřina, kdy se mezižeberní 
svaly stáhnou a nedá se dýchat. To na 
poplach bijící srdce, které, jak se zdá, 
na chvíli někdo zmáčkl a přestalo tlou-
ci. Zatmění před očima. Chlad, který 
přejede po celém těle.

Tak přesně takové to je.

Bohužel, v případě Harryho Pottera 
nemá scéna žádný příjemný dojezd, 
jako tomu obvykle pak bývá. Svaly 
se nakonec uvolní, srdce stále bije 
a všechny negativní pocity jsou rychle 
vystřídány euforií způsobenou vyplave-
nými endorfi ny. Chlad je nahrazen pří-
jemným teplem, které se začne uvnitř 
těla rozlévat, a člověk má takový velmi 
příjemný pocit sebepřekonání, umoc-
něný jakousi „výjimečností“. Plavání ve 
studené vodě vás nabije energií.

Nekoupání nepomáhá

Koupání v zimě má své neodmyslitelné 
kouzlo. Mne již odmalička fascinovali 
otužilci, kteří na Štědrý den chodí 
plavat do Vltavy. Mít ve svém rodném 
městě řeku, snad bych do ní lezla také.

Otužování coby prostředek k utužo-
vání lidského zdraví se propaguje již 
odnepaměti kvůli jeho blahodárnému 
vlivu na dobré prokrvení organis-
mu, na srdce či jako prevence proti 
nemocem. Neodmyslitelný je i vliv na 
lidskou psychiku a sebeovládání. Do-

kladem toho jsou i fi nské či indiánské 
sauny, které bez završení skokem do 
díry v zamrzlém jezeře snad nelze ani 
považovat za plnohodnotné.

Stát se správným otužilcem chce však 
dlouhá léta příprav a tréninku. Není 
pravda, že kdo se koupe v zimě, ten 
nastydne. Neplatí ale ani, že kdo se 
v zimě nekoupe, nenastydne. Pro to, 
abyste si zimní koupání vyzkoušeli, 
rozhodně není nutná žádná složitá 
příprava. Stačí se jen nebát a zanořit se!

Ale pro jistotu je dobré dodržet něko-
lik věcí:

• nikdy u toho nebuďte sami

• lezte jen do těch vod, které znáte 
(resp. do nichž vidíte :)

• se svlékáním a následným oblékáním 
neotálejte (nejsme totiž ti otužilci...)

• budete-li kopat díru do ledu, udělejte 
ji velkou tak, aby se do ní vešel poho-
dlně člověk a zároveň se mohl zapřít 
po krajích rukama

• kusy ledu v řece či rybníce jsou ostré, 
a jelikož prochladlé tělo špatně cítí 
bolest, mohou člověka nehezky pořezat 
(vlastní zkušenost)

• do studené vody není dobré skákat, 
ale nořit se pomalu

• nejnáchylnější na prochladnutí jsou 
nohy, proto je fajn stát na něčem 
suchém, např. na karimatce

• je dobré mít po ruce teplý čaj

• ideální je se po koupání opět vydat-
něji hýbat :) 

(Sum)

Foto: J. Š. Lepš

Pohoda, ne…?

O zimním koupání a o tom, proč někteří chodí dobrovolně mrznout

BRRRRRRRR
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VÝSLEDKY:

Špenátová omáčka

Ingredience: špenátový protlak, rajčata, olej, cibule, česnek, smetana, těstoviny, 
kuřecí řízky

Na oleji osmahneme cibulku, přidáme rajčata a osmažené kuřecí maso nakrájené 
na kostičky, vmícháme špenát a zalijeme smetanou. Podáváme s těstovinami. 
Dobrou chuť!

Jak jsme se dozvěděli z nedávné ankety, 
roverská tvořivost se nezapře ani v tak mí-
rumilovné oblasti, jako je četba časopisu. 
Tak například někomu se Kmen hodí na 
podpal (což je podle mě neekologické), 
jiní s ním tapetují (což snad nemůže 
fungovat) a dalším slouží jako podložka 
k vyrovnání stolu (no budiž…). Dovolte 
nám, abychom k již tak bohaté paletě 
možností přidali ještě několik dalších 
nápadů na konkrétní využití, a to nikoli 
jen pro jednotlivce, ale celý váš kmen. 
Upozorňujeme ovšem, že většina z nich 
vyžaduje zvládnutí základních čtenář-
ských kompetencí (ha, kdo neví, co to je, 
nečetl článek Proč se nebát kompetencí!).

Diskutujte

Nevěřím, že existují kmeny, kde by 
rovery a rangers nebavilo pouštět se 
do vášnivých diskusí o všem možném. 
Aktuální číslo RK přináší pro kmenové 
debaty hned několik podnětů:

• Článek Proč je třeba autorit ve 
svobodné společnosti mluví o souvis-
losti autority a svobody. Přečtěte si ho 
a zkritizujte obsah! Souhlasíte se vším, 
co se tam píše? Napadají vás další, 
hlubší souvislosti? Máte i vy ve svém 
okolí zajímavé autority, které hrají ve 
vašich životech důležitou roli? A není 
čas nějaké vyhledat? To jsou příklady 
otázek, které mohou přijít na přetřes.

• Anketa s názvem Státní maturity přináší 
několik názorů na žhavé téma. Jaká je 
vaše zkušenost? Co vy si myslíte o myš-
lence a reálné podobě státních maturit?

• Dva články hovoří o náplni roveringu. 
Jde o Vzkaz Zdeňka Navrátila – Fetiška 
a text Co je to rovering? od Medvěda 

Hiawathy. Čím je rovering pro vás? Jaký 
by měl být správný rover? Jak konkrétně 
naplňujete roverské heslo vy?

Filmový večer a „referáty“

Rubrika zvaná Kulturní střípky tradičně 
přináší řadu různých kulturních tipů 
na to, co číst, co vidět, co poslouchat. 
Inspirujte se! Uspořádejte fi lmový večer 
s nějakým ze zmíněných titulů (za 
sebe doporučuji fi lm Náš vůdce) a po 
skončení o fi lmu ještě ztraťte pár slov. 
Na projekci můžete pozvat i někoho 
staršího (osobnost z města, vedoucího 
střediska atp.), i jeho pohled bude 
zajímavý. Filmy je možné často získat 
legální cestou, i když to něco stojí: stačí 
zjistit, kdo je distributorem, a poslat 
prosbu s tím, že jde o neveřejné nebo 
poloveřejné skautské promítání. Distri-
butoři většinou vyjdou s cenou vstříc 
a zašlou i originální DVD.

Anebo si z nabídky vyberte něco ke 
čtení. Knih jsou mraky a nikdo nezvlád-
ne přečíst vše. Ale vždyť je vás v kmeni 
víc a i v této oblasti je možné spojit 
síly. Uspořádejte si kmenovou literární 
konferenci. Každý si přinese krátký re-
ferát – souhrn toho nejdůležitějšího, co 
z přečtené knihy vytáhne. A pak můžete 

hodnotit přednes i obsah řečeného. 
Zajímavé je také nahrát referáty na 
diktafon a pak se chvíli poslouchat. Je 
to sice děsný zážitek, ale dost poučný!

Rovering je prý výzva

A několik výzev naleznete i v tomto čís-
le RK. Těch přímých si snadno všimne 
každý, kdo časopis prolistuje (články 
Brrrrrrrr a Výzvy). Ale to není vše. V ča-
sopise vznikla rubrika Hyde park, která 
čeká přímo na vás. Chcete se k něčemu 
vyjádřit? Máte přebytek tvůrčí energie? 
Neváhejte a posílejte nám své příspěvky. 
Ty nejlepší rádi zveřejníme.

Závěrem

I tento článek je takovým malým 
námětem. Zkuste k časopisu (a nejen 
k němu) přistupovat jako ke studnici 
nápadů. Většina článků vás může, ať už 
přímo či nepřímo, inspirovat k nějaké 
roverské aktivitě. Minimálně jako pod-
klad k diskusi, ke kritice, ke karikatuře 
(to doufám ne!). A i zde platí: geniální 
nápady prosím bezodkladně zasílat na 
adresu redakce…

(c)

Pár nápadů na využití časopisu ve vašem kmeni nebo roverské skupině

JAK VYUŽÍT AKTUÁLNÍ ČÍSLO 
ROVERSKÉHO KMENE?
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Poutník

Když znaven stanul na vrcholu hory,
letmo jen ohlédl se kamsi do hlubin;
sám kdysi vydral se ven z temné nory,
tam dole nechal slepé oči, prach a stín.

Jen něžný vítr laskal jeho vlasy,
zesláblé tělo přikryl vlahým dechem svým.
Ztrácel cit v prstech, nežádal však spásy,
odevzdán klidu, zahnal chaos jako dým.

Lehčí než motýl na hedvábných křídlech
stoupal pak vzhůru – ke hvězdám za tento svět.
Ač ztratil tělo, svůj poslední výdech,
nalezl smysl, pravdu – nejkrásnější květ.

Stezkou mu byla melodie čistá.
Jak tisíc ptáků letěl, smysly nesvázán.
Nalezl volnost, však cesta je jistá…
Vždyť tóny hudby stvořil svojí myslí sám.

(Vlastimil Hanuš – Tarzan, 
cena diváků v kategorii Poezie)

Držím Tě? 
Nedržím Tě?

Ruce umí mluvit.
Ruce se umí dotýkat.
Rukama můžeme mluvit dotýkáním se.

Když nalezneme ruku, která nás 
chytne a drží se nás, dává nám to 
pocit bezpečí.
Když nám něčí ruka vyklouzne, cítí-
me ztrátu. A ta bolí.

Protože když se chytneme rukou, 
můžeme se chytnout i srdce.
To vše jsem chtěla nakreslit do jediné-
ho zmrazeného momentu.

(Alena Škutchanová – Aľa, 
vítěz oboru a cena diváků 

v kategorii Výtvarno)

Dětství v trapu

Nastane chvíle, kdy si uvědomíme, že už nejsme děti, 
které si bezstarostně hrají na písku, tahají plyšáky 
a jezdí s angličákama. Je to zlomový okamžik. Zba-
vujeme se starých, dětských věcí, které jsme většinou 
měli po někom, a napadá nás ta notoricky známá věta: 
„Už nejsem malé dítě.“

(Veronika Gryčová – Veve, 
vítěz oboru a cena diváků v kategorii Fotografi e)

HYDE PARK: Z ROVERSKÉ TVORBY
„To je takové velké prostranství, a kdo chce, může si přinésti židli 
nebo řečniště nebo vůbec nic a může začít povídat. Za chvíli ho 
poslouchá pět nebo dvacet nebo tři sta lidí, odpovídají mu, odporují, 
kývají hlavami a někdy zpívají s řečníkem pobožné nebo světské 
hymny. Někdy oponent získá lid na svou stranu a chopí se slova sám; 
někdy se zástup dělí pouhým štěpením nebo pučením jako nejnižší 
organismy a buněčné kolonie. Některé hloučky mají pevnou a vytr-
valou konzistenci, jiné se neustále drobí a přelévají, rostou, bobtnají, 
množí se nebo se rozptylují. Větší církve mají takové pojízdné 
kazatelničky, ale nejvíc řečníků stojí prostě na zemi, cucají mokrou 
cigaretu a kážou o vegetariánství, o pánubohu, o výchově, o repara-
cích nebo o spiritismu. Jakživ jsem neviděl něco podobného.“

Takhle vzpomíná na tzv. Speakers’ Corner z londýnského Hyde 
Parku ve svých Anglických listech Karel Čapek. V této nové 
rubrice vám chceme zprostředkovávat podobná setkání: přinášet 
ty umělecké počiny roverské obce, které stojí za pozornost. 
Začínáme několika oceněnými výtvory z Polibku múzy 2010; na 
www.polibekmuzy.cz najdete řadu dalších. A kdo máte za to, že 
na téhle stránce by ostatní příště mohlo oslovit vaše vlastní dílko, 
neváhejte poslat ho do redakce. Těšíme se! 



45 nových placek pro 

všechny / kulaté i čtvercové 

/ 25 mm a 32 mm / vybírejte 

z celkem 116 druhů skaut-

ských placek

55kč

40kč

15kč

Nejširší nabídka českých skautských propagačních předmětů 
na:  www.skaut.cz/obchod/propagacnipredmetyamaterialy


