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Už je to tady zase… první schůzka, první výprava, první zmeškaný vlak, první
zápis do kroniky… Začal nový skautský rok a „prvními“ se to v něm jen hemží.
A tak i my jsme se začátkem nového ročníku Roverského kmene začali od jedničky. Tedy myšleno od prvního bodu skautského zákona a slibu. Od pravdy.
Pro toto číslo, v celé historii časopisu nikoli první, ale už osmdesáté šesté,
jsme vybrali téma „manipulace“. Co má pravda společného s manipulací?
Informaci. Pravda i manipulace něco sdělují, ale je rozdíl v tom co. Zatímco
pravda se za každou cenu snaží přenést celý odraz skutečnosti, manipulace
si s celkem nijak hlavu neláme. Naopak. Vybírá si jen ty informace, které se
jí hodí, aby nás dovedla přesně tam, kde nás chce mít. Do jakéhosi hybridního světa, světa pololží a polopravd, který se zdá skutečný, ale ke skutečnosti
mu něco chybí… A k čemu nás dovede pravda? K holé skutečnosti, snad
k nám samotným, snad k pravdě nejvyšší, ale především k celku.

Je to, jako by nám manipulace zavázala oči. Zbývají nám sice další smysly,
kterými pravdivě vnímáme realitu, ale abychom dokázali udělat bezpečný
krok, k tomu nám nějaká informace chybí. Pravda nám oči nikdy nezaváže.
Vycházeli jsme v tomto čísle z teze, že „pravda je pravdou, pouze je-li úplná“.
Souhlasíte? Můžete o tom diskutovat ve svém roverském společenství, stejně jako o dalších inspirativních podnětech, na které, doufáme, v tomto čísle
ale i v celém ročníku narazíte.
A protože jsme opět tak trochu na začátku, najdete v tomto čísle pár novinek. Určitě si jich všimnete sami, ale jednu bychom chtěli malinko osvětlit. V časopise přibyla nová sekce – Čekatelská. Je určena především těm
roverům a rangers, kteří jsou zároveň i vedoucími v oddílech mladších členů
a ještě za sebou nemají vůdcovskou zkoušku. Vycházíme vstříc všem, kteří
by i v Kmeni rádi našli užitečné rady pro vedení družinek či oddílů. Pokud
zrovna tento případ nejste, věříme, že inspiraci najdete na některé ze čtyřiceti
sedmi stran, které v časopise stále zbývají. Co se skrývá pod jednotlivými rubrikami časopisu i kdo se skrývá v jeho redakci, se dozvíte na RoverNetu
.

_______________________________
Předplatné
SEND předplatné s. r. o.
www.send.cz/skaut
tel.: 225 985 225, 777 333 370
SMS: 605 202 115

S celou redakcí se snažíme, abychom vám i v tomto skautském roce přinášeli pestrý časopis, ve kterém si každý najde to své. Držte nám palce!
JK

Uzávěrka čísla 87 bude 14. 10. 2014.
Zaslané materiály se vracejí na vyžádání,
redakce si vyhrazuje právo
na úpravu příspěvků.
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ROVERING KNOW-HOW

KMENY MUSÍ HLAVNĚ FUNGOVAT, NE
SE REGISTROVAT, ALE I TO MÁ VÝHODY
Roverský kmen. Hezký název. Slovíčko „oddíl“ proti němu působí obyčejně a nudně, přesto je ve skutečnosti v organizaci kmene a oddílu jen nemnoho rozdílů. Jak takový roverský kmen zaregistrovat a jaké
podmínky k tomu musí splňovat? A je to vůbec k něčemu dobré? Pokud ano – tak k čemu?
AUTORKA ANNA HANDLÍŘOVÁ – ENY

FOTO RADEK PROCYK – MAVERICK

N

a konci srpna bylo v Junáku registrovaných sto
osmdesát čtyři roverských
kmenů. Ze statistik z registrace zveřejněných na RoverNetu
vyplývá, že je to početně druhá
nejslabší skupina, hned po klubech
rodinného skautingu. Nutno ale
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přiznat, že s obrovským rozdílem,
klubů rodinného skautingu je
zatím jen necelých dvacet, nicméně
klubů oldskautů existuje dokonce
více než čtyři sta. To, co registrace
neprozradí, je, kolik roverských
kmenů funguje ve skutečnosti –
bez zápisu ve SkautISu, a naopak

kolik z těch, které jsou registrovány, existuje spíše jen na papíře.

REGISTROVAT, NEBO
NEREGISTROVAT?

Jakou roli tedy ve skutečnosti hraje
to, zda takový kmen je, nebo není

o iciálně registrovaný? Odpovídá
čtveřice lidí – každý z jiného a zcela
speci ického pohledu.
„Hlavní je, aby skupinky roverů
dělaly roverský program, aby měly
chuť do společných zážitků a služby. Jestli při tom jsou registrovaní
jako oddíl, jsou družina u jednoho
oddílu nebo jsou seskupením roverů napříč oddíly v rámci střediska,
není důležité,“ říká náčelník Junáka
Marek Baláš – Čiča. A ač registraci tedy nepovažuje za nutnou,
připomíná: „Z pohledu, ke kterému
nás vede registrace, je důležité, aby
u nich byl kvali ikovaný oddílový
vůdce, alespoň jako patron.“
„Registrovaný kmen je brán podobně jako oddíl a středisko s ním musí
počítat. Je sice na domluvě, jak se
k existenci jakéhokoliv kmene středisko postaví, ale existuje mnohem
větší šance, že středisko vyčlení
nějaké peníze pro registrovaný
kmen než pro kmen neregistrovaný.
Zvláště bere-li středisko ohled víc
na to, co je o iciální… Další výhoda
je, že ve skautISu je napsán kontakt
na kmen a pro vyšší jednotky jsou
snáz dohledatelné osoby, které by
mohly předat informace dalším roverům,“ poukazuje na další přínosy
registrace člen roverského odboru
Pavel Martinek – Šmudla. A s úsměvem dodává: „Ale hlavně, být registrovaný roverský kmen je cool.“
Nad otázkou registrace roverského kmene z pohledu střediska se
zamýšlí Petr Mateleško – Lapka,
vůdce střediska v Kyjově. Jednou
z výhod registrace je podle něj to,
že funkční registrovaný kmen automaticky dostává inanční podporu
ze střediska, může využívat veškeré
zázemí a materiál patřící středisku.
„Na úrovni střediska se také lépe
koordinují pořádané roverské akce
vzhledem k akcím dětských oddílů

FOTO RADEK PROCYK – MAVERICK
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či střediskovým výpravám. Vůdce
roverského kmene je plnohodnotným členem střediskové rady,“
poznamenává s připomínkou, že
roverský kmen má pak zákonitě
i povinnosti vůči středisku.
Občas může mít středisko k registraci kmene i mnohem pragmatičtější důvody. „Někde je nutnost mít
kmen zaregistrovaný, aby mělo středisko potřebný počet oddílů vzhledem k předpisům. Roveři a dospělí
jsou pak zaregistrovaní v roverském
kmeni, který ovšem reálně nefunguje,“ říká Lapka s upozorněním, že
nejideálnější případ pochopitelně je,
pokud je reálný a funkční roverský
kmen zaregistrovaný ve středisku,
které rovering podporuje.
Z pohledu běžného rovera na otázku,
jaké vidí výhody v členství v registrovaném roverském kmeni, odpovídá
Jan Borkovec – Ben: „Myslím si, že je
to jistý faktor, který může pozitivně
ovlivnit činnost a funkčnost roverských kmenů. Ovšem na druhou
stranu to, že je rover členem kmene,
z něj automaticky nedělá aktivnějšího rovera. Je to o přístupu každého

jedince, kolikrát může být takový roverský vlk samotář daleko aktivnější
než banda roverů.“
Pokud však rover funguje pouze
v nezaregistrovaném kmeni nebo
zkrátka jako „samorost“ a zároveň
není registrovaný pod oddílem
mladších členů, ztrácí veškeré výhody registrace v Junáku – od nabídek vzdělávacích kurzů až po beneity, jako je skautská telefonní síť.
Pokud tedy rover nepracuje u oddílu, měl by být v registrovaném
roverském kmeni už jenom proto,
aby těchto výhod mohl využívat.
Ze všech názorů jasně vyplývá, že
registrace kmene není nutná, jsou
ale situace, kdy se zápis roverského kmene do SkautISu náramně
hodí. „V Roverském začátku
jsou vypsané všechny možnosti
roverských uskupení od rovera
jako jednotlivce přes roverskou
družinu až po roverský kmen. To
je jakési maximum a bylo by super
dát světu vědět, že máme na to
být registrovaný kmen. Je to jakýsi
‚vrchol‘ a roveři by na to měli být
pyšní,“ myslí si Šmudla.
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tive roverská společenství nebo
party roverů vnímáme v náčelnictvu jako velice důležité. Jsou nezbytnou součástí skautské výchovy,
nezbytnou součástí organizace.
S trochou nadsázky jsou zásobárnou mladých nadšených lidí, kteří
pro své skautské i neskautské okolí
dělají lepší svět.“

REGISTRUJEME
ROVERSKÝ KMEN

TAJEMNÁ TŘETINA
ROVERŮ NEROVERŮ

Podle registrace je v Junáku něco
přes devět tisíc skautů v roverském věku, ale jen šest tisíc z nich
je vedeno jako rover/rangers.
Divné? Vysvětlit to mohou další
čísla, která jsou ve skautských
statistikách k dispozici. Zatímco
nováčků, kteří se v blízkých letech
stanou rovery, přibývá naprosté
minimum, mladších dětí nabíráme
čím dál více a vzniká stále více
nových družin, což znamená stále
větší (s)potřebu rádců a vedoucích
– kteří bývají v roverském věku.
A ti, zvláště nejsou-li zároveň členy

nějakého roverského společenství,
pak nemusí mít potřebu se registrovat jako rover/rangers, přestože
do této věkové kategorie spadají.
Jenže práce u oddílů je mnohdy vyčerpávající a roverský kmen, společenství přibližně stejně starých
roverů a rangers, kteří se společně
baví i učí nové věci, může fungovat
jako ono pověstné stéblo, jehož by
se měl „tonoucí vedoucí“ zachytit.
Pokud v okolí nějaké to stéblo – nějaký kmen plave… A jde-li o stéblo
dostatečně silné, může být podle
Čiči záchranou nejen pro unaveného rádce: „Roverské kmeny, respek-

WARNING
5 důvodů, proč nemusí být registrace roverského kmene špatný nápad
1) Kmen má jistotu kvalifikovaného vůdce.
2) Vyšší organizační jednotky mají k dispozici kontakt na kmen a mohou
snáze předávat potřebné informace.
3) Člen kmene může využívat výhody členství v Junáku.
4) Registrace může mít pozitivní dopad na funkčnost a aktivitu kmene.
5) Kmen má předpisy jasně danou pozici ve středisku – zástupce
kmene je členem střediskové rady. Kmen může mít snazší přístup
ke střediskovému majetku a finanční podpoře.
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Zjistili jste, že registrovaný kmen je
pro vás to pravé? Jak tedy na to? Postup při zakládání roverského kmene je v podstatě stejný jako při zakládání oddílu. Nejprve je nutné
vznik kmene dohodnout s vedením
střediska, respektive střediskovou
radou a domluvit se na podrobnostech fungování v daném středisku.
Vedení střediska bude chtít zcela
jistě vědět, kdo by měl být vedoucím
nového oddílu, pravděpodobně se
bude zajímat (alespoň rámcově)
o plánovanou činnost kmene. Důležité je také se střediskem dohodnout,
jak to bude s členskými příspěvky,
klubovnou apod.
Jakmile je tato domluva u konce
a detaily se vyřeší k vzájemné
spokojenosti obou stran, vedoucí
střediska vždy nechá střediskovou radou schválit založení
oddílu a jmenování dané osoby
vůdcem kmene. Toto projednání
a schválení kmene na střediskové
radě je nutné.
Aby mohl být roverský kmen
zaregistrován, musí splňovat určité
podmínky. Ty najdeme v Organizačním řádu Junáka a ve Směrnici
k registraci, jde však především
o to, aby měl kmen minimálně
osm členů, přičemž může jít
i o hostující členy – rovery, kteří
pomáhají u svého domovského
oddílu, ale zároveň fungují v ro-

RUBRIKA ROVERING

Vedoucí roverského kmene musí
splňovat stejné podmínky jako vedoucí oddílu – to znamená, že musí
mít složenou vůdcovskou zkoušku a být v kmeni řádně registrován. Na rozdíl od oddílů mladších
členů nemusí být obsazena funkce
zástupce vedoucího oddílu, pokud
však funkci zástupce vedoucího
kmen má, musí mít stejnou kvaliikaci jako samotný vedoucí, tedy
vůdcovskou zkoušku.
Neexistují žádné pevné věkové
hranice pro přijetí do roverského
kmene, ale předpokládá se, že
členové budou přibližně v roverském věku – to je cca 15 až 26 let.
Individuálně tato hranice může být
posunuta. „Některé kmeny například přijímají už čtrnáctileté, když
se blíží jejich přechod ze základní
na střední školu, jiné vyžadují vždy
chození na střední školu a neřeší
přesně věkovou hranici. Naopak
jsou i roverské kmeny, kde jsou
občas i členové starší dvaceti
šesti let, protože jsou třeba ještě
na vysoké škole a stále se aktivně
zapojují do roverského programu,“
říká Jerry, zpravodaj VRJ pro IS/ICT
a organizaci.
Objevují se samozřejmě i případy, kdy kmen z nějakého důvodu
některou z podmínek nesplňuje. Jak
v této situaci postupovat, vysvětluje
opět Jerry: „Pokud kmen nesplňuje
některou z uvedených podmínek,
musí danou věc vedoucí kmene řešit
se střediskem. V prvním roce může
středisková rada schválit výjimku a s ní kmen registrovat. Pokud
by problém přetrvával i v dalších
letech, musí středisko žádat o schválení takové výjimky nadřízenou
jednotku – okres či kraj. Možnost

udělení výjimky existuje hlavně
z toho důvodu, aby se dalo zvládnout nějaké nečekané nepříznivé
období, ale do budoucna je tu vidina
zlepšení. Typické je to pro první
rok existence kmene, kdy se činnost
teprve rozjíždí a není třeba ještě
dostatek členů, nebo si vedoucí teprve dodělává vůdcovskou zkoušku.
Výjimka by neměla sloužit k udržování dlouhodobě nefunkčních
roverských kmenů, které v nedostatečném počtu či s nekvali ikovaným
vedením nebudou zvládat skutečně
realizovat roverský program.“
Další důležitou položkou k řešení
je majetek v oddíle, respektive
kmeni. Veškerý majetek vždy patří
středisku, protože jen středisko má
právní osobnost a může tedy něco
vlastnit a uzavírat právní vztahy,
například smlouvy o pronájmu klubovny. Obvykle se tento „problém“
řeší tak, že majetek sice vlastní
středisko, ale daný oddíl nebo roverský kmen ho má ve správě – to
znamená, že se o něj stará, opravuje
ho a podle toho, jak je domluvený
se střediskem, třeba i další materiál
pořizuje. Hospodaření oddílu je součástí hospodaření celého střediska,
roverský kmen podobně jako oddíly
může mít speciální oddílovou pokladnu, s níž hospodaří, ale podrobnosti budou záležet na zvyklostech
a podmínkách daného střediska.
Nejlepší cestou je vždy při zakládání
nového oddílu majetkové záležitosti
probrat s vedením střediska a zkrátka se domluvit, co je v dané situaci
nejlepším řešením.
Ať už je váš kmen registrovaný,
nebo neregistrovaný, neměli
bychom, jak poznamenává Lapka,
zapomínat, že: „Primární je vytvářet v roverských kmenech kvalitní
společenství, věnovat se roverskému programu a plnit roverské
heslo Sloužím.“

INZERCE

verském kmeni. Ti pak mohou být
řádně registrováni u daného oddílu
a v kmeni jen „hostovat.“
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METODA, CO DĚLÁ ROVERING
SKAUTINGEM
Když se definuje rovering, skloňuje se ve všech pádech slovo „služba“. Ano, bez služby není rovering
roveringem, ale bez dalších prvků skautské metody není roveringem skautingem a služba samotná tím
ztrácí své ukotvení. Dobře používaná skautská metoda v roverském věku nabízí hloubku a dobrodružství.
A skutečně užívaná skautská metoda není aktivitou v programu, ale duchem celého systému.
AUTORKA JANA KARASOVÁ – KAMI

FOTO RADEK PROCYK – MAVERICK

SLIB A ZÁKON

Skautské hodnoty nesmí být
v roverském věku zredukovány
jen na heslo „Sloužím“ pojaté jako
manuální pomoc druhým – jakousi
dobrovolnou brigádu. Roverské
heslo by se mělo stát brýlemi, skrze
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něž se díváme na skautský zákon
a slib, který je už dobře známý
ze skautského věku. Při diskuzi
nad osobností rovera jsme se s dalšími vedoucími shodli, že skautské
hodnoty by měly být v tomto věku
„zvnitřněny“. Mysleli jsme tím, že

nemají být brány jako seznam úkolů, ale že by si každý měl pokusit
sám pro sebe zdůvodnit, proč jednotlivé body slibu i zákona přijímá.
Tento proces často zahrnuje i stádium, ve kterém rover některou
hodnotu odmítne nebo zpochybní.

METODIKA ROVERING

Neodsuzujte ho, ale nabízejte mu
druhý pohled, nejlépe ten, který
vychází z vaší vlastní zkušenosti.
Otevírejte ve společenstvích diskuze na téma „proč dodržuji skautský
zákon a jak se to projevuje“. Zařaďte občas aktivitu, která bude cíleně
re lektovat naplňování služby, slibu
a zákona v každodenním životě.
Pracujte s příběhy, které jste si oblíbili. Může jít o knihy, které čtete, či
ilmy, které jste v poslední době viděli. Zkuste do tradic svého kmene
přidat rituál obnovení skautského
slibu. Slib a zákon se tak stanou
vodítky k vlastní sebevýchově
i vzájemnému obohacení.

UČENÍ SE ZKUŠENOSTÍ
A PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ

To, že praktická činnost by měla
tvořit gró roverského programu,
asi není třeba zdůrazňovat. Jen je
potřeba dávat pozor, aby stále zahrnovala proces učení a nestalo se, že
kmen bude jen bezplatnou pracovní
silou. Roveři musí mít možnost nést
rizika, přebírat zodpovědnost, ale
zároveň i dělat chyby. Proč by mladší roveři nemohli sami zorganizovat
sbírku nebo postavit táborovou
kuchyň? K podpoře těchto prvků
můžete v programu využít metody
zážitkové pedagogiky.
V nových stanovách Junáka je
poukázáno, že mravním cílem „učení
se zkušeností“ je, „aby člověk dobro
činil, nejen nebyl špatný“. V tomto
bodu skautské metody se nejedná
jen o praktickou činnost, ale také
o zkušenost s dobrem. Nejde jen
o to, jak se k sobě chovají členové
kmene navzájem, ale také o to, jaké
chování pozorují mezi lidmi ve středisku, v oddílových radách, v týmech
kurzů či táborů a jaký postoj mají
lidé ve středisku k jejich společenství i k nim samotným. Nespravedlnost a podceňování se nevyplácí.

Člověk ve věku dospívání a mladší dospělosti definuje svou
identitu a hledá budoucí kariéru, je proto ochotný na sobě
pracovat a zkoušet nové věci.
DRUŽINA

Patřit k nějakému menšímu konkrétnímu společenství ke skautingu
neodmyslitelně patří. Více o tom,
proč je pro rovera dobré, aby nebyl
sám, si můžete přečíst v tomto čísle
na stranách 14 a 15. Ani oddíly
a střediska by neměly přehlížet
roverskou potřebu sdružovat se,
naopak by se měly snažit roverům
poskytnout podporu, čas i prostor,
kterého musí být minimálně tolik,
aby ve svém společenství mohli
aktivně a do hloubky rozvíjet
všechny prvky skautské metody.
Oddílová rada pravděpodobně
nebude dostatečnou příležitostí.
V roverském společenství se mohou
setkávat vedoucí oddílů, pořadatelé
akcí i dříči při stavbě táborů. Čím je
společenství různorodější, tím více
je možné pracovat s tématem hodnoty každého člověka a rovnosti,
která však zároveň nepředpokládá
uniformitu lidí. Přestože převážná
většina roverských společenství je
koedukovaných, i v nich je dobré nechat prostor k posilování
bratrského/sesterského prostředí
v rámci mužského/ženského kruhu.

PROGRAM OSOBNÍHO
RŮSTU

Využijte elánu, který roverský věk
přináší. Osobní růst není většinou
třeba podněcovat, jako spíše směřovat. Pokud je někdo v osobním
růstu pasivní, zkuste raději hledat
důvody, proč tomu tak je, než jej
nutit, aby se zapojil podle vašich
představ. Člověk ve věku dospívání
a mladší dospělosti de inuje svou
identitu a hledá budoucí kariéru,
je proto ochotný na sobě pracovat

a zkoušet nové věci. Ve společenství si navíc roveři mohou vzájemně nastavovat zrcadlo, jak se jim
osobní růst daří.
Pokuste se v oblasti osobního růstu
společně vykolíkovat hřiště a nastavit si základní pravidla. Můžete
k tomu použít o iciální Roverský
program s každoročním počítáním
projektů a výzev a účastí na akcích
a kurzech. Další možností je používat roverskou stezku. Její jednotlivé
úkoly si můžete vymyslet nebo
převzít již zpracované indikátory
kompetencí, ze kterých vychází
i stezky mladších členů. Přestože
máte vytyčený základní směr,
nechte si v osobním růstu dostatek
prostoru na výběr, intuici a vlastní
zájem. Pracujte také s tématy, které
právě jako roveři řešíte. Může to
být rozhodování kam na výšku,
zhoršení prospěchu ve škole,
hledání brigády atp. Spojíte tak
osobní růst, službu sobě i učení se
zkušeností.

DOSPĚLÍ PRŮVODCI

Není dobré nechávat rovery na holičkách. Najděte společně formu
podpory staršími, ke které budete
mít důvěru a respekt. Je-li vůdce
kmene starší než ostatní členové,
měl by být dospělým průvodcem
právě on. Pokud roveři zároveň
rádcují, mohou být „pod křídly“
svého oddílového vůdce. Starší
roveři, zvláště ti, kteří jsou vůdci
oddílů, by měli mít oporu ve vedoucím střediska a výchovných
zpravodajích. Inspirativní můžou
být také více či méně pravidelná
setkání s bývalými vedoucími.
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Alespoň trochu spolupracujte
s rodiči! Ač se to zvláště v mladším
roverském věku nemusí zdát, i oni
jsou veledůležitými dospělými
průvodci. Když se stanete dospělým průvodcem, nezapomínejte,
že ve stanovách je váš úkol popsán
velmi návodně: průvodci ukazují cestu, pomáhají, podporují,
povzbuzují a nechávají přebírat
zodpovědnost.

udělejte. A když už vyrazíte na víkendovku, neschovávejte se v chatě, třeba si raději ani žádnou chatu
nezamlouvejte. Přizpůsobte tomu
své vybavení a buďte ohleduplní
k těm, kteří dobré vybavení a teplý
spacák nemají.
Příroda má pro skauty být také
předmětem zájmu, péče a ochrany.
Využijte, že roveři už mají mnoho
FOTO DOMINIK DAVID – HRABOŠ

V neposlední řadě je příroda zdroj
citového a duchovního rozvoje.
Podpořte tento prvek zcela jednoduše – nepospíchejte, zastavte se
a kochejte se. Zbavte se zbytečných bariér mezi vámi a přírodou
– nezavírejte se do chat (a to ani
večer), choďte bosky, pijte obyčejnou vodu. Zvláště holky, všímejte si
krásy v přírodě a pojmenovávejte
ji. Diskutujte o tom, jak příroda
formuje vaše duchovní přesvědčení. Je pro vás příroda důkazem
Boží existence, nebo naopak?
Zkuste z hlediska vaší zkušenosti
s přírodou vyložit to, co je pro vás
Nejvyšší Pravda a Láska.

SYMBOLICKÝ RÁMEC

A na závěr nezapomeňte svá poselství zabalit do krásného a trochu
posvátného hávu. Základním symbolickým rámcem je pro rovery
cesta, putování, hledání, příležitost
a výzva. To je rozhodně dobrý
materiál, až se zdá, že roverský
symbolický rámec je v rámci skautské výchovy ten nejjednodušší.
Vždyť každý druhý příběh se odehrává na cestách a tolik cestovatelů
by se mohlo stát pro dospívající
dobrým vzorem.

PŘÍRODA

Příroda je pro rovera ohromnou
výzvou a lákadlem. Vždyť kolik roverských expedic směřuje do opuštěných hor a lesů. Ve skautské metodě má příroda trojí roli. Zaprvé
je to ideální výchovné prostředí.
Samozřejmě ne všechen program
je možné realizovat v lese nebo
na louce, ale mnoho programů,
které si necháváme do klubovny,
by určitě do lesa vzít šlo. Rovery už
také tolik neomezují delší přesuny
nebo horší počasí. Při přípravě
programu je proto dobré se ptát: Je
možné tuto aktivitu dělat venku?
Pokud ano, pak ji tam i opravdu
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dílčích poznatků ze školy, a doplňte
je o praktickou zkušenost a celostní
pohled, který odkryje skutečné
vazby mezi přírodou a naším
jednáním. Pro rovery je lákavé
zjišťovat, co můžou na louce i v lese
uvařit a sníst. A nemusí se jednat
jen o bylinky a brouky. Vyzkoušíte-li si zabít králíka či kuře, budete
vidět maso v regálech supermarketů jinýma očima. Součástí zájmu
a péče o přírodu je i zájem a péče
o vlastní tělo. Roveři rádi ověřují
své fyzické možnosti. A proč by
rangers nemohly otevřít debatu
o těhotenství? I to přece k poznávání přírody patří.

Vytvořte si vlastní symboly (třeba
znak kmene či společnou píseň)
a rituály (vstup do kmene, zahájení výpravy…), kterým budete
rozumět a které vás osloví. Využijte přírodu jako symboliku a jako
prostor k rituálům vašeho společenství. Kromě témat, příběhů,
vzorů a vlastní symboliky využijte
i obecné roverské symboly – červenou šňůrku, roverskou hůl, znak
a patrona roverů svatého Pavla
z Tarsu. Nejen že tyto symboly
podpoří pocit sounáležitosti, ale
také nesou krásné skryté významy a příběhy, stačí je jen znovu
objevit.

Z
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ROVERING AKCE

KDYŽ ROVEŘI POMÁHAJÍ SPOLEČNĚ
Roverská sbírka Společně proti leukémii! letos vynesla… Cože? Počkej! Ty nevíš, co to je?! Společně proti
leukémii! je charitativní sbírka Junáka a Nadace pro transplantace kostní dřeně, do které se každoročně
zapojují stovky roverů z celé republiky. A není to jen tak ledajaká sbírka – je totiž benzínková a zároveň
jakákoli, jakou si jen vymyslíš. Přijít totiž můžeš s čímkoli – třeba s punkovým koncertem jako v Jistebnici.
Že to zní jako pořádná roverská výzva? No jasně!
AUTORKA LUCIE KOLISCHOVÁ – KULÍŠEK

Dvaapadesát. Přesně na tolika benzínkách téměř po celé republice se letos v červnu
uskutečnila hlavní část sbírky. Roveři a rangers při ní myli okna projíždějícím autům
a od řidičů dostávali příspěvky do kasičky. Někde přiložilo „ruku k mycí houbě“ pár
roverů z okolí, jinde celé kmeny. Jak se nejlíp myje okno autobusu? Přece na zádech
kolegy!

Nejúspěšnější skupinou, co se do vybraných peněz týče, jsou Olomoučáci. Opět.
Tihle draci ve svém městě obsadili hned čtyři benzínky a dohromady se jim podařilo
vybrat 22 471 korun. Pánové a dámy z kmene RFOR Olomouc, jen tak dál! A vy všichni
ostatní – svrhnete je příště z trůnu? Nejúspěšnějším krajem pak byla jižní Morava.
Ti Moraváci to holt umijó.

Letošní benzínkovou sbírkou jsme překonali čtvrt milionu. K ní se pak přidaly dvě
alternativní a jsme na téhle skvělé částce. Tím ale zdaleka nekončíme! Přispěješ svým
alternativním projektem i ty?

Možností, jak se zapojit do alternativních projektů, je nespočet. Třeba punkovým
koncertem, který uspořádali roveři a rangers v Jistebnici v jižních Čechách. Nebo i blešákem, plesem, muffinovým festivalem. Stačí si vymyslet, co je ti nejbližší. Pobavíš se,
pomůžeš, překonáš výzvu. A to se počítá!
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Více informací na www.skaut.cz/protileukemii nebo na www.facebook.com/protileukemii.
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SPOLEČENSTVO ROVERŮ
Za necelých devět měsíců vypukne další legendární roverské setkání Obrok. A na Obrok roveři vyráží
v partách. Je tedy na čase tu svou začít připravovat, anebo dokonce vytvářet. A to nejen kvůli Obroku…
AUTOR MARTIN ŠTĚRBA – AGI

K

dyž se Frodo Pytlík vydal
zničit prsten, rozhodně
nešel sám. Vždy kolem
něj byli jeho věrní přátelé – Sam,
Pipin a Smíšek. Později se k němu
přidala i řada dalších, a tak vzniklo
společenstvo prstenu. Podobné je
to s roverskými kmeny a družinami. Většinou vše začíná u nápadu
jednoho až dvou lidí a k nim se
postupně přidávají další. Bavíme-li se v terminologii Pána prstenů,
roverské kmeny jsou tedy také
společenstvem jako to okolo Froda.
Roverské společenství neboli parta
je seskupením lidí s podobnými
zážitky a stejnými zálibami a plány.
Jen málokdo z nás si dovede představit, že by byl na světě sám a byl
by jakýmsi Robinsonem Crusoem
na pustém ostrově. „Ve společen-
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ství můžou probíhat nejrůznější
diskuze, debaty, konverzace,
při kterých si rozšiřujeme možnosti a učíme se argumentovat. Už
jenom takové detaily nás připravují
na život,“ doplňuje Pavel Martinek – Šmudla, člen roverského
odboru z Hýslů na jižní Moravě. To
celé totiž vcelku vhodně doplňuje
skautské heslo „parta a příležitost“,
které platí hlavně u roverů. V partě
dokážeme mnohé a nevídané.
Do rumunských hor na expedici by
se vydal sám asi málokdo, velkou
střediskovou akci by jeden člověk
také nedokázal sám zorganizovat.
V partě máme příležitost ukázat, co
v nás je. A přitom leckdy ani netušíme, že se vlastně sebevzděláváme
a učíme se projektovému managementu. Z některých z nás se „rodí“
šéfové a z jiných dříči v pozadí.

Roverská společenství mohou
nabývat mnoha forem. A každé
roverské společenství je jiné
a svým způsobem speci ické.
Existují tyto formy:
Roverské družiny – odrůstají
u oddílu a poskytují mu potřebnou
podporu ve formě rádců a pracovní
výpomoci. Z těchto jedinců se většinou stávají noví vůdci dětských
oddílů.
Roverské skupiny – jsou neformální a členům této skupiny
dělá hlavně radost se potkávat
na akcích a projektech. Často jsou
utvářeny napříč jednotkami z celé
republiky. Věnují se realizaci projektů. Nevýhodou tu je nepřímá
vazba na oddíly, které z potenciálů
těchto lidí nemohou čerpat.

ROVERSKÝ PROGRAM ROVERING

Stejně jako v přírodě, ani i v životě nic netrvá věčně. A roverská společenství jsou toho jasným příkladem. Průměrně totiž
vydrží tři až čtyři roky. „Neznamená to ale, že během této
doby společenství neudělá kus práce, a to nikoliv té fyzické,
ale v rozvoji, posunu a výchově člověka. Období roverského
věku je velmi těkavé, plné rozhodnutí, změn a objevů,“ vysvětluje Miroslav Martinek – Sid, který je v současné době šéfem
RO. Je to tedy podobné jako s chemickými prvky – ty mají totiž
nestabilní jádro a během doby se samovolně rozpadají. Tento
proces se nazývá přeměna. I my se postupně vyvíjíme a přeměňujeme. Skautské myšlence většinou zůstaneme věrni, jen
naše roverské společenství se mění. A to třeba v týmy vzdělávacích kurzů, vedoucích činovníků na střediscích či prostě jen
v partu přátel, kteří spolu tráví čas.
Nedá se říci, která z forem roverských společenství je nejlepší.
S jistotou můžeme prohlásit, že stojí za to vyzkoušet minimálně jednu z nich. Ale ve výsledku je důležitější to, že aktivity
a projekty děláme se svými přáteli. A to je ono společenství –
nikoliv prstenu, ale skautské lilie.

PROČ JE PRO ROVERY DŮLEŽITÁ PARTA?
Martin Dvořák – Klix (24 let)
Každý člověk potřebuje být součástí nějakého společenství.
Roverská parta se stává druhou rodinou, ve které člověk je,
jsou to většinou přátelé, kteří jsou ochotni kdykoliv a jakkoliv
pomoct druhému, a dokonce i něco pro partu obětovat.
Miroslav Martinek – Sid (27 let)
Pro pocit sounáležitosti. Člověk ve výchovné kategorii RS je
ve stádiu vývoje, kdy většinově potřebuje někam patřit. Utváří
si současně názor na sebe i na svět kolem sebe. Učí se být součástí něčeho, komunikovat a spolupracovat, a to i s opačným
pohlavím, které se dostává do oblasti zájmu.
Martina Pelcová (24 let)
Veškeré akce podniknuté v partě jsou mnohem zábavnější, než
kdybych je podnikala sama. Nikdo jiný neumí lépe povzbudit než
parta přátel, navíc s nimi se snadněji zvládají nejen náročnější
úkoly, ale i náročná životní období. S partou je svět veselejší
a necítím se nikdy sama.

LETNÍ MISE
FOTO ARCHIV RO

Roverské kmeny – jsou nejpreferovanější a nejefektivnější
formou roverských společenství. Vznikají ve střediscích i oddílech a skrze ně má Junák nejefektivnější možnost posunout
svoji nabídku do zajímavé formy i pro lidi ve věkové kategorii
RS. Přímá vazba na výchovnou jednotku umožňuje lidem, kteří se nemohli nebo nechtěli stát pilíři oddílů, zůstat v Junáku,
rozvíjet se a pocítit naplnění ze svojí činnosti.

SLOUPEK RO ROVERING

O letních prázdninách členové odboru
nelenili a Roverský program šířili, kde se
dalo. Ať už na svých domovských táborech,
či na roverských akcích.
Šmudla s Bobem pořádali již druhý ročník
roverského tábora Našrot. Účastníci zde prožívali roverský program v praxi. Kromě toho,
že si aktivně plnili výzvy, měli také nástěnku,
která symbolizovala RoverNet. R&R měli své
profily, přidávali výzvy a projekty a nechyběly informace o akcích a kurzech. Z Našrotu
vzešly 4 skupinky, které zrealizují 4 projekty.
V organizačním týmu roverského tábora
Roveriáda působí i Ifanka. Roverský program
zde byl mimo jiné představen formou novinářské konference, při které Ifanka odpovídala na záludné otázky z řad „reportérů“.
Každý si odnášel brožurku se všemi výzvami
na RoverNetu a některé z nich si účastníci
začali plnit hned na místě.
Momentálně RO zaměstnává příprava
Roverské porady 2014 v Táboře. Porada
je jednou za dva roky, takže je to pro nás
událost. Máme možnost se potkat přímo
s vámi, R&R, a zeptat se vás na názory ohledně celostátního roveringu. Z porady vzejde
mnoho podnětů, jejichž zpracování nám pak
dá zabrat. Přesto se těšíme, protože porada
bývá kreativním víkendem plným energie
a chuti změnit něco k lepšímu.
Poděl se o své nápady, postřehy a připomínky k celostátnímu roveringu či nám napiš
o radu na ro@skaut.cz.
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ROVERING AKCE

RUCE, NOHY, CELÉ TĚLO
Po lodi vás budou bolet RUce, po kole PRotestuje zadek a po běhu NOhy, vítejte na tradičním triatlonu
smíšených dvojic RuPrNo.
AUTOR JAKUB HRUBÝ – JEMNEJ

M

ám za za sebou 65 kilometrů. Božka mě skoro prosí,
abych ještě běžel, a pak
špatně zatočíme. V hlavě se mi honí
myšlenka, že si lehnu na zem, zavřu
oči a už nevstanu. Vydal jsem se
závodit na RuPrNu…

čtyřhodinová cesta do Mníšku
rychle za námi a my se ubytovali
v základní škole.

jsem si řekl: „Být ve sportu horší
než holka? Nikdy!“ Sehnal jsem
si super vysportovanou parťačku
Božku a pod hrozbou zahanbení
jsem začal běhat, jezdit na kole
a dělat každý večer kliky. Tři
měsíce sportování utekly jako

PŘIPRAVIT, POZOOOR,
TŘIKRÁT DOKOLA!
FOTO ARCHIV RUPRNO

ZÁVOD ZAČÍNÁ JEŠTĚ
PŘED STARTEM

Do závodu jsem se přihlásil proto,
abych se přinutil sportovat. Kdybych na triatlon jel sám za sebe,
moc bych toho nenatrénoval, a tak
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voda. Hodil jsem tedy do batohu
kraťasy, náhradní tenisky, helmu,
pití, vyvedl kolo z garáže a nasedl
do vlaku. Po železnici jsem jel
s kolem poprvé, ale bylo s ním
více zábavy než starostí, a tak byla

Kolem šesté ráno se noclehárna
rozezněla budíky, rozepínáním zipů
a zvuky rychlých snídaní. Závod
začínal již za hodinu u přehrady
Fojtka a na opozdilce se nečekalo. Celá první vlna tedy rychle
posnídala energií nabitá jídla,
sebrala batohy a vyjela společně
k první části závodu – vodní části.
Když se organizátoři s dostatečným
předstihem ujistili, že jsou všichni
na místě, přistoupili ke startovnímu rituálu. Ještě před vyplutím
musela parťačka svého parťáka
třikrát oblézt, aniž by se dotkla
země, a když se jí to povedlo, mohla
si dvojice vybrat svou loď. Když už
každý pár svou loď měl (a já ještě
rychlokurz pádlování od své vodácké parťačky), čekalo se na odbití
sedmé hodiny.
Po odpočítání posledních
15 sekund do celé se mohla první
vlna závodníků přidat ke skutečným vlnám na hladině přehrady.
Šestikilometrovou plavbu všechny
lodě zvládly dokončit v relativním
suchu a všechny měly podobný
čas kolem šedesáti minut. Před
začátkem další etapy nám bylo
připomenuto, že souhrnný čas
na lodi a v sedle kola nesmí pře-

mezí, který byl nejvyšším bodem
celé trasy. Odtud už to byl jen skok
na první kontrolu na Čihadlech,
po které si všichni užili převážného
klesání až do druhé kontroly v obci
Jizerka. Všichni, kteří dojeli až sem,
museli počítat s tím, že se teď musí
vrátit zpět na první kontrolu. Sice
jinou cestou, ale ani ta se neobešla
bez opětovného stoupání a klesání,
a tak každá dvojice zase vyšlapala
to, co předtím sjela. Pasáž mezi
druhou a třetí kontrolou byla také
nejsložitější na orientaci, a tak se
stalo, že několik dvojic zabloudilo
a k prodloužení cesty tím získaly
návdavkem i pár sekund nebo
minut navíc. Ne nadarmo se o cyklistické části říká, že rozhoduje celý
závod, a tak bylo zapotřebí, aby se
oba dva závodníci v týmu navzájem
povzbuzovali a jeli stoupání i klesání vedle sebe, protože ve dvou se to
lépe táhne, a když jeden nezná trasu, může se u druhého vždy ujistit.

sáhnout 6 hodin, ale to už jsme se
rozjížděli vstříc stoupání a klesání
Jizerských hor.

TOU CESTOU, TÍM SMĚREM

Během jízdy na kole a běhu mě
kromě Božky provází jen itinerář
(seznam všech odboček se zvláštnostmi trasy) a mapa se starým
značením turistických tras, takže
občas není špatný nápad obětovat
nějakou tu minutku nastudování
příští trasy a u každého rozcestníku je lepší zkontrolovat, že jedeme
správnou cestou, protože zabloudit
se dá skutečně na každém rohu
a vracet se zpět do kopce není
zrovna dvakrát příjemné. V sedle
kola každá dvojice projede celkem
tři kontrolní stanoviště, z toho
jedno z nich dvakrát, ale pokaždé
jiným směrem, a po sesednutí
z kola je jedna kontrola připravena i pro běžce. Jet a následně
běžet po správné trase není vůbec
k zahození, protože při kontrole
dostanete sušenku a pití.

Že stoupáním se v Jizerských horách myslí opravdu strmé stoupání,
všem ukázal hned první kopec, který překonával převýšení 400 metrů
na čtyřech kilometrech. Za ním
následoval jeho menší bráška, který
nás po rovném kousku opět přinutil stoupat o dalších 200 metrů
výše do nadmořské výšky přesně
1 000 m n. m. k rozcestníku Roz-

kilometry před koncem u rozcestníku „Závory“ bylo v itineráři
psáno: „Vlevo, neznačeno, lesní
cesta, perk, NE PO ŽLUTÉ,“ ale
nejedna závodní dvojice (včetně té
naší) se nechala na křižovatce pěti
cest zlákat vidinou klesající žluté
cesty místo mírně stoupajícího cílového úseku. A tak se stalo, že někdo
zaběhl dvanáct a půl kilometru, někdo třináct a půl a jiná dvojice skoro šestnáct, ale nakonec se všechny
páry dostaly úspěšně do cíle.

ZRÁDNÁ ŽLUTÁ
FOTO ARCHIV RUPRNO

VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE

FOTO ARCHIV RUPRNO

AKCE ROVERING

Po sesednutí z kola se nohy většiny
závodníků bránily dalšímu pohybu,
ale existuje nějaký lepší přesvědčovací způsob, než je běh do kopce,
který před chvíli sjeli na kole?
Ani my jsme nemohli odolat této
nabídce a vrhli jsme se směle korytem potoka, které bylo značeno
jako údajná zelená turistická trasa,
do kopce s krásným názvem „Poledník“. Odtud po rovince až k vodní
nádrži Bedřichov, kde byla první
a jediná kontrola běžecké trasy. To
už byla polovina běhu za námi. Dva

PĚT HODIN

Všichni, kteří se neúčastnili poprvé, se shodli, že tenhle ročník
měl nejkrásnější počasí, jaké
kdo pamatuje, a i díky němu se
v celkové konkurenci třiceti jedna
párů na prvním místě umístila
dvojice s časem 4 hodiny 59 minut
a 58 sekund. Já s parťačkou Božkou
jsme byli na dvacátém čtvrtém místě, které bereme jako premiérový
úspěch, a za rok se rozhodně postavíme na startovní čáru znovu.

RUPRNO je triatlon smíšených dvojic pořádaný v severočeském Mníšku
u Liberce, v krásné krajině Jizerských hor. Ke konci jara závodní páry
z celé České republiky porovnávají své síly v šestikilometrové plavbě
po klidné vodě, třiapadesátikilometrové jízdě na kole a dvanáctikilometrovém běhu. První ročník se konal v roce 1996 a letos se závodníci
postavili na startovní čáru již podevatenácté.
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REKLAMY A MY
Reklamy jsou součástí každodenního života dnešní společnosti. Posloucháme je v rádiu, čteme je v novinách, potkáváme na billboardech, sledujeme v televizi i na internetu… S Tomášem Hrivnákem, zakladatelem reklamní společnosti Hrivnak, jsme se podívali na to, v čem spočívá ono tajemství reklam a jakým
způsobem nás stovky reklam kolem nás denně ovlivňují.

AUTORKA MONIKA JIRÁSKOVÁ

PROTI REKLAMĚ
JSEM IMUNNÍ!

„Lidé, kteří tvrdí, že na ně reklama
vliv nemá, se rozhodně mýlí,“ poznamenává Tomáš a považuje tento
názor za jeden z největších mýtů
kolem reklamy. Nad mnoha většími
rozhodnutími, například při koupi
domu, sice umíme uvažovat racionálně a nenecháme se hned ovlivnit
plakáty či reklamními spoty, ale většina našich denních rozhodnutí, jako
třeba nákup sušenek v supermarketu, je čistě intuitivních. Většinou
dopředu neplánujeme, jaké sušenky
si koupíme, a bez většího přemýšlení sáhneme v obchodě spíše
po známém, povědomém produktu.
Reklama je součástí všech informací,
které dostáváme. „Tvrdit, že reklama na nás nemá vliv, je jako tvrdit,
že nás neovlivňují televizní zprávy.
Je to nesmysl,“ opakuje Tomáš.

lo, že čím dál tím více lidí připouští,
že reklama má na jejich nákupy
opravdu vliv.

JAK TO TA REKLAMA
VLASTNĚ DĚLÁ?

Na tajemství, jakým způsobem
reklama na lidskou mysl působí, se
však zatím přes veškeré vynaložené
prostředky a využívané metody
nepodařilo přijít. Lidská mysl totiž
není vůbec snadno čitelná a proniknutelná, a tak jedinými dostupnými
informacemi pro výzkum byly
dlouhou dobu pouze informace,
které příjemci reklam tazatelům
řekli. Vědci se však nyní snaží zjistit,
jaké procesy se v lidském mozku
skutečně odehrávají při čtení reklamy či během sledování reklamních spotů. Mezi nejnovější trendy
v měření dopadu reklam na lidskou

Jediným cílem reklamy je ukázat službu
nebo produkt v dobrém světle.
Podle výzkumu agentury ppm
factum research z roku 2012 Čechy
nejvíce při nákupech ovlivňují
papírové letáky, které dostávají
do schránek, a reklama v televizi.
Velký vliv má také reklama v místě
prodeje, tedy například ochutnávky
produktů. Z výzkumu také vyplynu-
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mysl jsou tzv. neuromarketingové
metody, které se zaměřují na měření
objektivních mozkových procesů
například prostřednictvím frekvenční magnetické resonance. Tyto
metody jsou ale ještě v plenkách,
přesto už je některé reklamky
využívají. „Vědci se na využívání

těchto nových metod v marketingu
zlobí, protože vědí, že dosud nejsou
aplikovatelné,“ upozorňuje Tomáš.
A přestože v této oblasti výzkumů
dochází k velkým pokrokům, na odhalení pravého tajemství reklam si
budeme muset ještě pár let počkat.

CO DĚLÁ REKLAMU DOBROU
REKLAMOU?

I bez výsledků neuromarketingových výzkumů mají dnes marketingoví pracovníci k dispozici
nespočet výzkumů a uživatelských
anket, které je vedou k neustálému
vývoji a zdokonalování reklam.
„V tom, jak má správná reklama
vypadat, aby plnila svůj účel,
máme dnes docela jasno,“ říká
Tomáš. To však neznamená, že
na tvorbu reklamy existuje jednoduchý návod. Vždy totiž záleží
na tom, komu je reklama určená
a o jaký produkt nebo službu se
v ní jedná. Jinak bude fungovat
(i vypadat) například politická
kampaň a jinak reklama na sušenky. Přesto ale můžeme na každé
správné reklamě sledovat čtyři
základní vlastnosti: musí být
srozumitelná, relevantní (tedy
promlouvat k uživateli), jedinečná a hlavně motivující ke koupi
produktu, změně postoje apod.
Další faktory se už liší v závislosti
na nabízeném produktu a cílové

TÉMA

skupině. Důležité je mimo jiné,
kde uživatelé reklamu najdou, jak
často a kdy. Zmiňované reklamy
na sušenky jsou například vysílány
před dny velkých nákupů a internetové reklamy se generují podle
toho, jaká klíčová slova často
vyhledáváme.

ZAČÍNEJME U DĚTÍ

Právě proto, že je reklama běžnou
součástí našich životů a informací,
které denně získáváme, je potřeba
se s reklamami sžít, pochopit jejich
smysl a naučit se je přijímat. A kde
jinde s mediální výchovou začít
než u dětí? V západních zemích je
mediální výchova běžnou součástí
kurikula a existuje mnoho různých
systémů, jak se s reklamou učit
žít. V Česku je mediální výchova
průřezovým tématem na základních i středních školách, učit se
o reklamě můžou děti ve výtvarce,
v češtině, ale třeba i v přírodopise.
Roveři – středoškoláci se s ní pravděpodobně setkají v rámci výuky
společenských věd.

Základní rada podle Tomáše je
nepěstovat v dětech polarizované
vidění světa: „Reklama není jen
špatná, jako skaut není zelený muž
žijící ve společnosti tykající si s veverkami.“ Právě s těmito stereotypy
se však stále ve společnosti často
setkáváme. Je potřeba děti vést
k vlastnímu kritickému myšlení
a s reklamou je seznámit jako s běžnou součástí života. Pokud budou
děti vědět, s jakými zásadami je
reklama tvořená, budou ji schopny
lépe pochopit a stanou se tak odolnějšími vůči klamavé reklamě.

REKLAMA JAKO PROJEV
KULTURY I SOLIDARITY
OBJEKTIVNÍ REKLAMU
NIKDY NENAJDEŠ

Podle Tomáše je zásadní důvod
špatného vidění reklam další mýtus – že reklama má být objektivní.
Podle dlouhodobého sociologického výzkumu prováděného v Česku
od 90. let do současnosti očekávají
Češi od reklam vždy na prvním
místě objektivitu. „Reklama nemůže být pravdivá, jako ilm nemůže
být pravdivý. Vyžadovat to od ní

PROJEKT
Den reklamy
Oblast:
Náročnost:
Věk:
Typ R&R:

je zásadní nepochopení tohoto
žánru,“ tvrdí Tomáš. Jediným cílem
reklamy je ukázat službu nebo produkt v dobrém světle. Výsledkem
tohoto špatného postoje k reklamě je potom v naší společnosti
negativní přístup k reklamám nebo
naše snadná manipulovatelnost.
Na otázku, co tedy od reklamy
očekávat, odpovídá Tomáš jednoduše: „Vůbec nic. Reklama je tady
jednoduše jen proto, že ji někdo
zaplatil.“

Rover má duši
střední
Mladší R&R (16–18 let), Starší R&R (19–24 let)
Putující R&R, Zkušený R&R

Připravte si pro kmen den mediální výchovy zaměřený na reklamu.
Zkuste si domluvit exkurzi v reklamce a zjistěte, jak se reklama vyrábí.
Diskutujte o tom, jak a kdy vás reklama ovlivňuje. Zkoumejte reklamy,
které jsou zaměřené speciálně na věkovou kategorii dospívajících
(pojednává o tom například dokument Obchodníci s „coolturou“).
Zkuste prakticky nějakou reklamní kampaň vymyslet. Celý den můžete
zakončit maratonem sociálních spotů.
Připravte s kmenem program mediální výchovy o reklamách také
pro oddíly ve vašem středisku. Inspirovat se můžete již navrženými
programy, které snadno najdete na internetu.

Přestože Tomášovi osobně reklamy připadají čím dál tím hloupější,
když se vydaří, můžeme na reklamách najít i určitá pozitiva: „Pokud
se to povede, reklama se může
stát součástí širšího kulturního
koloběhu, můžeme ji mít prostě
rádi.“ A připomíná již tradiční
vánoční reklamu na Kofolu. „Když
vidím, jak lidi na tu holčičku čekají,
tak bych jim to nerad vzal.“ To, že
reklamy jsou součástí kultury dané
země, ukazuje i projekt Národní
galerie reklamy. „Cílem je sehnat
postupně na jedno místo všechny
důležité, z nejrůznějších důvodů
nezapomenutelné kampaně, které
proběhly tuzemskými médii,“ píše
se na internetových stránkách
projektu.
Speciální kategorii pak tvoří tzv.
sociální reklamy, které nepropagují
výrobky či služby, ale solidaritu
mezi lidmi či upozorňují na nějaký
sociální problém. Často používají
netradiční techniky ztvárnění
a výrazně působí na city, můžou až
vydírat a způsobovat pocity nedostatečnosti. I sociální reklama tak
může být dvousečnou zbraní a ani
skrze ni bychom neměli vidět svět
černobíle.
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JAKÁ JE SOUČASNÁ PROPAGAČNÍ KAMPAŇ JUNÁKA?
Tomáš Hrivnák: „Ve svojí reklamní kampani musíte rodičům ukázat, proč by měli dát skautu přednost před všemi
těmi ‚užitečnými kroužky‘ – fotbalem, tenisem, klavírem… Hezké je ukázat, že ve skautu jsou děti vychovávané
k určitým hodnotám, ale pro spoustu rodičů je to bohužel málo. Reklama přes celebrity je fajn, otázkou je, jestli
jsou tyto celebrity všechny dostatečně velké celebrity, aby rodiče k něčemu pohnuly.“
Jája, rangers: „Slavné osobnosti jsou obdivované a ve všech je jakási touha být jako oni. Takže vsadit na tohle je
zaručená trefa. Ale nepůsobí to na mě tak, že by sázeli jen na obličej někoho známého. Jejich názory zní rozumně
a podle mé zkušenosti jsou i pravdivé. Mě by taková reklama určitě přitáhla. Navíc i já, přestože už do skautu chodím nějakou dobu, si tyhle ‚lákací řeči‘ ráda přečtu. Občas nadšení ztrácím, ale toto mě znovu nabije.“
Šíma, rover: „Jsem vůči současné kampani skeptický. Tyto ‚osobnosti skautingu‘ občas rodiče dětí ani nemusejí znát . A pokud znají, pro rodiče to nemusí být nejmenší důvod, proč poslat své dítě do skauta. Pokaždé, když
vidím plakát se jménem, které odněkud znám, a přečtu si ‚skauting pro mne bylo dětství‘, říkám si, proč asi slavná
osobnost skautingu nechala? A proto si myslím, že tento prostředek moc rodičům neřekne. A když už se rozhodne
své dítě do skauta dát, tak určitě ne díky tomu, že do skauta chodí syn Ondřeje Sokola nebo že do něj dříve chodila
Kateřina Tučková.“
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REALITA, KTERÁ SE NEKONALA
FILM ČESKÝ SEN

Zajímá tě zákulisí tvorby reklamních kampaní? Stále nevěříš, jak
moc dokáže reklama lidi ovlivnit?
Pak se podívej na poněkud kontroverzní dokumentární ilm z roku
2004 Český sen.

které může ilm vyvolat, nebo
možná spíše právě kvůli němu stojí
za zhlédnutí a zamyšlení. (Mon)

MYSTIFIKAČNÍ PROJEKT
SJEZUS ZEG, ZILLA

Film je samotnými autory Filipem
Remundou a Vítem Klusákem
označován jako „první česká ilmová
reality show“. Jeho námětem je
sledování tvorby reklamní kampaně
na hypermarket Český sen, který
však nikdy neexistoval. Možná si
ty nebo tví rodiče vybaví některou
z reklam, které zaplnily Prahu před
otevřením iktivního hypermarketu.
Ten, respektive pouze jeho čelní stěna, byl slavnostně otevírán poslední
květnový den roku 2013. Díky
dobré reklamní kampani se do neexistujícího hypermarketu přišly ten
den podívat stovky lidí. Našli však
v podstatě jen další reklamu.
Autoři tohoto jedinečného, avšak
velice kontroverzního projektu se
snad snažili lidi přimět k tomu, aby
nad reklamami, které je obklopují,
trochu více přemýšleli, snad chtěli
částečně i ukázat svůj negativní postoj k velkému množství hypermarketů. Názor ať si každý udělá sám,
společně s tím, zda se, deset let
po uskutečnění projektu a odvysílání ilmu, autorům daného záměru
alespoň částečně podařilo dosáhnout. Navzdory jistému rozhořčení,

Český sen, Český republika,
2004, 90 minut,
Režie: Vít Klusák, Filip Remunda

„Žijeme ve vizuální kultuře,
ve které jsou zprostředkované
informace a realita vzájemně
propojeny a je obtížné rozlišovat
mezi realitou a její reprezentací,“
těmito slovy uvádí svůj projekt
nizozemská studentka gra iky Zilla
van den Born. V létě procestovala
jižní Asii a fotogra ie z cest sdílela
na Facebooku. Nebo alespoň to si
mysleli její přátelé. Ve skutečnosti
totiž zůstala doma v Amsterdamu
a pomocí Photoshopu vytvářela

fotky sebe samé cestující po jižní
Asii, kterou ale nikdy nenavštívila. Dokonce si se svými přáteli
i skypovala, stačilo k tomu mít jen
vhodné pozadí a nikdo nepoznal,
že Zilla všem ve skutečnosti lže.
Výstupem celého projektu je interaktivní kniha s fotogra iemi, které
Zilla vytvořila. Pokud je pomocí
speciálního programu v mobilu
nebo tabletu naskenujete, odhalí se
vám jejich pravá realita.
Mysti ikaci skrze obraz si gra ička
vybrala proto, že ji fascinuje dvojznačnost, kterou s sebou fotogra ie
nese. Představuje realitu, ale realitou není. Podle Zilly tento vztah
fotogra ie se skutečností zvláště
v dnešní době technologií vyvolává
otázky a spory o reprezentativních
schopnostech obrazu. „Mým cílem
bylo ukázat, jak je běžné a jednoduché deformovat realitu. Každý ví, že
fotky modelek jsou upravované, ale
často přehlížíme fakt, že my sami
v našich životech manipulujeme
realitou,“ upozorňuje Zilla.
Celý projekt měl dopad na její
nejbližší, kterým samozřejmě vše
později prozradila a natočila jejich
reakce. „Kdybych měla šanci to udělat znovu, myslím, že bych se do toho
nepustila. Podcenila jsem dopad,
který projekt má na mě samotnou
a na lidi kolem mě,“ přiznává Zilla. Co
si o jejím projektu myslíte vy? (JK)

www.facebook.com/zillavandenborn
www.zillavandenborn.nl/portfolio/sjezus-zeg-zilla
vimeo.com/zvdborn – videa, která poodhalují vznik fotografií
bzfd.it/XnjBN0 – popis průběhu projektu
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OPAKEM MANIPULACE
JE EMPATIE
Rozhovor s psychologem Janem Čapkem o manipulátorech v nás,
empatickému přístupu k druhým a výchově k samostatnosti.

AUTORKY JANA KARASOVÁ – KAMI, MARTINA BABEJOVÁ

JAN ČAPEK
je psycholog, terapeut, kouč
a lektor manažerských a komunikačních dovedností. Na několika
základních školách působí jako
školní psycholog. V Psychologickém ústavu FF UK zkoumal vliv
dnešní výkonové společnosti
na domácnosti s dětmi. Vede
kurzy efektivního rodičovství,
pozitivní komunikace se žáky
a efektivního působení na žáky.
S manželkou, logopedkou, mají
čtyři děti ve věku 5–13 let. Tři
z nich chodí do skautu.

Jaký je rozdíl mezi tím, když se
někoho snažím směřovat k jistým hodnotám a když s někým
manipuluji?
Manipuluji, pokud někomu vnucuji
něco, co dělat nechce, a používám různé manipulativní metody, abych ho k tomu přesvědčil.
Manipulací chci dosáhnout na jeho
úkor svých potřeb. Neptám se
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ho na jeho názor, nutím ho, aby
přijal to, co chci já, proti jeho vůli,
neřeknu proč. Zatajím mu pro něj
nepříjemné informace, neukážu mu důsledky, ale vyžaduji to
od něj za každou cenu ze své moci
pod výhružkou trestů. Manipulátor nemá empatii a chce člověka
za každou cenu dovést tam, kam
potřebuje. Naopak rodič, který
nemanipuluje, se to, co při výchově svému dítěti předkládá, snaží
vysvětlit. Samozřejmě přiměřeně
jeho věku. Nepracuje s tresty, ale
s důsledky. To znamená, když se
dítě rozhodne určitým způsobem,
tak je dopředu jasné, co bude. Například ví, že když si nestačí hlídat
čas a přijde domů pozdě, tak jej
rodiče nebudou chtít pouštět ven
na tak dlouho. To, že bude muset
chodit domů mnohem dříve, nebude trestem, ale důsledkem jeho
předchozího jednání.

Jak přistupovat k jednotlivým
věkovým kategoriím, abychom
se vyvarovali manipulace, ale
zároveň abychom stále dokázali
vychovávat?
V předškolním věku ještě děti
nejsou schopny posoudit důsledky svého chování. Mohou dostat
na výběr z dobrých možností

zvolených rodičem nebo vedoucím a pro nějakou se rozhodnout.
Děti v mladším školním věku už
jsou schopny důsledky posoudit
a usoudit, co je pro ně nejpříjemnější. Ale zatím stále potřebují
znát možnosti, protože ještě nejsou schopny samy řešit problém.
Děti ve starším školním věku
problémy řešit umějí a je potřeba
je vést k samostatnosti. Vedoucí
by jim měli říkat: „Tady je nějaký
problém, pojďme jej de inovat, vy
navrhněte nějaká řešení. Uvědomte si, k jakým důsledkům to
povede, a posuďte, které řešení
je nejvýhodnější třeba z hlediska
času, nákladů, efektivity. Pak se
sami rozhodněte, co je pro vás nejlepší.“ Mladým ve věku 15–18 let
bychom měli přenechávat ještě
více zodpovědnosti. Nenést ji jako
vedoucí celou sám, ale pověřovat
mladého rovera úkoly tak, aby
je mohl sám řešit. Postupně tak
vychováváme člověka, který jednou může být sám vůdcem. Rover
získává víru ve svůj úsudek, stává
se samostatnějším, až je zralý sám
úlohu vůdce převzít.

Vědomě manipuluje jen
20 % manipulátorů!

RUBRIKA TÉMA

Manipulace může být i naučeným chováním, které dítě pozoruje
ve svém okolí. Může se stát strategií z dětství jak dosáhnout cíle,
když na chování jeho blízcí přistupují.

Jak se chová člověk, který druhými
manipuluje?
Například manipulátor z pozice
moci vyvolává v druhých strach.
Manipulovaný člověk je na to
citlivý a bojí se odmítnout. Nebo
manipulátor druhé chválí a pochlebuje jim tak, aby dosáhl svého cíle.
Používá tak metodu, kde snižuje
hodnotu druhého a ukazuje mu, že
je méněcenný, a nechává jej v nějaké závislosti. Většina manipulátorů si není vědoma toho, že by
manipulovala, prostě jen používají
způsoby komunikace předané
výchovou a formované předchozí
zkušeností.

Existuje nějaký typ lidí, který má
přirozeně sklon k manipulativnímu
jednání?
Je to typ člověka, který byl vychováván autoritativní výchovou. V jeho
rodině nebyla možná žádná diskuze, vždycky to bylo o tom, co chtěl
rodič. Rodič rozhodoval z pozice

moci někdy tak a jindy onak, jak
se mu to právě hodilo, nezajímalo
ho, jak se ostatní cítí, a všichni
se museli přizpůsobit. Vyžadoval
od druhých to, co sám nedělal.

Jaké stopy může na dítěti zanechat
výchova v autoritativní rodině?
Existují dva scénáře. První je, že se
člověk stane konformním, protože
se bude chtít zavděčit autoritě,
jak to zažil ve své rodině. Snaží se
udělat autoritě, co jí vidí na očích,
aby byl pochválen. Takový člověk je
pak zranitelný a autorita, pokud je
nezdravá, ho může zneužívat. Druhý scénář je, že se dítě v pubertě
vzbouří a začne bojovat o moc. To
znamená, že při setkání s autoritou
s ní začne bojovat o rozhodovací
slovo. Autority ho nikdy v životě
nepřijmou, protože ho budou brát
jako rivala. Zdravá autorita by se
však měla snažit být pro takovou
osobu vzorem a vést ji k empatii.
Když třeba takový člověk někomu
ublíží, může s ním situaci rozebrat,
aby to v něm zachovalo nějakou
re lexi a příště se choval jinak.

Jak přistupovat k takovému nevědomému manipulátorovi, například
když svou moc uplatňuje při rozhodování ve skupině?
Manipulátor bude z pozice autority prosazovat svůj názor, aniž
by se ptal ostatních, co chtějí.
Bude se domnívat, že je jeho
názor nejlepší, a druhým sdělovat
neúplné informace podle toho, jak
se mu to bude hodit, jen aby druhé
přesvědčil o své pravdě. Je třeba
jej upozornit a říct mu: „To, co

INZERCE

Co když začne mladý člověk výchovu vnímat jako manipulaci a třeba
si říkat: „Oni mnou manipulovali,
když mi říkali, abych vždycky mluvil
pravdu.“
Velmi důležitá je osobnost vedoucího a to, jak žije. Jestliže mi
říká, abych nemanipuloval, a sám
manipuluje a neříká pravdu, tak mu
samozřejmě nebudu věřit, hlavně
ve věku dospívání. Vedoucí musí
být ideálním vzorem, jít příkladem
a chovat se tak, jak je to správné
a jak to učí ostatní. Mladý člověk
to přijme a bude to dělat stejným
způsobem.

23

TÉMA ROZHOVOR

FOTO JAN ČERMÁK

jsi teď udělal, je manipulace. Zkus
se podívat na to, jak to vidí ostatní.
Jak se asi cítí? Nedokázali říct ne,
protože neznali všechny informace. Příště jim zkus říct všechny
informace na začátku a pak se
teprve zeptej na jejich názor.“

Co má člověk dělat, když si
uvědomí, že se někdy chová
manipulativně?
Jediná šance je vyzkoušet se vžít
do kůže ostatních. To mě může
trochu zastavit v tom, abych se
příliš neprosazoval. Uvědomit si,
že to ostatním nebude příjemné,
budou se mi muset přizpůsobit
a budou nespokojeni. Konkrétně
můžu své manipulativní chování potlačit například tím, že si
ve skupině předem určíme, že
v momentě rozhodování se vyjádří
všichni členové skupiny a teprve
poté se hledá výsledek, se kterým
by bylo spokojeno co nejvíce lidí,
ideálně všichni.

Jak empaticky přistupovat k druhému člověku?
Empatie je snaha vžít se do situace
jiného člověka. Empatická reakce
je pojmenování pocitu. Například
pokud byste mi vyprávěla nějaký
příběh, který by byl pro vás hodně
těžký, a já bych vám na konci řekl:
„Vnímám, že to máte teď asi hodně
těžké.“ V mé reakci je porozumění
tomu, jak se teď máte, a snaha to
nějak slovně pojmenovat. Pokud vy
odpovíte: „Ani ne tak těžké, ale cítím velký strach,“ pomáháte mi poznat váš svět a lépe vám porozumět.

Co když za mnou přijde dítě nebo
kamarád a postěžuje si. Co vlastně
požaduje?
Vždycky záleží na tom, s čím tento
člověk přijde. Pokud by se přišel
jenom svěřit a chtěl by, abych mu
naslouchal, tak tím, že ho vyslechnu a pojmenuji jeho pocit, je cíl
splněn. Když chci člověka podpořit,
tak můžu říct: „Rozumím ti, máš
to moc těžké.“ Uvidí, že s ním jeho
starosti nesu. A to třeba stačí. Nebo
mu mohu nabídnout: „Co bych
pro tebe mohl udělat? Jak bych ti
mohl pomoct?“ A chce-li poradit,
většinou chce, abych mu pomohl,
aby si sám našel řešení. Nevyžaduje, abych mu řekl: „Teď jdi
a udělej…“ I když takovýto způsob
jednání může vyžadovat někdo,
kdo byl vychovávaný autoritativně a potřebuje někoho, kdo mu
řekne, jak má jednat. To ale není
zdravé, protože takový člověk není
samostatný.

Jsou podle vás dnešní mladí snáze
manipulovatelní, nebo mají tendenci proti autoritám spíše bojovat?
Myslím si, že dnešní mladí jsou minimálně manipulovatelní. Snaží se
vymezit vůči generaci jak politiků,
tak i rodičů a snaží se věci vidět
z více pohledů a přemýšlet o nich.
Jsou schopni si hledat informace
a porovnávat je, posuzovat lidi podle toho, jak se chovají, a ne podle
toho, co říkají.

MANIPULATIVNÍ METODY
navozování viny
svalování zodpovědnosti na druhé
zasívání sváru
ponižování
snaha, aby druzí manipulujícího litovali
změna názorů a chování podle situace k prospěchu manipulujícího
přehlížení potřeb druhých
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ZPRÁVY CO OTŘÁSÁ SKAUTSKÝM SVĚTEM

ROVERIÁDA 2014
ORLICKÉ ZÁHOŘÍ – Ostrov Ropuch
navštívilo letos 14 R&R. Již 13. ročník letního roverského tábora se
konal v duchu okupace a dějová
linka se prolínala se současností.
„Když jsem se na Roveriádu přihlásila, vůbec jsem nevěděla, do čeho
půjdu,“ komentuje účastnice
Sňéža. „Za pár dní se však z neznámých lidí stali přátelé. Jednou
jsme v noci utíkali přes hranice
a nezabránila nám ani říčka, jindy
jsme cestovali v čase. Program byl
někdy psychicky, někdy fyzicky náročný, překonávali jsme sami sebe
a celkově byla Roveriáda skvělá!“
(Ivana Kučerová – If)

TÉMĚŘ TŘI STOVKY ČESKÝCH
SKAUTŮ POJEDE NA JAMBOREE DO JAPONSKA

SVĚTOVÁ KONFERENCE
WOSM ZAMÍŘILA V SRPNU
DO SLOVINSKA

ČR, JAPONSKO – Příští léto stráví
274 českých skautů a skautek
na japonském ostrově Honšú dva
nezapomenutelné týdny. Z celého
světa se sjede na třicet tisíc skautů
a skautek na 23. světové skautské
jamboree. Přípravy jsou v plném
proudu a v listopadu se uskuteční
druhé setkání českého IST, tedy mezinárodního servis týmu. Na 80 R&R
z našeho kontingentu bude na jamboree pomáhat s chodem samotné
akce. Přihlašování je již uzavřeno,
nicméně jako na každém jamboree,
i v Japonsku bude možnost přijet
se na setkání podívat jen na jeden
den. Více ma www.jamboree.cz
a www.facebook.com/Jamboree.
(Ivana Kučerová – If)

SLOVINSKO – Na 40. světové
skautské konferenci se v týdnu
11.–15. srpna ve slovinské Lublani
sešli zástupci národních skautských
organizací, aby rozhodli o směřování a světových akcích Světové organizace skautského hnutí (WOSM)
na příští tři roky. Hlavním tématem
světové konference byla Strategie
pro skauting (do roku 2023), která
obsahuje šest priorit: zapojení mladých lidí, skautská výchovná metoda, diverzita a inkluze, společenský
dopad, komunikace a vztahy, řízení
organizace. Jedním z klíčových
bodů konference bylo zvolení
dvanácti členů světového výboru.
Předsedou Světového skautského
výboru WOSM byl na období 2014
až 2017 zvolen bratr João Armando
Gonçalves z Portugalska, který byl
společným kandidátem Junáka,
rumunských a islandských skautů.
Světová konference také přivítala jako nového člena skautskou
asociaci z Monaka. Na konferenci
se rozhodovalo i o roverském
MOOTu 2021, jehož pořadatelství
konference svěřila do rukou skautů
a skautek z Irska. (lad)

ZÁCHRANÁŘI NEMOHOU
PŮSOBIT JAKO ZDRAVOTNÍCI ZOTAVOVACÍCH AKCÍ
Na základě vyjádření hlavního
hygienika ČR nemohou diplomovaní záchranáři zastávat pozici
zdravotníka zotavovací akce pouze
na základě své civilní kvalifikace.
Záchranář může být zdravotníkem
pouze v případě, že absolvuje kurz
zdravotníka zotavovacích akcí.
(lad)

„Obavy, že den se skauty naplní všechna klišé o zastaralé
organizaci, se prohlubují: „Hej hou, hej hou – a trpaslíci jdou,“
zpívají si patnáctiletá děvčata v khaki košilích, zatímco pochodují ke stožáru. […] Jakmile však ranní ceremonie skončí, vymění mládenci a dívky uniformy za pohodlná trika a kraťasy,
návštěva se najednou ocitne ve víru anglicky mluvícího davu
a pod vlivem celodenních zážitků nakonec odchází se silným
pocitem, že skaut má přece jen co nabídnout i ve 21. století.“
Respekt, 11. 8. 2014
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ČLENKY JUNÁKA JSOU
NYNÍ REGISTROVÁNY
VE WAGGGS I WOSM
Od 1. srpna 2014 jsou nově nejen
členové, ale i členky Junáka
registrovány ve WOSM, nadto jsou
členky Junáka registrovány také
ve WAGGGS. Naše skautky jsou
tak členkami WAGGGS i WOSM
současně, skauti jsou členy WOSM.
Můžeme tak využívat výhod členství jak ve WOSM, tak ve WAGGGS.
Změnami zůstává nedotčeno naše
členství v ISGF. (lad)

CO OTŘÁSÁ SKAUTSKÝM SVĚTEM ZPRÁVY

FOTO RADEK PROCYK – MAVERICK

„Nejhorší dědictví totality v Česku je, že lidé na minulý režim
vzpomínají v dobrém. Alespoň to tvrdí místostarosta Junáka
Jiří Navrátil. […] Že to skauting nebude mít s totalitními režimy jednoduché, prorokoval již v roce 1938 jeho český zakladatel Benjamín Svojsík: „Skauting vylučuje totalitu – totalita
vylučuje skauting.“
ct24.cz, 15. 6. 2014
NOVÉ STANOVY BYLY PODEPSÁNY A ZAČALY PLATIT
V ČERVENCI PROBĚHLA
SVĚTOVÁ KONFERENCE
WAGGGS

STŘEDOEVROPSKÉ
JAMBOREE PŘIPRAVENO
ÚSPĚŠNĚ

HONGKONG – V týdnu 5.–10. července se zástupci celkem sto
deseti členských organizací WAGGGS sešli na světové konferenci,
tentokrát ve východní Asii. Jedním z klíčových bodů konference,
která se koná každé tři roky, je
volba poloviny členek světového
výboru WAGGGS, jejich mandát
je šest let. Nově zvoleny byly:
Ana Maria Mideros (Peru), Anne
Guyaz (Švýcarsko), Connie Matsui
(USA), Haifa Ourir (Tunisko),
Nadine Kaze (Burundi) a Natasha
Hendrick (Austrálie). Důležitým
krokem proběhlé konference
bylo také přijetí nového tříletého
strategického plánu na 2015–
2017, jehož hlavními hesly jsou
„connect, grow, impact“ (propojit
se, růst, mít dopad). Konference
s radostí přijala do řad řádných
členů WAGGGS organizace skautek z Arménie, Guiney, Kambodži,
Cookových ostrovů, Mongolska
a jako přidružené členky skautky
z Barmy. (lad)

DOKSY – Do areálu Poslova mlýna
u Doks se o prázdninách sjelo tisíc
skautů a skautek z patnácti zemí.
Kromě Česka, Slovenska, Polska
či Maďarska přijeli také skauti
z Nizozemska, Tchaj-wanu, Ukrajiny a dalších zemí. Hlavním mottem jamboree bylo „Připraven
na budoucnost“. Skauti a skautky
sdíleli od 3. do 9. srpna mezinárodní zkušenosti a zamýšleli se
nad budoucností demokracie,
technologií, země i jejich vlastní.
Jamboree mělo ohlas i v českých
médiích, několik reportáží o akci
přinesla Česká televize, psaná reportáž vyšla v časopise Respekt.
(lad, foto Štěpán Hašek)

„Popularitu skautingu nijak negativně neovlivnil ani nástup
moderních technologií.“
Lidové noviny, 5. 9. 2014

Starosta Junáka, náčelník, náčelní a předseda RSRJ podepsali
13. června nové stanovy Junáka,
které schválil Valný sněm v Litomyšli. Svoji účinnost nabyly o den
později. Novinkou v dokumentu
je například zakotvení skautské
metody přímo ve stanovách, a to
v sedmibodovém modelu podobném tomu, který používá WOSM.
Přestože stanovy už používají
nový název Junáka (Junák – český
skaut, z.s.), ke skutečné změně
zatím nedošlo, předpokládá se, že
nový název bude v rejstříku spolků
zapsán koncem roku 2014.
Pro komunikaci s úřady či partnery
mohou organizační jednotky
používat elektronicky podepsanou verzi stanov, kterou je možné
stáhnout na Křižovatce. Papírovou
podobu stanov je možné získat
na jakémkoli Czech POINTu.
„Stačí elektronicky podepsané
PDF donést na USB flash disku
na nejbližší Czech Point na úřadě
a tam stanovy bezplatně nechat
zkonvertovat do listinné podoby,“ radí Ondřej Peřina – Jerry
a dodává: „Úřad při tisku opatří
stanovy stránkou s doložkou,
kde je i v papírové podobě vidět
potvrzení platnosti. Už tedy
žádné posílání papírových stanov
z ústředí poštou a čekání na jejich
doručení.“ (JK)
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ZPRÁVY VYŠŠÍ PATRA

FOTO RADEK PROCYK – MAVERICK

SKAUTING V POHYBU
Přes prázdniny skauti zvláště ožívají. A je jedno, jestli jde o vlčata,
která se přes rok scházejí ve sklepní klubovně, nebo o „vyšší junácká
patra“. Jak tedy skautské léto prožili naši náčelníci?

AUTORKA EVA MĚŘÍNSKÁ, NÁČELNÍ JUNÁKA

ze svých zvyklostí, mezi které
patří i plná účast na čtrnácti dnech
jednoho z vůdcovských kurzů, poměrně dost odhodlání a plánovací
um. Kromě několika osamocených
návštěv se mi v srpnu poskládala plnohodnotná skautská tour
po České republice. Stálo to za to.

Ve čtvrtek mě čekalo krátké ranní
zastavení v Kanceláři ústředí Junáka a následná cesta do Brna. S náčelníkem Čičou jsme jeli navštívit
Lesní kurzy Velká Morava. Někteří
brali naši návštěvu jako kontrolu
svrchu. Tomu se ale bráníme. Naše
návštěvy totiž nevnímáme jako

EVA MĚŘÍNSKÁ (* 1979)
Náčelní Junáka byla zvolena
na Valném sněmu v Litomyšli
v roce 2014. Společně s náčelníkem Markem Balášem – Čičou
řídí náčelnictvo, komunikuje
s Výkonnou radou, sleduje
a podílí se na Strategii. Zajímá ji
vzdělávání, myšlenková podstata
skautingu a dospělí v Junáku.

L

éto je středobodem skautského života. Oddíly míří
na tábory, expedice a puťáky,
po celé republice probíhají vzdělávací i motivační kurzy. Jako náčelníci
chceme být u toho. Proto jsme už
během jara plánovali, kam se kdo
vydáme. Mám radost, že jsme míst
objeli poměrně dost, potkali se
s desítkami až stovkami zajímavých
lidí a vedli rozhovory, které inspirují.
Využít nabídky a vyjít vstříc
pozvánkám vyžaduje při plném
zaměstnání a snaze neuhnout
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Při spěchu na vlak se mi vtírala myšlenka, že jsem svůj skautský maraton poněkud přepálila, i když – byla to spíše radost
ze života v pohybu.
Ve středu 21. 8. jsem v Táboře doběhla vlak, abych v Praze
vystoupila několik minut po zahájení jednání Výkonné rady (VRJ).
Je dobrým zvykem, že se těchto
pravidelných pracovních setkání
účastní i někdo z rady náčelníků, aby byla zajištěna plynulá
komunikace a povědomí o věcech,
které se právě dějí. Pro mě byla
tentokrát očekávaným tématem
diskuze nad stavem příprav
spuštění nové Křižovatky a otázka
míry jejího uzavření pro nečleny
Junáka. Těší mě, že i přes nejednotný názor VRJ a náčelnictva (NJ)
jsme došli ke shodě v dalším postupu a že se věc dostane ke strategickému rozhodnutí na zářijové
jednání NJ.

kontroly, chceme s účastníky i instruktory mluvit o naší práci a jsme
rádi za zpětnou vazbu. Stojíme tedy
spíš o kontrolu nás.
Čtvrteční večer a páteční cestu
ke Slatiňanům, kde probíhal VLK
Oikos, jsme s Čičou strávili nad poznámkami v tabletech a deníčkách
a třídili si myšlenky nad programem
blížícího se náčelnictva, složením
Výkonné rady a angažovaností členů
NJ v pracovních skupinách. Mluvili
jsme o členství Junáka v mezinárodních organizacích, o roce 2015 jako
stoletém výročí dívčího skautingu,
o strategii apod. Jak na VLK Velká
Morava, tak na Oikose nás potěšila
pohotovost účastníků, protože jejich
otázky byly zvídavé a přemýšlivé.

VYŠŠÍ PATRA ZPRÁVY

Chtěli bychom s náčelníky
využívat různé nástroje,
jak dát nejen o náčelnictvu vědět, jak naplňovat slogan „inspirovat
skautingem“.

STRATEGIE 2022 ZPRÁVY

FAQ O SKAUTSKÉ STRATEGII
AUTOR MARTIN KŘIVÁNEK – SET, VEDOUCÍ STRATEGICKÉHO ODBORU

Junák má strategii? Ano, Strategie Junáka do roku 2022 vznikala
v průběhu posledních tří let, byla představena na Valném sněmu v Litomyšli a následně v červnu schválena náčelnictvem.
Strategie má za cíl určovat směr, kterým se vydáváme a kam upíráme naše
společné síly. Má nás inspirovat, abychom my mohli inspirovat skautingem.

V pátek odpoledne nás pak čekala
cesta do Pardubic, kde nám Set,
vedoucí Strategického odboru,
pln elánu předložil několik věcí
ložených, pár otázek a podnětů.
Naplnění Strategie 2022 je závislé
na ochotě lidí zapojit se a vzít ji
za svou. Nerada bych se mýlila, ale
mám pocit, že se ta věc daří.
Při spěchu na vlak se mi vtírala
myšlenka, že jsem svůj skautský maraton poněkud přepálila,
i když – byla to spíše radost
ze života v pohybu. V Praze jsem
vplula do setkání s místonáčelní
Véňou a zahraniční zpravodajkou
Ášou. Zahájily jsme tak rozhovory nad připomínkou dívčího
skautingu v roce 2015 a možnostmi dívčího skautingu v rámci
WAGGGS i WOSMU v dnešní době.
Sobota přišla velmi rychle, setkání
s šéfredaktorkou Skautského světa
Julčou rychle střídala pracovní
schůzka s ředitelem Skautského
institutu ABS Šípkem.
Chtěli bychom s náčelníky využívat různé nástroje, jak dát nejen
o náčelnictvu vědět, jak naplňovat
slogan „inspirovat skautingem“.
Musím říct, snad nejen za sebe,
že mě rozhovory o skautingu,
setkávání nad ním a s ním, baví.
Život je skauting a skauting je
život. A jde kupředu, je v pohybu.
Dává to smysl. Tři a půl dne plných
elánu a motivace. Snad vydrží
až do podzimu, kdy budete tyhle
řádky číst vy.

Jak Strategie vypadá? Strategický dokument, který najdeš
na strategie.skauting.cz, má formu pyramidy:
vize
oblasti
záměry
prioritní témata
opatření a projekty

Vize shrnuje obecný rámec strategie a vyzdvihuje její hlavní oblasti.
Pět oblastí vize (Výchova, Společnost, Společenství, Organizace,
Dospělí) se dělí na tzv. záměry, které formou přacích vět říkají, čeho
chceme dosáhnout.
Skrze konkrétní prioritní témata se budeme snažit záměry naplnit.
Každé téma bude dále rozpracováno do projektů, jež se projeví v každodenním životě Junáka.
Co se se Strategií děje teď? Náčelnictvo vybralo prvních pět prioritních témat. Jde o: Dostupné vzdělávání, Vzdělanost hospodářských
a organizačních činovníků, Podpora činnosti výchovných zpravodajů,
Interní komunikace, Motivace činovníků.
Na úvod je potřeba si vyjasnit, co dané téma znamená – proběhne
diskuze na internetu (ke každému tématu je oznámena na Křižovatce)
následovaná schůzkou, jejímž výstupem je podrobné zadání obsahující
popis aktuálního stavu, cílového stavu, koho se téma dotýká a jaké indikátory chceme sledovat. Každé téma potom bude naplňováno formou
jednotlivých projektů jasně daným výstupem a časovým omezením.
Můžu se zapojit? Jasně! Aby byla jednotlivá prioritní témata opravdu
užitečná, je třeba, aby vycházela z názorů a zkušeností co nejvíce lidí.
Zapoj se proto do diskuzí k jednotlivým prioritním tématům (budou
oznámeny na Křižovatce), a pokud budeš moci, přijeď i na schůzku, kde
bude vznikat podrobné zadání. Každý nový pohled pomůže!
Samotné řešení projektů bude vyžadovat také spoustu přemýšlení
a tvoření, máš-li chuť se zapojit či být o Strategii informován pravidelněji, určitě se ozvi na martin.krivanek@junak.cz. Díky!
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PROŽRAT SE VÍDNÍ
Císařská Vídeň, město na Dunaji. Můžete sem vyrazit podle některého z klasických bedekrů a projít si ji
jako běžný turista, ale to přijdete o ta nejlepší zákoutí a místa…
AUTORKA MARKÉTA TĚTHALOVÁ – MAKI

Ř

íká se, že Vídeň je taková
větší Praha, ale není to
tak docela pravda. Na české nápisy na obchodech tu sice
narazíte docela často, ale vzhledem
k tomu, že se zde po staletí mísily
národy velkého mocnářství, nabízí
tenhle eintopf opravdu od všeho
trochu. Pokud se do něj rozhodnete
zakousnout a budete se držet motta „prožrat se Vídní“, sice vám už
asi nezbude kapesné na suvenýry,
ale slibuji, že nebudete litovat. Tak
pojďme ochutnat…

nut. A pro ty, kteří mají stále ještě
trochu hlad, je tu další chrám dobré
krmě: Demel. Dojdete k němu
kolem barokního kostela sv. Petra,
který nejen jménem, ale i výzdobou
velmi nápadně připomíná baziliku
sv. Petra v Římě.

si totiž nechat místo, abyste si
hned za rohem mohli dát chlebíček
u Trzesniewskiho (ulice Dorotheergasse). Původní majitel restaurace,
byl, jak je ze jména patrné, Polák,
který se ve Vídni usadil na začátku
minulého století a jeho chlebíčky

Cukrárnu Demel poznáte už podle výlohy, je z cukru. Uvnitř
si můžete prohlédnout cukrářskou dílnu v plném provozu
a dát si jeden ze dvou zaručeně pravých sacher dortů.
FOTO LILIA SOMOVÁ

Protože každý správný turista
navštíví Stephansdom (katedrála
sv. Štěpána), můžete začít rovnou
vedle něj, v cukrárně Aida. Doporučuji místní zmrzlinu, potřebujete
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(dost odlišné od těch našich) tu
zdomácněly. Pokud jste staří, jak
zákon káže, objednejte si k nim
i klasickou dvojdecku piva, tzv. P iff,
aby byl zážitek náležitě splách-

Cukrárnu Demel poznáte už
podle výlohy, je z cukru. Uvnitř si
můžete prohlédnout cukrářskou
dílnu v plném provozu a dát si
jeden ze dvou zaručeně pravých
sacher dortů, čokoládové potěšení
s meruňkovou marmeládou. Ten
druhý dostanete v hotelu Sacher
(Philharmonikerstraße). Až budete posuzovat, který vám chutná
víc, nezapomeňte je doprovodit
skutečnou vídeňskou kávou, které
se říká Wiener Melange. Nejde
totiž o kávu se šlehačkou, tak jak ji
známe u nás, ale o nápoj podobný
cappuccinu, černou kávu s horkým
mlékem a pěnou. Jestli vám ale čokoládový dortík moc nevoní nebo
rádi uzobáváte svým spolustolovníkům z jiného kousku, nebojte
se, na výběr je toho opravdu dost.
U některých se dokonce vedou
spory o název, protože maková
bábovčička Mohr im Hemd v překladu znamená „černoch v župa-

nu“, můžete na něj narazit i jako
na „rasistický dortík“… Ale i přesto
chutná báječně!

rovnou na dobu adventu, můžete
si zahřát tělo i duši nepřeberným
množstvím svařáků. Na každém
větším náměstí vám nabídnou svůj

FOTO ANNA DENNER

NA CESTĚ SVĚT KOLEM NÁS

Rozhodně musíte vyzkoušet rakouský bramborový salát, který s tím naším nemá kromě brambor snad nic společného.

Až vám sladké poleze i ušima nebo
až dostanete pořádný hlad (třeba
po procházce po Mariahilfer Straße), můžete si dát vídeňský řízek
velký jak sloní ucho, a to v lokálu
v ulici Neubaugasse (číslo popisné
52). Klasickou vídeňskou kuchyni tu
servírují za přijatelné ceny a opravdu štědré porce. Najedí se i nejhladovější a ti méně zdatní si mohou
objednat „geteilt“ (doslova „rozdělený“) a slupnout řízek napůl. Jen tak
mimochodem, ten pravý, vídeňský je
z telecího masa, ale většina lidí preferuje vepřový. Ne abyste si k tomu
ale dali hranolky! Rozhodně musíte
vyzkoušet rakouský bramborový
salát, který s tím naším nemá kromě
brambor snad nic společného. Chutnat bude ale zaručeně.
Pokud s návštěvou Vídně vyčkáváte až na chladnější měsíce nebo

vlastní (a v jiném hrnečku, který
dostanete oproti záloze, takže si ho
můžete případně ponechat), a to
jak v alkoholické, tak v nealkoholické verzi. U všech ale platí, že jsou
zatraceně sladké, takže si třeba
budete chtít „spravit“ chuť pečenými kaštany, které v zimě potkáte
doslova na každém rohu.
Kdo naopak raději cestuje v létě
a chce si užít krásné procházky
po břehu Dunaje (doporučuji úsek
mezi stanicemi metra Schwedenplatz a Roßauer Lände, kde je jedna
z místních graf iti scén), může
zamířit na zmrzlinový pohár do některého z Eissalonů. Ale pozor, jsou
otevřené jen v létě!
Naši společnou procházku mezi
vídeňskými dobrotami nemůžete
zakončit jinak než sobotními trhy

na Naschmarktu (stanice metra
Kettenbrückengasse). V jedné polovině můžete šmejdit na bleším trhu
a objevovat báječné staré harampádí i poklady a v druhé polovině si
nakoupit něco k snědku.
Tak ať vám Vídeň chutná!

INZERCE
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ROADTRIP PO SYRSKO-TURECKÉ
HRANICI
Celá syrsko-turecká hranice je jakoby lemovaná uprchlickými tábory. Některé jsou větší, jiné menší,
některé legální, jiné ilegální, všechny jsou ale útočištěm statisíců Syřanů na útěku. Z jejich domovů je
vyhnala válka trvající už čtvrtým rokem s koncem v nedohlednu. S Maverickem jsme před několika měsíci
sebrali odvahu a vyrazili do jižního Turecka, abychom jednu z největších uprchlických katastrof dneška
viděli na vlastní oči.
AUTORKA ANNA DOUPOVCOVÁ – TLAMPA

FOTO RADEK PROCYK – MAVERICK

REYHANLI

S

mapou na klíně sedím
na sedadle spolujezdce
a přemýšlím, co nás čeká.
Po úmorném dvoudenním cestování z Prahy do jihotureckého Gaziantepu opouštíme s Maverickem
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letištní halu a v pronajatém fordu
vyrážíme na náš týdenní roadtrip
po jihoturecké hranici.
Naším cílem je navštívit co nejvíce
hraničních přechodů, pokusit se

dostat do utečeneckých táborů,
vyfotit a zaznamenat příběhy
syrských uprchlíků, se kterými se
setkáme, a mimo jiné se také nenechat zajmout a ve zdraví se vrátit
zpět. Tři roky po začátku nepokojů
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v Sýrii se situace v zemi stále nijak
nelepší, demonstrace přerostly
ve válku, které už se stěží dá říkat
ryze občanská, a množství lidí,
kteří Sýrii jako uprchlíci opouštějí,
je stále větší. Podle dostupných
informací je v Turecku kolem
700 000 registrovaných Syřanů,
počty ilegálních uprchlíků ale toto
už tak nepřesné číslo zvedají až
k milionu odhadovaných utečenců.

Nejprve míříme do města Reyhanli,
nedaleko něhož leží hraniční přechod. Silnici po obou krajnicích již
několik stovek metrů před přechodem začínají lemovat zaparkované
kamiony. Některé z nich se nehnuly
očividně několik dní, usuzujeme
podle toho, jak jsou zaprášené.
Snažíme se zjistit, jak dlouho již
kamiony čekají na to, až budou
vpuštěny do Sýrie nebo až si z nich
někdo převezme náklad, který je
většinou nějakou podobou humanitární pomoci. Dozvídáme se, že
u Reyhanli stojí některé už dvacet
dní, jiné ještě déle.
Při příjezdu k hraničnímu přechodu k nám vybíhá jeden z vojáků se
samopalem na rameni a nařizuje
nám odjet pryč. Maverick naštěstí
na rozdíl ode mne není v podobné
situaci poprvé, neohroženě parkuje
jen pár metrů od bran do Sýrie
a bere si svou brašnu s foťáky. Já
si kolem krku do pohotovostního
režimu motám šátek, kdyby mé vlasy někoho pohoršovaly, a vyrážím
po jeho boku vstříc prvnímu ostře
střeženému hraničnímu přechodu
ve svém životě.
Cestou k bráně míjíme rozličné
skupinky lidí. Někteří se modlí
čelem k zemi, klečíce na svých
koberečcích, další na miniaturních

plastových štokrlatech popíjejí čaj
nebo kafe z bizarních tureckých
skleniček, v improvizovaném stánku
pak někteří připravují kebab. Celé
dění u přechodu působí dojmem
velkého happeningu. Čekala jsem, že
to bude depresivní místo, namísto
toho se malí chlapci předhánějí

a když odpovídáme, že z České
republiky, jejich nechápavé výrazy
naznačují, že nemají potuchy, o čem
mluvíme. Někteří pokývají hlavou,
když zmíníme Československo,
a všichni propuknou v jásot, když si
Maverick vzpomene, že Milan Baroš
hrál za Galatasaray Istanbul.

FOTO RADEK PROCYK – MAVERICK

HRANIČNÍ PŘECHOD
REYHANLI

Čekala jsem, že to bude depresivní místo, namísto toho se
malí chlapci předhánějí v pózování do objektivu a stávají se
našimi průvodci.

PRVNÍ UPRCHLICKÝ TÁBOR

v pózování do objektivu a stávají se
našimi průvodci, nutí ostatní, aby se
nechali vyfotit, a vytvářejí nám tak
lepší podmínky pro práci.
Celé místo ovládá několik bossů,
kteří se vyznačují mocnými hlasy,
zlatými prsteny a mobily. Organizují
dopravní situaci, popíjejí čaj, a když
nás spatří, začínají hulákat a gestikulovat, že máme zmizet. Oplátkou
na to začínají hulákat naši malí
průvodci a bossové mění své výrazy
ve tváři, zvou nás na kafe a pózují
pro fotku. Ptají se nás, odkud jsme,

PRVNÍ UPRCHLICKÝ TÁBOR

Po několika hodinách strávených
na přechodu nasedáme do auta
a vyrážíme dál. Ještě jsme se ani
pořádně nerozjeli a Maverick už
zastavuje auto. Stojíme na krajnici,
jen kousek za posledním zaparkovaným kamionem, a shlížíme dolů
do něčeho, co by se při troše představivosti dalo nazvat kempem.
Mezi stromy tu stojí postavené tři
stany z modrých igelitových plachet, mezi kmeny stromů visí vyprané prádlo a žena se smetákem
zametá udusanou písčitou zem
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před stany. Díváme se do ilegálního
tábora nejchudších uprchlíků, kteří
se nedokázali dostat od hranic
dál a z nějakého důvodu nechtějí
anebo kvůli ilegálnímu přechodu
nemohou být umístění ve velkých
uprchlických táborech.

du a voda je také načerno vedená
hadicemi bůhví odkud. Dozvídáme
se, že v tomto příkopu žijí už dva
roky. Celkem jsme tu napočítali
dvacet tři dospělých a dvanáct dětí,
jak se sem všichni vejdou, je nám
záhadou.
FOTO RADEK PROCYK – MAVERICK

AKÇAKALE

Děti, které v táboře přebývají,
jsou ušmudlané, některé nemají
boty a mají zakrvácená chodidla.
Na nějakou přehnanou hygienu
tady nemají podmínky, obydlí
sestává pouze z vrstvy koberců,
několika matrací, kartonové izo-
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Přibíhají za mnou dva chlapci,
jeden z nich šťastný, že může
uplatnit roky svého studia angličtiny. Pečlivě se mi anglicky snaží
popsat nějaký příběh a nepolevuje,
dokud konečně neporozumím, že je
o jeho bratrovi, který zemřel kvůli
svržené bombě. Druhý z chlapců
mlčí, a tak se ptám proč. Chlapec
se rozbrečí a uteče, zatímco mi ten
první vysvětluje, že jeho kamarád
je od narození němý a že kvůli
bombě, která vybuchla těsně u něj,
už neslyší vůbec nic, ani to málo, co
slýchával dříve.

KARKAMIŞ

Cestou do Nizipu, odkud se chceme
podívat na Eufrat, zastavujeme
před uprchlickým táborem v Karkamişu. Nejprve musíme projít
kontrolou, jejíž úspěšnost nám
opět zaručila zmínka o Barošovi.

Na druhé straně přechodu ovládá Sýrii Islámský stát, což
znamená, že se tam již nebojuje, ne ale že je prolito méně
syrské krve.
lace a nezbytné televize a satelitu.
Sledování televize je to jediné, co
může většina uprchlíků celý den
dělat. Vaří v kotli na podomácku
vyrobených kamnech, elektrika je
načerno stažená z hlavního rozvo-

nou vodou si ženy nabírají vodu
na čaj. Ve středu tábora míjíme
buňky, které slouží jako koupelny
a záchody. Stany, ve kterých zpravidla bydlí sedm až deset Syřanů,
jsou relativně nové a zachovalé,
uvnitř vybavené topením, televizí,
lednicí a elektřinou. Je zakázáno
v nich vařit, proto jsou všichni
nuceni používat centrální jídelnu,
která leží vedle školy. Na konci
tábora nacházíme dva supermarkety. Platí se zde platebními kartami,
které uprchlíci dostávají od státu.

Vstupujeme do stanového tábora,
ve kterém přežívá na osm tisíc
uprchlíků. Protože už je večer
a tma, osvětlují celý tábor elektrické lampy, na náměstíčkách mezi
stany si hrají děti a u centrál s pit-

AKÇAKALE

Posledním městem, do kterého
míříme, je Akҫakale, které je přehlídkou nuznosti, chudoby a bídy.
Turečtí obyvatelé se tu mísí se
syrskými uprchlíky, oko laika těžko
rozezná chudého Turka od zbídačeného Syřana. V neprostoru
hraničního pásma vidíme dřepící
lidi, kteří něco vybírají ze země,
od místních zjišťujeme, že ždímají
kořínky, aby se napili. Na přechodu
se setkáváme s mladíkem, který
pracuje pro místní humanitární
organizaci. Stává se naším průvodcem, ukazuje nám město a právě on
nám vysvětluje, proč vlastně lidé
přežívají v hraničním pásmu a nechtějí se vracet do Sýrie. Na druhé
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straně přechodu ovládá Sýrii ISIL
neboli Islámský stát, což znamená,
že se tam již nebojuje, ne ale že je
prolito méně syrské krve. A proto
je přežívání v hrozných podmínkách na bezpečné straně hranice
pro tyto lidi lepší volba než žít v neustálém očekávání, kdy krveprolití
zasáhne i je.
Mladík nás provází po špinavém
městě snad tři hodiny, nejprve nám
ukazuje dva nuzné a plesnivé stany,
které před dvěma dny vyrostly
u hlavní prašné silnice. Obývají je
syrské ženy, které cestují z jednoho
tureckého města do druhého a vozí
s sebou snad deset malých dětí
včetně miminka. Přemýšlím, kde se
tito lidé myjí, kde vaří, kam chodí
na záchod, když kolem jsou jen
cihlové zdi a poušť. Posledním hrůzostrašným výjevem je obydlená
budova bývalého vězení. Dostáváme se dovnitř, do domu, ve kterém
bydlí šedesát pět lidí z devíti rodin.
Jako záchod používají jednu místnost hned vedle dvorku, na kterém
vaří. Děti jsou špinavé, dospělí
jsou také špinaví a celé vězení
smrdí fekáliemi, ze všeho jakoby
čpěla cholera. Dojem hrůzy ještě
umocňují ostnaté dráty, jimiž jsou

obehnané výběhy, na kterých si
děti hrají. Po tom, co se na nás děti
začínají věšet a ječivými hlásky vykřikovat stále dokola „Hello, hello!“,
se snažíme odejít. Náš průvodce
se ještě ve vchodu hádá s jedním
z mužů a vysvětluje mu, že než
žít v těchto podmínkách, má lepší
vrátit se do Sýrie. Ani jeden z nich
to nemá lehké.

Nastal čas rozloučit se s mladíkem,
s posledním městem, s Tureckem
i Sýrií za plotem. Týden utekl jako
voda v Eufratu, pomalu se smiřujeme s tím, že je to za námi, a uvědomujeme si, že se nám po všech
těch lidech, zážitcích a kebabu bude
stýskat. Nakonec ale pouštíme rádio
a za hlasitého zpěvu Hey Brother
odjíždíme na gaziantepské letiště.

ARABSKÉ JARO
Protesty, které proběhly od roku 2010 takřka ve všech arabských
zemích. Lidé se bouřili proti špatným životním podmínkám a autoritářským vládním režimům.

ISIL
Islámský stát v Iráku a Levantě, někdy označovaný jako IS – Islámský
stát anebo nově ISIS – Islámský stát v Iráku a Sýrii. Radikální islamistická teroristická organizace. Na svém dobytém území vyhlašuje samostatný stát a tvrdě uplatňuje islámské právo šaría.

VÁLKA V SÝRII
Arabské jaro v Sýrii vypuklo 18. března 2011. Lidé protestovali proti
vládnímu režimu prezidenta Bašára al-Asada a proti zákrokům bezpečnostních složek. Pochody demonstrantů začaly být potlačovány
Asadovými vojáky, lidé začali přicházet o životy a z arabského jara, které
mělo být restartem ke svobodnému režimu, se tak záhy stal ozbrojený vojenský konflikt, který má za následek extrémní emigraci Syřanů
do okolních zemí. Jednou z nich je právě Turecko.

INZERCE
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DAJÍ SE ZÍSKAT UNIJNÍ PENÍZE
PRO KAŽDÉHO ROVERA?
V roce 2014 začalo v Evropské unii nové rozpočtové období a nezapomíná se v něm ani na vzdělávání a na mladé lidi. Pro následujících šest let mohou získávat peníze z programu Erasmus+. Ale jak se k nim dostat?
AUTORKA LADA MATYÁŠOVÁ – LADUŠ

A

č se Erasmus+ může
na první pohled zdát jako
byrokratická džungle, se
správnou navigací v něm můžete
najít cesty k penězům, kterých
se vám na vaše aktivity z jiných
zdrojů nedostává. O iciálně se celý

jsou uskutečňovány hlavně skrze
projekty a aktivity, které vymýšlí a realizuje především sama
Evropská komise. Zato v rámci KA
1 se může realizovat téměř každý.
Jako jednotlivce vás může Unie
podpořit při získávání zahraniční
FOTO ARCHIV AUTORKY

program dělí do tří tzv. klíčových
akcí: KA 1 – Vzdělávací mobilita,
KA 2 – Strategická partnerství
a KA 3 – Podpora reforem vzdělávací politiky. Druhá a třetí akce
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studijní nebo pracovní zkušenosti.
Středoškoláci by se mohli ptát
po programu Commenius a vysokoškoláci po programech Erasmus
nebo CEEPUS.

Z klíčové akce KA 1 se inancují
také projekty neformálního (tedy
„neškolního“) vzdělávání. Mezi
nimi se velmi osvědčily mezinárodní výměny mládeže, Evropská
dobrovolná služba a semináře,
školení, studijní návštěvy, vytváření partnerství a praktické stáže
pro pracovníky s mládeží.
Pro roverská společenství budou
nejspíše nejlákavější výměny
mládeže, které jsou velmi snadné
na organizaci, o iciálních administrativních formalit v nich příliš není
a stačí mít jen základní znalosti tématu, které chcete v rámci výměny
zpracovat.
Výměna mládeže je mezinárodní
projekt určený všem mladým lidem.
Dvě nebo více skupin se díky ní
mohou potkat a pracovat na tématu,
které je zajímá. Zároveň tak poznají
nové lidi, získají zajímavé zážitky,
něco nového se naučí, rozšíří si
obzory i možnosti budoucího uplatnění. V neposlední řadě má mezinárodní výměna vliv na širší veřejnost,
ať již bezprostředním kontaktem
s cizí kulturou, nebo šířením výsledků projektu. Každá výměna mládeže
vyžaduje dobře zpracovaný projekt,
ty je možné do programu přihlásit
dvakrát ročně – uzávěrky bývají
vždy 30. dubna a 1. října. Jak tedy
slibný projekt napsat?
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PROTOTYP ÚSPĚŠNÉHO
PROJEKTU

Je dobré připravit projekt s pestrou
skladbou aktivit, přizpůsobit ho
tomu, co jeho účastníci sami chtějí,
a nechat jim právo o některých
věcech rozhodovat. Už při psaní
projektu, mějte na paměti, že cokoliv hodláte dělat je nejlepší nechat
dělat samotné účastníky. Ideálně jít
s nimi do praxe. Namísto tříhodinové přednášky v učebně raději
zařaďte exkurzi. Všechno dělejte co
nejvíce prakticky a názorně. Stavte
3D model pohoří se zakreslenými
vrstevnicemi, iltrujte znečištěnou
vodu a debatujte o nutnosti její
úpravy, vyrazte na exkurzi do vodní
elektrárny nebo se přesvědčte, jak
funguje horská služba na vlastní
oči v terénu, ne jen na obrázcích.
Vyplatí se v projektu zaměřit
na tzv. stálé a roční evropské a národní priority (najdete je na o iciálních stránkách programu). Pokud
se vám podaří se do těchto priorit
v projektu tre it, zvýšíte svou šanci
na úspěch při výběru u Národní
agentury, která žádosti v České
republice schvaluje. Ale asi úplně
nejdůležitějším faktorem úspěchu
je fakt, zdali projekt řeší problém
či krizi v regionu, ve kterém se
bude konat, nebo mezi mládeží,
pro kterou bude určen. Musí být
tedy aktuální a co nejúdernější
pro zlepšení lokální situace. Rozhlédněte se kolem sebe a řekněte
si: Co mé město trápí? Nezaměstnanost, černé skládky, ohyzdné zdi
kolem průmyslové čtvrti, šikana,
drobné krádeže nebo něco jiného?
Na všechna tato témata se dají
vymyslet dobré projekty.

FORMALITY, FORMULÁŘE,
FÓRY

Výběrová komise bude váš projekt
hodnotit podle předem daných

kritérií. Patří mezi ně tyto prvky:
priority programu, cíle a metody,
partnerství, ochrana a bezpečnost,
interkulturní a evropský rozměr,
dopad projektu a multiplikační
efekt, viditelnost, šíření a využívání výsledků projektu, začlenění
lidí s omezenými příležitostmi.
Návodně vás těmito kritérii
provede přihlašovací formulář,
ve kterém je důležité prvky zahrnuté v projektu konkrétně obhájit
a dokázat, že jsou v rámci výměny
uskutečnitelné. Příkladem může
být zdůvodnění zapojení prvku
mezikulturní tolerance. Člověk si
řekne, vždyť je to mezinárodní
projekt, tak je jasné, že se na něm
účastníci naučí mezinárodní
toleranci. Ale to by bylo špatně. Je
potřeba do projektu přímo napsat,
v jakých situacích či při jakých
programech se cíleně tomuto bodu
budou účastníci věnovat a jakou
formou. Například: „Mezikulturní
toleranci si účastníci upevní skrze
debatu o rozdílech v recyklování
odpadů, při které si uvědomí,
že v různých částech Evropy se
recykluje odlišně a mají naprosto
jiné zvyky a standardy. Při národních večerech, na kterých bude
každý národ prezentovat své obyčeje a jídlo, si uvědomí odlišnosti
a shodné prvky daných kulturních
prostředí a následnou řízenou
aktivitou se dovedou k tomu, že

existuje něco jako evropské občanství.“ Pro hodnoticí komisi není
až tak nosné, co konkrétně děláte,
ale jak si to obhájíte – tedy proč,
jak a s jakým dopadem to hodláte
dělat. A na to byste při psaní projektu měli myslet.

CO ZA TU DŘINU?

Kromě zážitků a vzpomínek si
každý účastník stejně jako děti
ve škole odveze na konci osvědčení YouthPass. To se vždy povinně
vystavuje každému účastníku
projektu jako potvrzení získaných
znalostí, dovedností a kompetencí týkajících se tématu projektu.
Rozdíl oproti vysvědčení je ale
v tom, že si každý svůj YouthPass
vyplňuje sám podle toho, v čem
se on sám zlepšil a co se on sám
naučil. YouthPass i celý projekt
bude určitě zajímavou položkou
ve vašem životopise.
Než se dostanete v projektu k vyplňování YouthPassu, bude vás to
nejspíše stát několik měsíců usilovné práce. Ale i během ní se naučíte
mnoho nového. Erasmus+ totiž
nemá být jen o rozdávání peněz, ale
především o podporování mladých
lidí v jejich růstu. A pokud jsou
k němu potřeba peníze, které mladí
nemají, díky takovému programu
k nim nemusí být daleko.

TIPY
Existuje samozřejmě možnost, že projekt napsal někde někdo jiný a vy
pojedete jenom jako účastník. Stačí pak narazit na správnou nabídku,
podat přihlášku, být vybrán a jet. Nabídky je možné nalézt například
na www.eurodesk.cz či www.mladiinfo.cz.

Více informací o typech akcí, podávání přihlášek i celém
programu na www.naerasmusplus.cz.
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A NÁKAZA SE ZAČALA ŠÍŘIT
Když jsem jako mladá vedoucí byla na svém prvním táboře, asi pátý den tábora jsem „prohlížela“ malé
Helence klíšťata… nohy, ruce, záda, krk… A když jsem se podívala za uši, nenašla jsem klíště, ale jiné
drobné zvířátko… To snad ne! Co teď? Prohlížím další… Martinu, Julču, Janu a několik dalších holek.
U poloviny z nich nacházím tohle nadělení v plném rozpuku taky. Ach jo, co teď? Poslat holky domů?
Nebo jen ty zavšivené? Zrušit celý tábor? Tenkrát jsme se rozhodly tábor nerušit a holky odvšivit. Čekalo
nás vyvařování sponek, gumiček a kartáčů, praní spacáků a čepic, mytí hlav, česání. Několik dní jsme
nedělaly nic jiného a to byly jenom vši. Jaké starosti by nám asi přidělala epidemie průjmu nebo virózy?
A to jsme jenom na táboře, což teprve, když se taková epidemie objeví ve městě či v celé zemi.
AUTORKY TEREZA OCHOTNÁ – POŠTOLKA, JANA KARASOVÁ – KAMI

EPIDEMIE – DNESKA JE TO
EBOLA

Nejaktuálnější epidemie, která plní
stránky novin, ale také internetové
stránky Světové zdravotnické organizace, je hlášena ze zemí západní
Afriky (Guiney, Libérie, Sierry
Leone, Nigérie). Jedná se o epidemii onemocnění vyvolaného virem
ebola. Jde o závažné infekční onemocnění, které více než v polovině
případů končí smrtí nemocného.
Navíc je vysoce nakažlivé a mohou
se jím nakazit lidé i zvířata. Přenáší
se při kontaktu s krví, sekrety
a tělesnými tekutinami nemocného. Virus se může přenášet
i pohlavním stykem s nakaženou
osobou, a to až 7 týdnů po jejím
klinickém vyléčení. Častými oběťmi
se stávají také zdravotníci ošetřující nemocné – pokud nepoužívají
rukavice, masky a ochranné brýle,
je přenesení viru téměř jisté. Jsou
potvrzené i případy nakažení
zdravotnického pracovníka, který
si použitou rukavicí promnul oči.
V Africe byly zaznamenány případy
nakažení po kontaktu s uhynulým
nemocným zvířetem. A k vymýcení eboly příliš nepřispívají ani
africké rituály loučení se zemřelým,
při kterých se pozůstalí dotýkají
jeho těla.
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První symptomy, které se objevují
dva dny až tři týdny od nakažení,
jsou velmi neurčité, což stěžuje
včasnou diagnostiku nemoci.
Nemoc se projevuje podobně jako
třeba malárie nebo obyčejná chřipka. V dalším stádiu však následuje
zvracení, průjem, vyrážka, selhávání ledvin, jater, vnitřní a vnější
krvácení, podle kterého se ebole
říká krvácivá horečka.
Na začátku září hlásily statistiky
mezinárodní organizace Lékaři
bez hranic 3 685 zaznamenaných
případů a 1 841 potvrzených
úmrtí. Epidemie eboly bude o iciálně považována za skončenou
po 42 dnech od výskytu posledního potvrzeného případu. K tomu
je však zatím příliš daleko. Boj
s epidemií ztěžuje především to, že
se nemoc dostala do měst. Ebola
se lokálně vyskytovala už dříve, ale
většinou pouze na venkově – izolo-

vat několik vesnic je docela snadné,
izolovat celé části měst je téměř nemožné. Přesto se o to některé státy
pokusily, například v Sieře Leone
vyhlásili zákaz vycházení.

PANDEMIE – KDYŽ TO
PŘEROSTE HRANICE

Když epidemie dosáhne celosvětového rozsahu, začne být označována děsivým slovem pandemie.
V minulosti se lidstvo setkalo
například s pandemií cholery, tyfu,
lepry, tuberkulózy nebo neštovic.
Mnohé z těchto nemocí stále přetrvávají jako epidemie v některých
státech světa. Tou nejhrozivější
pandemií je v současnosti nákaza
virem HIV.
Přestože se týká i České republiky,
Češi o HIV/AIDS ví jen velmi málo.
Počet nakažených se u nás začal
sledovat roku 1989 a od té doby

Epidemie je neobvykle vysoký výskyt infekčního onemocnění osob
na omezeném území během definovaného časového úseku.
Pandemie je hromadný výskyt infekčního onemocnění bez prostorového omezení.
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Virus HIV se přenáší především
sexem, ale také sdílením injekčních jehel, nesterilním tetováním
či piercingem. Vysoké riziko
přenosu je z nakažené matky
na dítě, a to jak během porodu,
tak při kojení. Potenciální riziko
nese sdílení kartáčků nebo žiletek
na holení a také líbání. A co virus
HIV v těle způsobuje? Virus
zabíjí bílé krvinky, jejich pokles
vede k selhání imunity a k rozvoji onemocnění AIDS. Člověk
nakažený HIV virem nemusí mít
řadu let žádné příznaky, v tomto
období může nakažený přenést
virus na další osoby, i když vypadá
zcela zdráv. K rozvoji onemocnění
dochází obvykle za deset až patnáct let. AIDS se zatím nedá plně
vyléčit, léčba zpomaluje postup
nemoci, prodlužuje život nakaženého a zlepšuje jeho kvalitu.
Pandemie HIV/AIDS a světová
reakce na ni se občas zdá velmi
kontroverzní. Na jedné straně se
mluví o tom, že mnoho lidí hrozbu
nakázy podceňuje, na druhé straně o tom, že nakažení virem jsou
často naprosto neopodstatněně
stigmatizováni. Sporná je také
otázka prevence, ve které velmi
zjednodušeně napsáno bojují
příznivci abstinence a věrnosti
jednomu partnerovi proti příznivcům kondomů. A AIDS bývá viněn
z toho, že na sebe strhává příliš

VÝZVA – PROTI NÁKAZE
Oblast:
Fyzická obtížnost:
Psychická obtížnost:
Věk:
Typ R&R:

Rover má duši
malá
střední
Mladší R&R (15–18 let),
Starší R&R (19–25 let)
Začínající R&R, Putující R&R,
Zkušený R&R

Vyber si jednu nemoc, která ohrožuje lidi žijící v chudobě. Zjisti o ní co
nejvíce informací a představ nemoc ostatním roverům ve svém kmeni.
Minimálně měsíc spoř peníze a ty pak věnuj některé z transparentních
neziskových organizací, které proti této nemoci bojují.

TIPY
Zahrajte si hru Epidemie, kterou najdete na RoverNetu
, pozvěte si
odborníka a zjistěte více o boji proti nebezpečným nemocím a nákazám.

mnoho pozornosti (a inančních
prostředků), a tím znemožňuje
bojovat proti desítkám dalších
nemocí, které sužují především
rozvojové země. Dokonce se tato
skupina nemocí o iciálně nazývá
neglected tropical diseases – opomíjené tropické nemoci. Zjistíte
sami, jaké to jsou?
Epidemie i pandemie lidstvo,
zdá se, fascinují. Nejeden ilmový
režisér postavil příběh svého ilmu
na strachu ze šíření nebezpečné
nemoci. Epidemie většinou nejsou
děsivé pro to, čím právě jsou, ale
pro to, čím by se mohly stát. Často
mají nakonec na svědomí mnohem
méně obětí než nemoci, které považujeme za běžné, třeba chřipka.
Přesto v nás hlodá ono „co kdyby…“.
Řešení se proto nesmí odkládat,
prevence podceňovat, ale panika
není na místě. A to platí pro epidemii eboly i táborovou epidemii vší
nebo průjmu.

O HODNOTNÉ CENY
SE SUPER SMASH BROS.!
Hrajeme o:
1. Super Smash Bros. hru a tričko
2. SSB tričko a psí známku
3. SSB potítko a klíčenku
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bylo zaznamenáno 2 251 nemocných. V první polovině roku 2014
se virem nakazilo 129 osob, nejvíce
od začátku sledování šíření viru,
a pracovníci Státního zdravotního
ústavu předpokládají, že zvyšující
se nárůst nových pacientů bude
pokračovat i v dalších letech. Také
se odhaduje, že skutečný počet
nakažených je v Česku dvakrát až
pětkrát vyšší, než uvádějí lékařské
statistiky.

Pro slosování stačí najít odpověď na
otázku:
Kdy vyšla nová hra Super Smash Bros.
pro rodinu konzolí Nintendo 3DS?
Nápovědu hledej na www.mojenintendo.cz.
Správné odpovědi posílejte na
skautjunak@junak.cz s předmětem
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SUPER SMASH BROS.

KALOKAGATHIA V POHYBU

O KOLEČKO NAVÍC
Jednokolku je dnes možné potkat nejen v upoutávce na večerníčka a u cirkusových klaunů. Unicycling je
moderní sport a netradiční způsob přepravy ve městě i v přírodě.
AUTOR JAKUB HRUBÝ – JEMNEJ

(NE)NÁROČNÉ ROZJEZDY

Na jednokolce jezdím od ledna
2013 a je to vysoce návykové. Když
se přehoupneš přes první týden
nezdarů, po měsíci už docela slušně
jezdíš. Je to jen o trošičku těžší
než se naučit jezdit na kole. Než se
poprvé pokusíš sednout si na sedlo
a šlápnout na pedály, měl by sis
pamatovat pár věcí. Na jednokolce
se musí držet rovnováha do všech
směrů. Když se šlape dozadu,
jednokolka dozadu i jede. Ze začátku se trochu padá, tak není špatný

stabilního a vyhoupnout se nahoru
pomocí jemného přišlápnutí pravého pedálu. Sedíš? Hurá! A že ty pedály jsou strašně necitlivé? Nevadí,
po hodince přešlapávání na místě to
přejde. Když už umíš nasednout, začni šlapat do pedálů podél zdi, aby
ses mohl přidržet. Párkrát se projeď
tam a zpět a můžeš se pustit do jízdy bez držení. Zhruba po týdnu
aktivního učení, to je asi 12 hodin
jízdy, bys měl zvládnout jízdu rovně.
Za další týden zatáčení a po měsíci
nasedání bez opory.
FOTO TSCHEIPI/WIKIMEDIA COMMONS

měl asi každý začít, má průměr kola
20 palců, takže je o dost menší než
kolo klasického kola. Nedá se na ní
jezdit rychleji než klusem, zato je
lehká, skladná a nenáročná na údržbu. Při výběru narazíš jak na levné
kusy, které zvládnou jen jízdu, tak
i na dražší (a kvalitnější), které
vydrží i seskoky z výšky. Existují
i jednokolky s menším průměrem
kola. 12palcové jednokolky jsou výhradně dětské a 16palcové se používají při komediálních vystoupeních.
Najezdit se toho s nimi moc nedá
a pro sportovní účely jsou skoro
nepoužitelné. Jednokolky s větším
průměrem kola, jako 24 palců nebo
29 palců, se používají při terénních
jízdách. Ještě větší průměr mají jednokolky, které jsou určeny na dlouhé cesty, ty fungují stejně dobře jako
kola. No a speciální kategorií jsou
jednokolky „Žirafy“, které mají sedlo
vysoké i několik metrů a neuvidíš je
jinde než v cirkuse nebo na přehlídce talentu.

A NENÍ JÍZDA JAKO JÍZDA

nápad nasadit si helmu a chrániče
dlaní. Jak se tedy rozjet? Pravý pedál
do polohy 6.00, levý na 12.00, strčit
sedlo mezi nohy, chytnout se futer,
okapu, šta lí nebo čehokoliv jiného
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NENÍ KOLO JAKO KOLO

Ač se to na první pohled nemusí
zdát, vybrat si správnou jednokolku
pro svůj styl jízdy může být náročné. Klasická jednokolka, na které by

Jízdních stylů je několik. Na některé je potřeba místa hodně, na jiné
jen třeba tělocvična. Některé vyžadují město, některé les. Některé
se bez kopce neobejdou a u jiných
sebemenší nerovnost dokáže
všechno zkazit.
Nejrozšířenějším stylem jízdy je
trial. Jde o spojení jízdy se skákáním přes překážky jako obrubníky

chodníků. V trialu se používají
jednokolky o velikosti 20 palců.
Takže pokud někoho vidíte, jak
jede do obchodu pro chleba, seskočí obrubník na jedné straně ulice,
vyskočí na protější a jede dál, jedná
se o nejzákladnější trial.
Dalším stylem je lat. Jak název
napovídá, jde o styl na rovné zemi.
Naučit se jen základy je docela
obtížné. Jedním se základních triků
je jízda pozadu, jízda jen s jednou
šlapkou nebo nasedání ze strany
místo klasického způsobu odzadu.
Pokud se do latu přidá i protočením jednokolky pod sebou nebo
skákání mezi překážkami, jedná se
již o street. Jednokolky jsou většinou shodné jako trialové.
Třetím stylem, a mým nejoblíbenějším, je freeride nebo taky offroad.
Stačí vyrazit se svým kolem do přírody. Terénní jednokolky mají větší
průměr kola a mohutnější pneumatiku. Sjezdy kopců, jízda po úzké
cestičce vyšlapané zvířaty nebo
přeskakování kořenů, to všechno se
skrývá pod freeridem.
Mezi další styly patří například
krasojízda, která by se dala

přirovnat k tanci jednotlivce jako
například krasobruslení. Ničím
neobvyklým, hlavně v Japonsku
a Americe, nejsou ani skupinové
tance. S jednokolkou se dá jezdit
i na dlouhé výlety a poznávat okolí.
Pokud by byl někdo akrobatického zaměření, „Žirafy“ nabídnou
jízdu pěkně z vysoka. A zbývají
ještě týmové sporty jako unicycle
basketbal, hokej nebo házená.
Ke klasickým pravidlům je přidaná
jednokolka a sporty tak získávají
další rozměr.

FOTO ARCHIV AUTORA

V POHYBU KALOKAGATHIA

JEDNOKOLOJEZDEC!
Pokud ve tvém městě nebo vesnici
ještě nikdo jednokolku neosedlal,
jako to bylo u mě, připrav se na časté reakce typu: „Kde máš řídítka?“,
„Trénuješ na Večerníčka?“, „To
je ten… jednokolojezdec!“ nebo
„Někdo ti ukradl jedno kolo?“ Stačí
párkrát vtipně odpovědět a lidé
tě začnou vnímat jako něco, co
do všedního života patří. Většina
z nich ti ale vyjádří uznání. Sotva

stačíš poděkovat a odpovědět, že
to není nic těžkého, už ujíždíš dál
směrem k dobrodružství. Stačí mít
jen o kolečko navíc.

tryone.cz – první unicyclingová škola v České republice
Na Youtube doporučuji najít si osobu jménem Lutz Eichholz.

INZERCE
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K TOMU MI DOPOMÁHEJ BŮH
Skautský slib. Rozumíme mu? A kolik hodin prosedíme nad pasáží „sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce!“.
A často nám to stále není jasné! Asi je to tak správně, víra je o hledání a pochybování. Vyžaduje, abychom
se k některým otázkám vraceli. Často vraceli. Čemu tedy věříme? Čemu sloužíme?
AUTORKA ZUZKA ORLOVÁ

O

tázka zní jasně: Proč naší
organizaci, v porovnání
se skautskými přísahami
po celém světě, chybí ve slibu slovo
Bůh? Jeho současné znění vychází
ze starého slibu, který při založení Junáka stanovil Svojsík. Starý

liberalismus první republiky, hrůzy
2. světové války a následné pronásledování církevních představitelů.
A po protináboženské propagandě
za normalizace není divu, že jsme
Boha do svého slibu nezařadili ani
po revoluci.
FOTO DOMINIK DAVID – HRABOŠ

slib Boha a duchovno vynechává
úplně. Důvodem, jak podotýká
také historička a řádová sestra
Dana Jakšičová – Gelma, je nejspíš
vymezení českého národa proti
křesťanství a proti církvím celkově
pěstované historickými zkušenostmi: Rakousko-Uhersko a pocit
vnucovaného katolictví nenáviděnou monarchií. Nepřidal tomu ani
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„Myslím si, že ‚nejvyšší Pravda
a Láska‘ se do našeho slibu dostala
pod nátlakem světových organizací,
když se po revoluci začalo jednat
o vstupu. Byla to jedna z podmínek,
abychom mohli být přijati,“ uvažuje
Gelma, bývalá dlouholetá vedoucí
oddílu s rozšířenou křesťanskou
výchovou v Táboře. Podobnou
podmínku, stanovenou na prv-

ní světové skautské konferenci
v Londýně v roce 1920, aby slib
obsahoval slovo Bůh, ale Svojsík
nesplnil. I přesto byl Junák jednou
ze zakládajících organizací světového skautského hnutí. Baden-Powell založil skauting na třech
základních pilířích, my jsme však
službu vyššímu principu zakotvili
do svého slibu až po revoluci.

JSME VÝJIMKA

Na rozdíl od Junáka má většina
organizací po světě Boha ve slibu
historicky zakotveného. Počínaje
sousedním Slovenskem: „Sľubujem
na svoju česť (…) plniť si povinnosti
voči Bohu (…)“ přes jinak ateistickou Francii až po Velkou Británii,
kde skládají slib velice podobný
Baden-Powellovu originálu. Britská
organizace Girlguiding ale nedávno
změnila svůj slib tak, aby slovo Bůh
neobsahoval. Větu „to love my God“
(milovat svého Boha) nahradila
věta „to be true to myself and develop my beliefs“ (být k sobě pravdivý
a rozvíjet svou víru, přesvědčení).
Změnu komentují tím, že se věta
„milovat svého Boha“ už příliš
nehodí k dnešnímu životnímu stylu.
Společnost se změnila a organizace
je otevřená i pro jiná vyznání.
Členky americké dívčí organizace Girl Scouts of the USA si zase
můžou slovo Bůh nahradit tak, aby
lépe vystihovalo životní přesvěd-
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čení slibující. Zajímavě vyřešený
slib mají v některých oddílech
v Rakousku, kde roveři můžou
složit slib, který si sami zformulují.
Základními pilíři by měly zůstat tři
skautské principy, samotný slib je
ale mnohem osobnější a vychází
z nich samých.

ČESKÝ VYŠŠÍ PRINCIP

Máme strach otevřeně mluvit
o Bohu a raději Boha schováme
za „vyšší princip“? A než abychom
se bavili, kdo to Bůh je a co pro nás
znamená, raději se učíme sloužit
dvěma hodnotám Pravdě a Lásce,
které však nemusí pokrýt celou
sféru onoho duchovního rozměru?
Ironický může někomu připadat
fakt, že ona Pravda a Láska jsou
psány s velkými písmeny, takto
se totiž běžně používají v křesťanských textech jako synonyma
pro Boha. Není pochyb, že světové
organizace jako WOSM a WAGGGS
jsou založeny na duchovních
základech, které pro skautské hnutí
Baden-Powell položil. Například
podobnost Desatera a skautského
zákona je evidentní a ukazuje, že
Baden-Powell vycházel z křesťanské morálky a hodnot.
Nejsme vůči tomuto tématu příliš
střízliví? „V mnohých přetrvávají
jisté rozpaky, nebo dokonce pasivní
rezistence vůči prvnímu bodu
skautského slibu, který vychází
z prvního základního principu
světového skautingu. Domnívám se,
že to plyne z neexistence osobního
vztahu k jakémukoli duchovnímu
jsoucnu. Lehce se přitom pomíjí
fakt, že skutečný a neredukovaný
skauting na tomto principu v souladu s úmyslem světového zakladatele vždy stál a stojí,“ píše Jan Pečený
– Neptun, pamětník, člen Duchovní
rady Junáka a bývalý vůdce Lesní
ekumenické školy.

Při rozhovoru o slibu můj rakouský
kamarád-rover zmínil: „Vůbec to není
jednoduché. Co si asi desetiletý skaut
představí pod ‚sloužit Bohu‘?“ (pozn.:
O iciální znění slibu rakouských
skautů: „Ich verspreche (…) Gott zu
dienen (…).“ („Slibuji sloužit Bohu…“).
Někomu může česká služba pravdě
a lásce připadat konkrétnější a méně
matoucí. V jiných naopak vyvolává
ještě větší zmatek. Co znamená
„nejvyšší“ a co je to Láska s velkým
L? A co by znamenalo sloužit Bohu?
Je důležité o tom mluvit, diskutovat,
hledat. A snad i nacházet.

SOUČASNÉ ZNĚNÍ SLIBU JUNÁKA:
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce
věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat skautské
zákony, duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním. Dobrovolná
doložka: K tomu mi dopomáhej Bůh!

DŘÍVĚJŠÍ ZNĚNÍ SLIBU JUNÁKA:
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: milovat vlast svou, Republiku československou, a sloužit jí věrně v každé době, plnit povinnosti
vlastní a zachovávat zákony junácké, duší i tělem být hotov pomáhat
bližnímu svému.

SLIB ROBERTA BADENA-POWELLA:
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: Plnit povinnosti k Bohu
a ke králi, pomáhat druhým v každé době, zachovávat skautský zákon.

SLUŽBA
Otázky k zamyšlení a k diskuzi:
Co pro tebe znamená služba „vyššímu principu“? Jak se tato služba
promítá do všedního dne?
Jaký máš názor na české „přezdívky“ pro Boha v našem slibu? Jsi rád
za otevřenost a možnost volného interpretování, nebo bys raději slib
změnil a pokračoval tak v odkazu BP?
Co by se pro tebe změnilo, kdyby první bod slibu zněl: „sloužit Bohu
věrně v každé době“?
Jak bys první bod slibu formuloval, aby co nejvěrněji vystihoval tvé
vnímání třetího pilíře skautingu (služby „vyššímu principu“)?
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ADAM, EVA A HADOVA LŽIVÁ REKLAMA
Představme si nejstaršího reklamního kreativce světa – hada. Jaké použije prostředky, aby prodal svůj
produkt – smrt? A odolají Adam a Eva jeho akční nabídce? Archetypální drama o manipulaci právě začíná.
AUTORKA ZUZKA ORLOVÁ

J

„Evo, dej si, ochutnej mé jablíčko!“
láká had.

e to krásná zahrada. Zahrada
všech rostlin i zvířat, zahrada
všech vůní a líbezné hudby –
je to ráj. V tomto ráji žijí dva první
lidé – šťastní a milovaní. Adam,
silný a odvážný, obraz Boží síly,
Evin ochraňovatel. A Eva, jeho žena,
líbezná a krásná, stvořená jako druhá, jako dovršení celého díla, jako
třešinka na dortu! Eva je zrcadlo
Boží krásy.

„Neochutnám, dobře vím,
že to mám zakázané,“
odpovídá Eva.

FOTO RADEK PROCYK – MAVERICK

V zahradě žijí spolu a dělají svému
Stvořiteli radost, jsou veselí a svobodní. Jen jediné mají zakázáno.
Uprostřed ráje roste strom. Strom
velkého poznání, zároveň strom
smrti. Mezi plody proplétá se had,
zlý a lstivý.
„Ó Evo, krásná Evo! Pojď sem blíž,
jen na chvilinku, na slovíčko. Něco
tu pro tebe mám,“ volá had.
A Eva, která krásnější a šťavnatější
plody v celé zahradě neviděla, jde
zvědavě za hlasem, Adama po boku.
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„Nebuď hloupá! Teprve až si dáš
plod mého stomu, teprve pak
rozpoznáš, co je dobré a co je
zlé. Teprve pak uvidíš a poznáš
doopravdy! Myslíš si, že jsi krásná?
Ty, Evo, jsi obrazem Boží krásy,
ale teprve až okusíš jablko, které
ti nabízím, teprve pak uvidíš, jak
je tvoje krása veliká! A co víc, poté
bude ještě větší!“
„Nech Evu být! Nezapomeň hade,
jsem tu, abych Evu chránil a chránit ji budu!“ vkládá se do rozhovoru Adam. Had se ale zastrašit
nenechá: „Ale Adame, tvá síla ti
stačit nebude. I ty nejdříve musíš
sníst plod, až poté budeš schopný Evu ochránit. Získáš takovou
sílu, kterou si nyní nedokážeš
představit.“
A Adam se lekl a Evu neochránil.
Eva, toužící po něčem novém,
po něčem, co ještě nemá, bere
od hada plod. Podává i Adamovi, společně jedí a těší se, co jim
jablko přinese. Jak rychle zapomněli, že ve stromu nenaleznou
jen poznání, ale i smrt. Jak rychle
zapomněli na varování svého Stvořitele Boha otce. Jak snadno uvěřili
až nápadně lákavé nabídce hada.

Od té doby už nikdy nikdo v ráji
nebyl. Každý den se ale setkáváme
s hadem. S hadem, který nás nabádá, láká, přemlouvá, manipuluje
námi a říká nám, co chceme slyšet.
Kdyby Eva dostala druhou šanci,
určitě by nezapomněla – byl to
strom poznání… a smrti.
(Poznámka redakce: Příběh neodpovídá obsahu, ani smyslu textu
v biblické knize Genesis. Ten byl
použit jen jako inspirace pro tvůrčí
autorské převyprávění.)

SLUŽBA
Otázky k zamyšlení:
Kdo je v každodenním životě
mým hadem? Kým se nechávám manipulovat?
Had je jako dnešní reklamy,
vyzdvihne výhody a zatají
nevýhody. Jak se proti hadům
dnešní doby bráním?
Nejsem někdy já sám hadem,
který si hraje s ostatními?
Nelžu druhým? Nehraji na ně
něco, abych je dostal tam,
kam chci?
Učím se ze svých chyb? Neopakuji je zbytečně? Dám bližnímu (tj. druhému člověku)
další šanci, když chyboval?

DRUŽINA ČEKATELSKÁ

I DRUŽINA MŮŽE MÍT CÍL
Jsi skautka či skaut, je ti něco mezi 15–17 lety a dostaneš na starost svou vlastní družinu. A teď zkus
vymyslet, co s ní budeš dělat!

AUTORKA HANA ZÁVODNÁ – GULI

N

ejdříve si zjisti, jak to u vás
v oddíle funguje. Existuje někdo jako oddílový
rádce – člověk, který ti poradí, jak
správně vést, a pomůže ti v začátcích? Možná se mu u vás neříká oddílový rádce, ale je velkou výhodou
pro tebe i pro celý oddíl někoho
takového mít. Neboj se za ním přijít
pro radu, jistě nebude zbytečná.
Zjisti od něj co nejvíce informací
o tom, co vše máš na starosti a jak
velká část programu na tobě leží.
Máš mít na starosti pouze družinové schůzky, či se máš podílet i na
přípravě akcí? Nebo kromě tebe
vede družinu i nějaký zkušenější
vedoucí, který dělá většinu programu, a ty mu máš pouze pomáhat
s přípravou?
Poté zjisti, v jakých mantinelech by
ses měl pohybovat. Má tvůj oddíl
nějaké cíle a plán, jak je naplňovat?
Používáte v oddíle stezky a jakým
způsobem? Je ještě něco, co bys
měl při přípravě programu respektovat?
Tak, teď už víš, co se po tobě chce,
ale ještě nevíš nic o svých svěřencích. Je rozdíl vést ty nejmenší světlušky nebo starší skautky. I v jedné
věkové kategorii se může v družině
sejít mnoho rozdílných osobností.
Zeptej se, jaké mají zájmy, kolik
mají sourozenců, co je baví ve škole… Také je dobré znát zdravotní

stav všech členů družiny. Například
u kimovky by se mohla neznalost
různých alergií vymstít.

CÍL

V jedné písničce se zpívá: „I cesta
může být cíl!“ To je sice někdy
pravda, ale přece jenom je užitečné
si určit pevný a konkrétní cíl, který
zaručí, že se na cestě neztratíš. Jak
na to? Už asi víš, jestli tvůj oddíl
nemá nějaké cíle již vytvořené
a společné pro všechny družiny.
Pokud ano, měl by ses jim podřídit
a své družinové vytvářet podle těch
oddílových.
A jak si takový cíl vytvořit? Představ si svou družinu o rok později.
Co chceš, aby se družina naučila?
Zúčastnila se skautských závodů?
Pokud ano, měl bys ji na to řádně
připravit. Chceš, aby si členové
splnili skautskou stezku? Pak bude
potřeba dát stezce v programu
prostor a vytrvale skauty k plnění motivovat. Nezapomeň, že
jedním z cílů by mělo být budovat
z družiny dobrou partu. Bez ní je
totiž těžké dosáhnout jakýchkoliv
jiných cílů.

Rozepiš si měsíce a ke každému
připiš, co v něm chceš zvládnout.
Pokud už tě napadají konkrétní
aktivity, třeba hry, pomocí kterých
by se zrovna tuto dovednost mohli
naučit, rovnou si je poznamenej.
Při vytváření schůzky se potom
podívej do plánu a vyhraď si čas
na to, abys splnil svůj cíl.
Na konec ještě zůstává otázka: Mít,
či nemít celoroční hru? Celoroční hra baví a motivuje k lepším
výsledkům, což jsou dvě velká plus.
Nevýhodou je, že zabere větší či
menší část schůzky. Pomůže-li ti
celoroční hra ke splnění cílů tvé
družiny, neboj se ji využít. Pokud
by však dosažení cílů omezovala,
raději se obejdi bez ní.

Kontrolní tabulka:
Kdo v oddíle funguje jako druzinový
rádce?
Kolik programu budu pripravovat?
Má náš oddíl nejaké cíle?
Ne x Ano ( Jaké?)
Pouzívají se v našem oddíle stezky?
Ne x Ano ( Jakým zpusobem?)
Kdo jsou clenové mé druziny?

VYTVOŘENÍ PLÁNU

Nyní sis v hlavě ujasnil, co chceš se
svou družinou dokázat. No a protože hlava toho moc neudrží, je
dobré si to všechno sepsat na papír.

Jakou chci mít druzinu za rok?
Jaké jsou naše letošní druzinové cíle?
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PODPORUJEME STEZKU
NADPIS
V PROGRAMU ODDÍLU
Perex
perex

Je tu nový skautský rok a staré dilema: „Co se stezkou?!“ Jednou z možností, jak stezku v oddíle skutečně využít, je propojit stezkové aktivity s programem schůzek a výprav.
AUTOR JMÉNO PŘÍJMENÍ
AUTORKA MARTINA BABEJOVÁ

J

menuji se Magda. Je mi sedmnáct a druhý rok pomáhám
v malém městě s vedením
oddílu. Náš oddíl navštěvuje 30 dětí
a ve vedení je nás málo – vůdkyně
Lenka, její zástupkyně Anička, já
jako programová vedoucí, Terka
a Vojta, začínající roveři pro všechno. V oddíle to nikdy nešlo moc lehce, zvlášť co se týká stezek. Začátky
nebyly nejšťastnější…
Byl pozdní srpnový večer a já jsem
se vracela z náročné rady. Jedním
z témat byly stezky. V oddíle se
s nimi moc nepracovalo, děti si je
neplnily a ani je to nebavilo. Když
jsme se stezkami začínali, byly ale
nadšené a my plni motivace. Nějak
to ztroskotalo a to jsme nechtěli.
Nikdo neměl času nazbyt, polovina
vedení studovala mimo město a stěží
jsme se sešli i na oddílovou radu.
Chtěli jsme ale, aby stezka fungovala,
věřili jsme jí a viděli v ní příležitost,
jak vytvářet smysluplný program
a zajistit, abychom v něm nezapomínali na něco podstatného. Jak
ale v naší situaci zvládnout stezku,
aby pro nás byla přínosem? Bude
to náročné, shodli jsme se a znovu
nabírali sílu se do stezek pustit.
Nejdřív jsme se pokoušeli najít důvod, proč se nám nepodařilo stezky
zavést. Začátek byl skvělý, na úvod
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proběhla velká hra, při které děti
získaly stezky. Následovalo vysvětlení pravidel spojené s nadšením
pro závěrečné výzvy. Během roku ale
aktivita postupně upadala jak z naší
strany, tak ze strany dětí. Ztráceli
jsme motivaci a stezku se nám nepodařilo vhodně zařadit do programu,
a tak získala pozici čehosi vedlejšího.
Nováčka jen s velkými obtížemi
všichni do Vánoc dokončili, celý
stupeň si však nesplnil nikdo. Anička
přišla s nápadem, ať tedy stezku
co nejvíce přizpůsobíme našemu
oddílu, propojíme ji s programem
a zařadíme ji do herních prvků. „Četl
někdo metodiku ke stezce?“ ptala se
Lenka. Všichni jsme mlčeli. „Bylo by
potřeba, abychom se na ni podívali,“
řekla Lenka. Souhlasili jsme, že si ji
přečteme do příští rady.
Po čtrnácti dnech jsme se znovu sešli v klubovně. Byla jsem zvědavá,
s jakými nápady ostatní přijdou.
Shrnuli jsme dobré tipy z metodiky
a poté jsme začali řešit, jak konkrétní aktivity propojit s programem. „Co takhle přiřadit jednotlivé
aktivity k naplánovaným akcím
– schůzkám i výpravám?“ navrhla
Anička. „A podle jakého klíče?“ ptala se Lenka. Protože každý měsíc
máme zhruba stejný počet akcí,
navrhli jsme, že za každé tři měsíce
si děti splní dvě z šesti oblastí,
do kterých je stezka rozdělená.

Pak Terku ale napadlo, že tím
omezíme zopakování znalostí. Děti
se naučí něco třeba ze zdravovědy,
co se pak považuje za zvládnuté. Na táboře se ale při stejném
programu zjistí, že je to velký omyl
a že je potřeba čerstvě získané
vědomosti opakovat. Navrhla jsem
tedy projít všechny aktivity a ty
zásadní zopakovat vícekrát během
roku. Stezku by tedy děti neplnily
po oblastech, ale podle aktivit, čímž
docílíme i větší pestrosti programu.
Záhy jsme také zjistili, že některé
aktivity jsou dlouhodobé, bude je
potřeba začít na jedné akci a zkontrolovat na jiné, a také že některé
aktivity nejdou během akcí plnit,

WARNING
Jak spojit stezku s programem?
stáhněte si nebo vytvořte
tabulku obsahující všechny
aktivity ze stezky
označte si speciální aktivity
(opakovací, dlouhodobé,
samostatné apod.)
přiřaďte aktivity k akcím
vymyslete program, při kterém si skauti splní aktivitu
pravidelně oznamujte a zapisujte splnění určité aktivity

ON STAGE ČEKATELSKÁ

ale děti si je musí udělat doma.
Byli jsme již dost unavení, naštěstí
zbývalo jen rozdat úkoly.

Zformátovat tabulku aktivit – Vojta

Následující dva týdny jsme strávili
s tabulkou aktivit. Nejprve jsme
prošli všechny aktivity a důležité
– opakovací jsme označili červeně,
dlouhodobé modře a samostatné
zeleně.

nechali bez stezkových úkolů, protože i tak je v těchto měsících dost
jiné práce. Do další rady byly plány
hotové. Společně jsme vše ještě
jednou prošli a snažili se najít slabá
místa. Předsevzali jsme si, že Lenka

Rozdělování aktivit k akcím nám
dalo zabrat. Protože schůzky ani
výpravy nejsou nafukovací, snažili
jsme se k sobě pospojovat úkoly po-

bude mít na starost zaznamenávat
nedostatky v našem plánu, abychom
příští rok během plánování na nic
nezapomněli.

dobného zaměření z různých stupňů
stezky. Nad skautskou stezkou jsme
strávili několik zprvu zoufalých
večerů. Nakonec se nám osvědčilo
si celou tabulku aktivit vytisknout,
rozstříhat a první verzi ročního plánu poskládat v klubovně na koberci.
Zářijové a červnové schůzky jsme

Po roce fungování stezek mám
z naší práce ohromnou radost. Zavedení se nám, až na pár maličkostí, povedlo a tento rok plánujeme
ve stezkách pokračovat. Je skvělé
vidět takové výsledky své práce.
To je i přes tu dřinu ta největší
odměna.

Oznacení samostatných a dlouhodobých úkolu – Anicka
Vybrání dulezitých úkolu pro opakování – Lenka
Rozdelit aktivit k akcím – Magda +
Terka + Lenka
Vymyslet motivacní hru a zapojit
stezku do celorocní legendové hry –
Magda + Terka
Doobjednat stezky s nášivkami – Vojta

TIPY
ŽÁRSKÁ Magdaléna, Mariana
ERMLOVÁ, Ondřej KUPKA,
Petr KLÁPŠTĚ, Jiří ZAJÍC,
Roman ŠANTORA a Kristýna
FINKEOVÁ. Jak pracovat se
stezkou. Praha: TDC, 2008.
Ke každé oblasti byla vydána
metodika (dostupná i v PDF),
která obsahuje také nápady
na konkrétní programy.
Než začnete vytvářet plány,
předem si určete, kdo má u vás
v oddíle zodpovědnost za plnění stezky. Je to oddílový vůdce,
oddíloví rádcové, rádcové
družin nebo jednotliví členové?
Poraďte se o tom na oddílové
radě. Různé modely najdete
v říjnovém čísle časopisu
Skauting (číslo 4, ročník 52).
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NÁPADY, JAK PODPOŘIT STEZKU V ODDÍLE
PRACOVNÍ LISTY

Jestliže chcete zachovat samostatnost a podpořit domácí aktivitu
skautů, vytvořte na každý měsíc
pracovní list. Obsahuje aktivity,
na které mají skauti myslet, když
zrovna nejsou na akci či družinovce. Je potřeba je vždy předem
vysvětlit a na konci období (třeba
po jednom měsíci) zhodnotit.

PROPOJENÍ
S LEGENDOU

O iciální stezku doprovází fantasy
legenda s nálepkami postav.
Pokud chcete stezku propojit s oddílovou či družinovou legendou
etapovky a použít jiné postavy,
můžete vytvořit nálepky vlastní.
V materiálech ke stažení na Křižovatce naleznete balíček šablon
pro vytisknutí.

POMOCNÍCI

Pracujete-li se skauty různých
věkových kategorií v jedné družině a nechcete-li složitě vytvářet
program pro každou věkovou kategorii zvlášť, tak si předem projděte různé stupně stezky a dejte
dohromady podobné aktivity. Ty
poté přiřaďte k jedné akci. Můžete
využít starší členy jako své pomocníky, upevní si tím své znalosti
a procvičí se v komunikaci.

BURZA

Pokud chcete motivovat skauty
k samostatnějšímu plnění stezky,
uspořádejte burzu aktivit. Dopředu
si připravte nabídku aktivit, ze které budou skauti vybírat. Na splnění
aktivity si vsadí obnos podle svého
uvážení (k sázkám můžete použít
třeba oddílové žetony, kartičky, …).
Vsazením a úspěšným splněním
aktivity skaut získá dvojnásobnou
hodnotu vsazeného obnosu. Pokud
aktivitu nesplní, jeho sázka propadá. Je také potřeba stanovit hranici
obnosu, který může skaut vsadit.
Za získané body lze získat určité
bene ity, např. noc v teepee nebo
akci za odměnu.

CENOVNÍK

PATRONI

DOCHÁZKA

Jestliže preferujete individuální
přístup ke každému jednotlivci zvlášť a v oddíle je dostatek
vedoucích, zaveďte patrony.
Patron má na starosti vždy malou
skupinku dětí, kterým se intenzivně věnuje a plní s nimi stezku.
Díky tomu získá přehled o právě
plněných aktivitách, o výsledcích
a svoji skupinu také nejlépe zná,
což může být výhoda pro aktivnější plnění stezky.
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Za splněné aktivity je dobré skauty
ohodnotit. Můžete k tomu vyrobit
speciální cenovník. Připravte si
dřevěnou desku s podélně zatlučenými hřebíky podle počtu dětí.
Ke každému hřebíku napište jméno. Sežeňte ceny, obalte je látkou
či papírem (aby nebylo poznat, co
je uvnitř) a navažte na provázky,
které uvážete na hřebíky. Po splnění jedné oblasti či daného počtu
aktivit si skaut odstřihne odspodu
jednu cenu. Zároveň přitom vidí,
jak je na tom s plněním stezky
mezi ostatními.

Chcete-li mít snadnější přehled
o plnění stezky nebo nechcete-li
používat stezkové sešity, můžete
stezku propojit s docházkou. Ten,
kdo byl na akci přítomný, si splnil
aktivity, které se na ní dělaly.
Dejte si ale pozor, aby se stezka
nestala pasivní záležitostí. Je
dobré alespoň částečně zachovat dobrovolnost třeba ve formě
plnění některých úkolů doma (viz
pracovní listy).

TEMATICKÉ SCHŮZKY

Úkoly ze stezky můžete přiřadit
ke schůzkám tak, aby vytvářely
tematické bloky. Skauti pak zažijí
schůzku jako městskou (na které
budou plnit úkoly o oblíbených,
zajímavých a památných místech
v okolí), květinovou, divadelní, občanskou, hvězdářskou či
šifrovací.

ŠEDÉ STUPNĚ

Aby se nestalo to, že skaut uvízne
na prvním stupni stezky, i když
mu bude třeba už čtrnáct (a tak
nebude úroveň úkolů odpovídat
jeho věku), domluvte se na časovém limitu jeden rok pro jeden
stupeň stezky. Ten, komu se za rok
nepodaří splnit určitý stupeň
stezky, dostane místo barevné
nášivky šedou a další rok se pustí
do stupně vyššího. Nezapomeňte
ale skauty k plnění stezky (zvláště
samostatných úkolů) v průběhu
roku motivovat!
vhodné pro světlušky a vlčata
vhodné pro skautky a skauty

BACKSTAGE ČEKATELSKÁ

JE MI 15, A CO DÁL?
V peněžence nosíš novou občanku, na rameni se ti červená roverská šňůrka a s pohledem upřeným
do plamenů táborového ohně přemítáš, co bude dál s tvým skautováním. Dost se toho poslední dobou
ve tvém životě mění – v září jdeš na střední a do tanečních, už si můžeš udělat řidičák na skútr a zákon ti
dovoluje začít i sexuální život. A pár novinek má pro tebe i skauting.

U

ž je ti jasné, že odrůstáš
skautskému věku, mimochodem červená šňůrka je
toho viditelným důkazem. Skautské heslo „Alespoň jeden dobrý
skutek denně“ se mění na „Sloužím!“ a to vlastně znamená „dobrý
skutek při každé příležitosti“. Ale
to nejsou všechny výzvy, které se
ti vykročením na roverskou cestu
nabízí. Pojďme se podívat, jaké
jsou teď tvé skautské možnosti:

SLUŽBA V ODDÍLE

Tvůj oddíl je skvělou příležitostí,
jak heslo Sloužím plnit. V oddíle
je každá ruka dobrá a oddílová
rada po tobě nejspíš hladově skočí
a s radostí tě přijme do svých řad.
Budeš tak mít možnost se plně
podílet na plánování a organizaci
oddílového života. Pokud jsi družinovým rádcem, určitě není od věci
jím ještě nějakou dobu zůstat,
dokud to bude pro tebe a tvou
družinu dobré. Od patnácti můžeš
absolvovat čekatelský kurz a čekatelská zkouška tě bude opravňovat
ke spoluúčasti ve vedení oddílu či
tábora a k pořádání krátkodobé
akce. Čekatelky jsou také jednou
z podmínek pro pozdější splnění
zkoušky vůdcovské, ale na tu si
budeš muset počkat až do osmnácti. Je také důležité uvědomit si,
že od patnácti jsi nejen ve skau-

tu trestně odpovědný/á, takže
pokud například zanedbáš dozor
nad svou družinou a něco se stane,
můžeš z toho být částečně obviněn(a). Neváhej se o tom všem
poradit se svým vůdcem.

FOTO TAŤÁNA MADEYA
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POMOC STŘEDISKU

Pokud v oddíle nechceš nebo
nemůžeš zůstat, uplatnění jistě
najdeš v činnosti střediska. Můžeš
pomáhat při jednotlivých akcích či
mít něco na starosti trvale (např.
správu knihovny, údržbu vybavení,
psaní článků do novin atp.). Jestli
na středisku pořádáte nějaké charitativní sbírky (třeba Postavme
školu v Africe), jsi teď už způsobilý/á dostat od pořadatele plnou
moc k její organizaci. Podle nových
stanov Junáka máš také možnost
o iciálně zastávat některé činovnické funkce, např. být zpravodajem, hospodářem, voleným členem
střediskové rady apod.

ROVERSKÝ PROGRAM

O roverském programu by se
dal napsat samostatný článek
či knížka – tu už koneckonců
jako čerstvý rover asi máš, je to
Roverský začátek. V něm se dočteš
o roverských ideálech, výzvách,
projektech a mezinárodních akcích. Přidej se ke kmeni ve vašem

středisku nebo okrese, a pokud
nikde žádný není, tak ho s partou
kamarádů založte, ať nejsi na rovering sám. Jestli jedno ani druhé
není možné, nezoufej, leccos se dá
dělat i v jednom člověku. Během
roku se všude možně po republice
(a jinde ve světě!) koná nespočet
akcí a kurzů, kde si můžeš užít
spoustu zábavy, něco nového se
naučit a poznat zajímavé lidi. Jejich přehled najdeš na RoverNetu
a některé z nich také zde v Kmeni na poslední stránce. Tak jdi
do toho a třeba se na některé akci
potkáme!
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HYDE PARK KOMENTY

NADPIS
Perex
perex

MARCELA JANKŮ –
ČOKOŠKA

ELIŠKA SEVELDOVÁ –
ELA

Studuji ekologii a baví mě
sport, především lakros,
běh a plavání. Vedu hlavně
světlušky a je to super.
Nejradši mám zábavu,
kamarády, hudbu a samozřejmě čokoládu. Hraju
na kytaru a saxofon.

Nejsem skautka, ale už
pěknou řádku let si se
skautingem tykám a věnuji mu velkou část svého
volného času, aniž bych
tušila proč. Divadlo, knížky
a bezlepková dieta jsou tři
věci, které mě bezpečně
definují.

FOTO ARCHIV AUTORKY

JAK JSEM SE STALA SKAUTKOU
(LEPŠÍ POZDĚJI, NEŽ NIKDY)

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak by váš život vypadal,
kdybyste nebyli skauti? Kdyby vás kdysi kamarád nebo maminka nedovedli do oddílu? Já jo. Vlastně, já to žila. 17 let.
Když jsem byla malá, měla jsem spoustu zájmů, ale
skauting mezi ně nepatřil. Prostě nebyl nikdo, kdo by mě
k němu přivedl. Na střední škole jsem poznala lidi, kteří
byli něčím zvláštní a pro mě podivně přitažliví. Místo paření na diskotékách hráli u ohně na kytaru a spávali pod širákem. Dávali přednost manuální práci před sezením
u počítače, měli spoustu zájmů a ve volném čase se věnovali dětem. Začala jsem s nimi trávit čas a pochopila, že to
jde i jinak. Že poctivost se vyplácí, s úsměvem na rtech jde
všechno lépe, že když pomáháš druhým, pomáháš i sobě.
A hlavně, že existují takoví, kteří tomu stále věří.

Není to jen kroužek, kam odložíte děti.
Kamarádka z dávných časů mě přesvědčila, ať to zkusím.
Nejdřív jsem měla strach, začlenit se do rozjetého kolektivu
není jen tak, navíc oni toho oproti mně tolik uměli! Ale zkusila jsem to a došla na svou první schůzku. Holky byly zlaté
a měly pro mě pochopení, které jsem ani nečekala. Ne vždy
to bylo ideální, byla spousta věcí, které jsem se musela naučit… rozdělat oheň, správně se sbalit, jak se nosí vlajka…
Dnes (po dvou letech) se aktivně zapojuji do dění v oddíle, vedu s nejlepší kamarádkou družinu, jsem součástí
našeho roverského kmene a snažím se účastnit všech
akcí, protože skauting mě naprosto pohltil. Není to jen
kroužek, kam odložíte děti. Je to životní styl, duchovní
cesta, pro někoho i rodina.
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SKAUTING? PRÁCE SE DŘEVEM!

Nejsem skautka, neboť můj otec nemá rád kolektivní
organizace, a nikdy jí ani nebudu, protože souhlasím
s výrokem Jana Macháčka na Skautské vizi, že „skauting je pouze práce se dřevem“. V tomto prohlášení mě
utvrdil letošní tábor vsetínských Ještěrek.
Ráno jsem začínala u čoudících kamen, protože jsme
měly navlhlé dřevo. Dopoledne jsem trávila řezáním
soušek a sekáním polen, aby bylo na čem uvařit oběd.
A po večerce jsem na již důvěrně známou ránu odpovídala otázkou: „Komu spadla postel?“, protože podsady
sestavené ze starých podlážek přece nevydrží bezchybně stát celých deset dní.

Nejsem skautka, neboť můj otec nemá rád
kolektivní organizace, a nikdy jí ani nebudu,
protože souhlasím s výrokem Jana Macháčka,
že „skauting je pouze práce se dřevem“.
Když pomineme rozpadající se stany, ne úplně stabilně
postavený hangár a děravé plachty na kuchyni, která mi
výborně posloužila jako sprcha, tak se nám ale tábor docela vyvedl. Komín od kamen nám někdo ukradl až dva
dny před koncem tábora (přepady asi nikdy nepochopím) a vši se nám prakticky povedlo vyhubit ještě před
odjezdem domů.
Proč se vlastně takovýchto nesmyslných akcí účastním?
Kromě těchto drobných táborových nedokonalostí jsem
si užila týden válení se na pláži, večerních projížděk
po Slezské Hartě a pubertálního chichotání se nad časopisem pro dívky. Takže proč ne?

POZVÁNKY

POZVÁNKY
ROVERSKÁ PORADA

SKAUTSKÝ SEMINÁŘ

3.–5. října
Tábor
www.roverskaporada.skauting.cz

7.–9. listopadu
Hukvaldy
www.skautistaric.cz/ples-hukvaldy

Jsi rover? Jsi rangers? Nevíš si občas rady? Přijeď se poradit o běžných roverských věcech! Hlavním
tématem je RoverNet, bude
však prostor i pro další témata:
regionální rovering, ObRok 2015,
metodika či Kmen dospělých.

16. ročník tradiční vzdělávací
a společenské akce. Páteční večer
je vyhrazen workshopům a přednáškám a debatám v menších
skupinách dle vlastního výběru,
v nabídce bude například malba
na hedvábí, besedy – Říše středu
(putování po Číně) či právní předpisy při práci s dětmi a mládeží.
V sobotu nás čekají 4 přednášky
s tématy: Agrese a vulgarita, Proč
je dobré diskriminovat a proč nám
stát nemá nařizovat opak, Výchova
v mediálním světě, Expedice Bajkal.
V podvečer prožijeme mši svatou.
Celá akce je korunována plesem.

ŠIKOVNÉ RUCE
10.–12. října
Základna Červený hrádek
u Sedlčan
rucesikovne.webnode.cz
Přihlašování
na standa145@seznam.cz
Chceš si osvojit základy tábornických a zálesáckých dovedností?
Přihlas se na víkendový kurz Šikovné ruce – kurz zaměřený na praxi
a manuální zručnost. Zdokonalíš
se ve vázaných stavbách, práci se
sekyrou a nožem, výtvarnu, rozdělávání ohně netradičními způsoby,
práci s kůží a lukostřelbě.

ROVEZOOM
24.–29. října
Kateřinice u Vsetína
www.skautbk.cz/rovezoom
Šestidenní akce pro rovery a rangers
s mottem ,,Tak trochu jinak!“. Počítej s nadupaným programem, který
ti nedá spát! S nadupaným týmem,
který se už těší na naši akci! A také
počítej s tím, že ve škole den po akci
usneš! Cena akce je 1 200 Kč.

SKAUTSKÝ MUZIKÁL 2014
28.–30. listopadu
Kyjov | Přihlašování do 5. 10.
www.muzikal.skauting.cz
Máte plný oddíl talentovaných lidí
a nikdo o tom neví? Dejte jim šanci
zazářit. Tradiční akce pro všechny
věkové kategorie, hudba, tanec,
zpěv, nové výzvy, noví přátelé – to
vše je Skautský muzikál 2014.

SKAUTSKÁ DUCHOVNÍ
OBNOVA ODV
CVVZ 2014
14.–17. listopadu
Brno
www.cvvz.cz
Další ročník výměny zkušeností vedoucích dětských spolků Celostátní
velká výměna zkušeností je prodloužený víkend plný nejrůznějších programů, ze kterých si můžeš sestavit
mix podle svých vlastních zájmů.

10.–12. dubna 2015
Základna Severka u Olomouce
Přihlášky do 10. 3. 2015
na edy@skaut.cz
„Každý, kdo jiným dává, potřebuje
také sám někde načerpat.“ Odbor
duchovní výchovy Junáka zve
vedoucí, činovníky i R+R na skautskou duchovní obnovu „O sebepřijetí a Božím snění s Jendou
Regnerem“ určenou skautům
a skautkám, věřícím křesťanům.

SKAUTSKÝ MEDIÁLNÍ
SEMINÁŘ
21.–23. listopadu | Skautské centrum Vinice v Pardubicích
Zažij mediální trénink na vlastní kůži! Na semináři se dozvíš, jakým způsobem pracovat s informací tak, aby dané médium zaujala. Naučíme se dívat
na skauting nejen skautskýma očima, ale i očima nezaujatého a kritického
redaktora. Seminář bude proložen praktickým tréninkem a zážitkovými
programy. Cena semináře je 250 Kč. Přihlášky na http://bit.ly/1raFwDF.
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Ideální parťák na hory
LOAP St. Moritz evo

Termoizolační náplň PolyPlus Extreme z dutého vlákna má
skvělou úroveň loftu, která chrání i při vysoké vzdušné
vlhkosti. Vlákna jsou vyrobena ze silikonizovaného 100% PES
a získávají tím nezaměnitelnou měkkost a hebkost podobnou
peří. Spacák po namočení rychle schne, vyniká tvarovou
pamětí. Hmotnost 1750 g, XXL rozměry 220 x 80 x 55 cm.
Více spacáků a vybavení do hor i města najdete na www.loap.cz

