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ZA HRANICEMI

VYTVOŘIT NĚCO TRVALEJŠÍHO

VYUŽÍVÁME V JUNÁKU DOSTATEČNĚ
ZAHRANIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI?

RÁDCOVSKÉ
SETKÁNÍ
Rádcovské setkání Žirafa je již tradiční zimní akce,
na kterou se každoročně sjíždí desítky rádců a rádkyň.
Rádců a rádkyň se letos sešlo celkem 178 na šesti souběžných setkáních! Koná se pravidelně o pololetních

ŽIRAFA
prázdninách a díky své oblibě se už rozšířila do sedmi
krajů Čech i Moravy. Cílem akce je motivace k vedení
družin, inspirace k vedení družinového programu nebo
poznání lidí podobného ražení a stejných zájmů.

178 účastníků se sjelo o pololetních
prázdninách na Žirafy v několika krajích

87 z toho bylo holek
91 z toho bylo kluků
68 instruktorů zajišťovalo program pro
rádce a rádkyně
Přes 108 programových bloků proběhlo
na všech Žirafách

30 teplých jídel se dostalo k ústům všech
účastníků a instruktorů Žiraf
Z 10 krajů se sjeli všichni účastníci

Ať už jsme si předávali tenisák anebo vědomosti,
vždycky jsme to dělali s úsměvem.
Foto: Štěpánka Pavlůsková – Mája

Zakončení večerní hry ve městě
Foto: Jiří Zapletal – Yaplik

Praktická první pomoc
Foto: Petr Svoboda

Více informací najdete na
www.zirafa.skaut.cz

KOLÁŽ

MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOST
JAKO ZRCADLO
Jak napomoci tomu, aby Junák byl
otevřenou organizací? Kde získávat
inspiraci a podněty pro činnost oddílů
a středisek? Kde přicházet na nápady,
jak by Junák mohl fungovat lépe?
Při jakých příležitostech obohacovat
druhé tím, co nám klape dobře a má
smysl se o to podělit? Co nám při tom
všem může být dobrým zrcadlem,
abychom sami viděli, co umíme a daří
se nám či naopak?
Takovým prostředím, kde se to všechno může odehrávat, je jistě i to mezinárodní. Ukazuje se, že s postupem doby
umíme příležitosti, které se nám nabízejí, lépe využívat. Jak ale říká v Polemice Magdaléna Žárská – Skippy, vlastní iniciativa je přitom klíčová. A to
ať už jde o práci s mezinárodním rozměrem na oddílové úrovni, tak o cesty
za hranice ke sdílení zkušeností.
V tomto čísle jsme se tedy zaměřili na to, jak na tom s využíváním zahraničních příležitostí v Junáku vlastně jsme. Pokusili jsme se přinést inspiraci
z činnosti oddílů, Zahraničního odboru i života jednotlivců. Nastínili jsme
také bariéry, o kterých možná vy sami přemýšlíte a řešíte je. Doufáme ale, že
přinesené články vám ukáží směr, jak je překonávat.
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Ke spolupráci můžete psát na email skautskysvet@skaut.cz.
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www.skaut.cz/hodnocenicasopisu
nebo na www.facebook.com/SkautskySvet.
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AKTUALITY
1. ŘEDITELSKÝ MODEL ŘÍZENÍ ZVÍTĚZIL
NAD REZORTNÍM
V zimě Náčelnictvo Junáka v souvislosti s plánovanou
změnou Stanov projednávalo případnou změnu způsobu
výkonného řízení organizace. Volbu ředitelského způsobu
namísto rezortního zdůvodňuje náčelní Marek Baláš –
Čiča slovy: „Ředitelský model řízení jsme vybrali proto,
že je přehlednější a pro naši organizaci vhodnější. Starosta si pro svou práci při vedení organizace do Výkonné
rady Junáka vybírá zpravodaje, určuje náplň jejich práce
a plně zodpovídá za to, co jednotliví zpravodajové dělají.“ A uzavírá se slovy, že: „Zadávání práce i zodpovědnost za její plnění je tedy naprosto zřejmé a nevyžaduje
žádnou agendu. Záporem je, že tento model klade vysoké
nároky na prvek řízení zpravodajů, tedy na starostu.“

2. MÍSTO ODBORU SKAUTING PRO VŠECHNY
A INKLUZE V JUNÁKU
Po více než roce fungování nejmladšího odboru Junáka
Skauting pro všechny (SpV) byly jeho činnost a cíle
představeny na jednání Náčelnictva Junáka. Přítomen
byl i Pavel Košák, člen rady SpV a profesí vzdělavatel
v programu Varianty Člověka v tísni. Své postřehy
popisuje takto: „Z diskuze vyplynulo, že inkluze se
mnohým zdá jako něco nového a ne vždy slučitelného
se skautem. Z konečného verdiktu také vyplynulo: odbor ano, inkluze ano, ale přemýšlejme o ní. Cítil jsem,
že nikdo nemá problémy pracovat s někým, kdo je jiný.
Ovšem ne jako součást základní činnosti a image organizace. Obavy jsou zcela na místě a Junák se s nimi
musí vypořádat.“ Dodává ale také, že: „Velké ocenění
pro práci odboru vidím prosté konstatování, že zaplnil
díru na trhu uvnitř organizace.“

3. SBÍRKA SPOLEČNĚ PROTI
LEUKÉMII JE CELÁ V NOVÉM, ROVEŘI MŮŽOU
PŘĲÍT S VLASTNÍMI
PROJEKTY
Společná charitativní sbírka Junáka a Nadace
pro transplantace kostní dřeně prošla od minulého
roku velkou změnou. Kromě jména změnila i svou
formu. Akce dříve známá jako Kapka – společně proti
leukémii, se od letoška jmenuje už jen Společně proti
leukémii. Důvod je jednoduchý – lidé si sbírku pletli
s Nadačním fondem Kapka naděje. Novinkou pak je
forma akce. Kromě klasické benzínkové sbírky totiž
R&R, kteří se chtějí zapojit, mohou přijít s vlastním
projektem. Vymyslet můžou téměř cokoli – ples,
závody, koncert či módní přehlídku.
Více informací najdete na
www.skaut.cz/protileukemii

4. ČLEN JUNÁKA STANUL V ČELE
EVROPSKÉ ALIANCE
PRO DOBROVOLNICTVÍ
Na začátku února vytvořilo šest evropských organizací
a sítí společnou Evropskou alianci pro dobrovolnictví,
platformu, která si klade za cíl podporu dobrovolnictví,
zviditelňování práce svých členů a odbornou podporu
členským organizacím a při spolupráci s evropskými
institucemi. Mezi zakladateli jsou jak WOSM, tak
WAGGGS. Prvním předsedou Aliance se stal Pavel
Trantina – Goblin, bývalý dlouholetý zahraniční zpravodaj Junáka.

PODLE MĚ BYLA NEJZAJÍMAVĚJŠÍ UDÁLOST POSLEDNÍ DOBY…
Zcela jistě prezidentské volby a vše, co se kolem nich dělo, ale
ty nejsou tématem, kterému bych se v jakémkoliv komentáři
chtěla více věnovat.
Z pohledu mého – zpravodajského to byly projekty lesních kurzů, které jsme s odborem posuzovali, a příprava Ústřední lesní
školy, kterou jsme chystali na březen. Obě události navenek
nejspíš nejsou příliš viditelné, ale v mé práci mají velký význam.
Vrací mě k otázkám po tom, co je ve vzdělávání důležité, a k dialogu se vzdělavateli všeho druhu.
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5. EVROPSKÉ SETKÁNÍ K ROVERINGU
V KVĚTNU 2012
Po pětileté pauze vedla potřeba výměny zkušeností mezi vedoucími roverů k organizaci 4. Evropského setkání pro národní
zpravodaje pro rovering. Společně s touto událostí se uskuteční
1. Evropské setkání pro zpravodaje pro starší skauty (Venture
Scouts). Akce se uskuteční od 9. do 12. května.
Web: http://rovernet.eu/eurovers/index.php/
european-events-mainmenu-217/venturenetrovernet

6. DOKUMENTÁRNÍ FILMY PRO ŠKOLY ONLINE

Vzdělávací program Jeden svět na školách připravil pro pedagogy
i žáky ze ZŠ a SŠ audiovizuální vzdělávací portál www.jsns.cz, který
obsahuje dokumentární filmy a výukové materiály. Uživatelé s nimi
mohou pracovat online. Portál je určen především pro pedagogy,
ale také pro studenty zapojené do Filmových klubů Jednoho světa
na školách. Jednotlivé filmy jsou zaměřeny na aktuální výzvy a problémy dnešního světa (ochrana lidských práv, sociální problematika,
globální rozvojová témata, občanská angažovanost, životní prostředí
a mediální vzdělávání) a na moderní československé dějiny.
Web portálu s dokumenty:
www.jsns.cz

7. FACEBOOK VYDAL PŘÍRUČKU PRO NEVLÁDNÍ
ORGANIZACE
Mnoho skautských oddílů, středisek, kurzů aj. používá při své
činnosti facebook – k interní komunikaci, oznamování události
a novinek atp. Facebook vydal příručku v angličtině, která radí,
jak na něm efektivně komunikovat. Zda může být k užitku,
posuďte sami:
Pdf ke stažení:
http://tinyurl.com/bwgy5lh

Tvůrce nového webu pro RK Rozrazil
Hledáme někoho, kdo má zkušenosti s psaním
www stránek a byl by schopen a ochoten nám
udělat nové stránky kurzu. Potřebujeme stránky s novým
designem (návrh dodáme) a s některými požadovanými
funkcemi, ideálně do konce letních prázdnin. Stávající
stránky si můžete prohlédnout na www.rkrozrazil.info.
Veškeré dotazy a nabídky pošlete na mail –
ged.test@seznam.cz nebo se ozvěte na 775 313 115 (STS).

Další nabídky a poptávky najdete na
http://jobs.skaut.cz

SKAUTI UŽ TU JSOU,
KDY PŘĲDOU
JEŠTĚ JUNÁCI?
Autor: Josef Výprachtický – José
Během uplynulých sta let se měnil
název naší organizace až k tomu
současnému Junák – svaz skautů
a skautek ČR, který je v dnešní době
„problematický“ hned z několika
pohledů. Mate veřejnost a vynucuje si
opakované vysvětlování (ať už směrem
k úřadům či rodičům dětí) skutečnosti,
že jsme „skauti z Junáka“, která nám
samotným přĳde naprosto jasná. Je
neprakticky dlouhý a navíc zavádějící,
neboť naše organizace není „svaz“
(i bez ohledu na změny v Občanském
zákoníku). Toto zohlednil poslední
Valný sněm Junáka v Kolíně a uložil
ústředním orgánům, aby zvážily dopady a hledaly možná řešení spojená se
změnou názvu organizace. Název by
měl být přesný, krátký a výstižný. A měl
by být srozumitelný nejen pro úřady či
rodiče, ale především pro dnešní děti,
neboť právě jejich výchova je hlavním
posláním skautingu. Vnější znaky naší
organizace nejsou cílem ani obsahem
výchovy. Historie nám ukazuje, že
nejsou ani neměnné. Zkusme se tedy
my, dospělí a „rozumní“, zamyslet
nad svým často citově zabarveným
vnímáním této otázky a připravit
se na hledání a přĳetí názvu, který bude nejlepší pro náš skauting
do budoucna. Dokážeme to?
SLOVO STAROSTY | JÁ A SKAUTING
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VALNÝ SNĚM JUNÁKA

JE NA OBZORU
Autor: Michal Tarant za skupinu NJ pro VSJ | Foto: Eliška Hanzlová – Pampa

Valný sněm Junáka je vrcholným orgánem. Jako takový se schází zpravidla jednou za tři
roky a tento čas se pomalu blíží. Valný sněm je na obzoru. V závěru minulého roku bylo
vyhlášeno výběrové řízení na pořádání sněmu a do něj se nakonec sešly čtyři nabídky kvalitních projektů. Výkonná rada Junáka tak neměla jednoduché rozhodování, zda sezvat delegáty z celé republiky do Tábora, Turnova, Blanska nebo Litomyšle. Rozhodnutí však muselo
přijít a jako nejvhodnějším místem pro konání nadcházejícího XIV. Valného sněmu Junáka byla vybrána Litomyšl, kde účastníky přivítá zrekonstruovaný areál Zámeckého návrší.
Sněm se uskuteční ve dnech 28.–30. 3. 2014.

Delegáti sněmu budou mít plné ruce práce
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Valný sněm Junáka v roce 2014 bude opět platformou
nejen pro zvolení našich vrcholových orgánů, ale i místem, kde bude reálná šance ovlivnit a prosadit důležitá
rozhodnutí a probrat plno důležitých témat. Základem
programu bude zcela určitě připravovaná „Strategie
JÁ A SKAUTING | OKNO DO SKAUTSKÉHO SVĚTA

Junáka do roku 2022“. Neméně významnou částí sněmu
pak bude „schvalování nových Stanov Junáka“, jež je
potřeba změnit a upravit s ohledem na změnu právního
prostředí, které přináší nový Občanský zákoník. Náčelnictvo Junáka se bude obsahem sněmu zabývat na svých
nejbližších jednáních, ale již nyní je jisté, že běžný

časový rozsah sněmu nebude dostatečný a současná
pracovní verze přípravy sněmu počítá se začátkem
oficiálního jednání již během pátečního dopoledne.

Kdo je delegátem sněmu

 Vlastní průběh projednávání na sněmu
Záleží čistě na svolavateli sněmu, jakým způsobem
bude projednávání na sněmu probíhat. Může se jednat
o projednávání v širokém plénu všech delegátů, může
se jednat o projednávání v menších diskuzních skupinách apod.

Valného sněmu se dle Stanov mohou účastnit, mimo
členů ústředních orgánů, činovníci zvolení organizačními jednotkami v poměru k počtu jejich členů. Směrnice
Výkonné rady Junáka ke sněmům je připravována
v těchto dnech. Již nyní je však možné počítat s tím, že
poměr členů organizační jednotky na jednoho delegáta
se bude pohybovat zhruba v rozpětí 95 až 110 členů.
Pokud vaše středisko svůj sněm pořádá nyní na jaře,
nezapomeňte si zvolit své delegáty, případně náhradníky a stanovit také jejich pořadí. V základních pravidlech pro volby neočekáváme žádné změny. Při volbě
zvažte, zda se daný činovník bude moci účastnit sněmu
v celé jeho délce.

 Přicházíme s novým tématem
Váš sněm se shodne, že existuje další téma/problém,
který je nutný řešit na Valném sněmu a přijme k tomu
usnesení, pro která platí pravidla uvedená výše. Takto
přijaté usnesení se však automaticky nestane jedním
z dalších témat. Vaše usnesení/závěry se musí dostat
na sněm vyšších organizačních jednotek (VOJ) či na sněmu VOJ je musí prosazovat vaši delegáti zvolení za vaše
středisko. Důležitá je také formulace usnesení, aby z něj
bylo na první pohled jasné, co je cílem a kdo a jak se jím
má zabývat. Stručný návod, jak zformulovat usnesení,
najdete na Skautské křižovatce v sekci Valného sněmu.

Předsněmová diskuse je efektivní možnost jak vyjádřit svůj názor
Sněmy středisek: Celý maraton sněmů v hnutí startují
sněmy základních organizačních jednotek (středisek). Doporučujeme, aby se sněmy středisek konaly
až na podzim. Bude tak možné se i na těchto sněmech
zabývat tématy předsněmové diskuze, která se nyní
připravuje. Z výše uvedeného se může zdát, že střediskový sněm nemá v souvislosti s předsněmovou diskuzí
žádná práva. Není tomu tak! Pro prosazení závěrů
přijatých sněmem střediska či pro prosazení nového tématu, které se mají podle vašeho názoru dostat
na jednání Valného sněmu, je nutné přijmout usnesení
a prostřednictvím vašeho delegáta je prosadit na sněmu
okresu či kraje. Je to šance, jak efektivně vyjádřit svůj
názor, jak se zamyslet nad danými problémy/tématy
a jak se pokusit o návrh změn.
 Zařaďte téma předsněmové diskuze do programu
sněmu
Sněm střediska má předem určený průběh daný
Organizačním řádem Junáka. Sněm svolává středisková
rada a předkládá také návrh programu sněmu. Zařaďte
témata předsněmové diskuze do programu sněmu.
 Delegáti by měli předem znát témata diskuze či se
seznámit s jejich obsahem
Pravděpodobně ne všichni delegáti střediskových
sněmů budou informovaní o probíhající přesněmové
diskuzi. Svolavatel sněmu by měl delegáty sněmu
o těchto tématech informovat a poskytnout materiály
pro diskuzi.

Sněmy okresů a krajů: Sněmy VOJ – okresů či krajů
– mohou přijmout usnesení, která se za určitých okolností mohou dostat přímo na Valný sněm. Jak k tomu
dospět? Proces je v podstatě stejný, jako u sněmů
středisek, avšak s tím rozdílem, že se na tématu musí
shodnout a společně předložit tři okresní sněmy nebo
musí usnesení přijmout alespoň jeden krajský sněm.

Nástroje předsněmové diskuze
Sněm bude v příštích měsících častým tématem,
základní informace bude možné najít samozřejmě
na Skautské křižovatce nebo v balíčcích pro organizační jednotky. Po schválení témat předsněmové diskuze
připraví skupina NJ pro Valný sněm balíček nástrojů,
které bude možné pro vyjádření názorů využít (např.
diskuzní fórum, kontaktní e-mailovou adresu, stránky
věnované diskuzi na skautské křižovatce).

Čekáme na vaše témata, dejte nám o nich vědět.
S názory, náměty, dotazy a připomínkami se
můžete obrátit na pracovní skupinu Náčelnictva
Junáka pro VSJ na e-mailu: nj@skaut.cz.

Související dokumenty:
 Stanovy Junáka
 Volební řád
 Jednací řád Valného sněmu Junáka
 Směrnice ke sněmům
 Pokyn k evidenci delegátů a návrhům na kandidáty

OKNO DO SKAUTSKÉHO SVĚTA | JÁ A SKAUTING
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PODKOLENKOVÉ
SKAUTOVÁNÍ V KOLÍNĚ
NA SKOK U BÝVALÉHO VŮDCE KOLÍNSKÉHO STŘEDISKA A NA SCHŮZCE JEJICH
KLUBU DOSPĚLÝCH
Autor: Dominika Potůčková – Julča | Foto: archiv autorky

„Tik, ťak, tik, ťak,...,“ zní, když vstupuji do překrásného
domu na náměstí v Kolíně. Ještě než tak učiním, všímám
si rychle cedulky na dveřích: Jan Hora, hodinář. „Ahá,“
tak Džon tady tráví svůj pracovní čas opravováním
hodinek, i když jak se později dozvídám, vystudoval přírodovědně zaměřenou školu, ale život ho zavedl jinam.
Jak už to tak bývá.
Podobně jako mě posléze při dvouhodinovém rozhovoru
upoutává jeho důraz na řád a to, co nazývá „podkolenkovým skautingem“, strhává moji pozornost i jeho odění
v dobře střiženém obleku. Vše upraveno tak, jak má být.
„A nemají ty dvě věci vlastně k sobě blízko?“ napadá mě.
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Džon před časem přestal vést kolínské středisko. Usoudil,
že je čas předat štafetu dál, mladším. Provázely to spory
a emoce, které jsou už naštěstí pryč. Dnes středisko vede
Vokin, který se v Junáku angažuje ještě jako šéf Odboru
vlčat a světlušek. Džon vypráví o tom, jak Vokin dělá
svou práci v odboru i na středisku dobře, jak si jí váží.
Před několika lety, když se středisko dostalo do krize,
Džon přijal nabídku, aby se jeho vedení chopil. Přizval
k tomu tehdy několik mladíků, mezi nimi i Vokina. Dělila
je jedna celá generace, díky čemuž si museli mnohé
vyříkávat, vysvětlovat. Líbí se mi schopnost Džonovy
sebereflexe, díky které mohl nakonec odejít ze střediska
smířený, a která je patrná i v jeho dalším povídání.
JÁ A SKAUTING | REPORTÁŽE

Čas plyne jako voda, přesouváme se ještě rychle
do klubovny, kde se schází kolínští skauti. A pak už
na setkání klubu dospělých s názvem Oldi Kolín. Vítají
nás dva šatnáři, při vstupu se musím podepsat do listu
příchozích (kolínští Oldi vše poctivě a pečlivě evidují
a dokumentují!) a zatrhnout kolonky, které nejsem v tu
chvíli schopna rozluštit. Až když se mě jedna ze sester
ptá, zda si dám čaj nebo kávu, pochopím, že servis je
zajištěn hned od první chvíle.
Celá schůzka, která se koná každé první pondělí v měsíci, je zahájena povelem bratra Kocoura, který Oldy
vede. Zpíváme skautskou hymnu, usedáme a slova se
ujímá bratr Kope, aby zarecitoval několik svých básní
inspirovaných jarem. Všichni sedí a pozorně poslouchají. „Dělí mě od nich tak padesát let minimálně,“
pozoruju všechny kolem. Je to pro mě pozoruhodné
sledovat, jak může takové setkání klubu dospělých
vypadat. Kvíz, vzpomínání, pranostiky, informační
okénko. Vše prokládané skautskými písněmi. Stačí, aby
hlavní kytarista řekl číslo, a už si všichni notují.
Dvouhodinová schůzka rychle uteče a já už sedím
v autě jednoho z bratrů, který se džentlmensky nabídl,
že mě po cestě k sobě domů sveze na nádraží. Než se
rozjedeme, ještě mi chvíli vypráví. O tom, jak v devadesátých letech odešel z Junáka, aby přešel do jiné organizace, o minulosti některých skautů za komunistické
totality a o své nemocné ženě, kvůli které na schůzky
jezdí.
„Co se to v těch devadesátých letech vlastně dělo? Proč
někteří opouštěli Junák a byli jsme přitom schopni dialogu? Co to pro nás dnes znamená? Kde se dozvím víc
tak, abych se vyhnula tlaku, že se musím přidat na něčí
stranu? Co je hnací silou toho, že se kolínští oldskauti
stále scházejí? Co všechno je potřeba k tomu, aby člověk „dobře“ předal středisko?“ to byly otázky, které mi
s mnoha dojmy ze setkání s Džonem a kolínskými Oldy
zněly ještě dlouho hlavou.

NA ČEM PRÁVĚ

DĚLÁM...
JAKÉ RADOSTI A STRASTI ZAŽÍVAJÍ PŘI SVÉ SKAUTSKÉ ČINNOSTI INSTRUKTORKA
ILŠ GEMINI A ČLENKA NÁČELNICTVA EVELINA.TA A ČERSTVÁ VŮDKYNĚ ODDÍLU
ZE VSETÍNA TLAMPA?
Eva Měřínská – evelina.ta:
Dobře strávený čas

Anna Doupovcová – Tlampa:
Hlavně nezdrhnout!

Máme v klubovně nová kamna. Nachomýtla jsem se k jejich
prvnímu uvedení do chodu. Byl to
téměř slavnostní okamžik škrtnout
zápalkou k podpalu. Leč neohřáli
jsme se, dým z vypalované barvy
nás vyhnal na mráz. Hleděla jsem
na kouř valící se z okna na plácek pokrytý sněhovou
krustou, lemovaný líně se převalující Lužnicí. Jak to tu
bude vypadat za 14 dnů, až budou sněhy tát, Lužnice
hučet a loučka bude jedno bahnisko?

Jak byste nazvali stav, kdy se
rozhodnete bezmyšlenkovitě převzít
oddíl? Kdy posunete stranou fakt,
že už tři roky žijete jinde? Fakt, že
máte strávit semestr na Erasmu?
Stav, kdy se vám zželí vlastních sester a navrhnete něco tak
zvráceného, jako je převzetí oddílu? Nazvěme to třeba
zatmění mysli. Stalo se mi to loni v létě.

Kamna nebudou čoudit, ale zářivě sálat, budeme sedět
v teple a hledět na plískanici venku. Bude tu první
víkend naší ILŠ. Ta je nyní mým tématem. Probírám
poznámky z uplynulého ročníku, listuju kompetencemi,
dopisuju materiály pro účastníky. Přemýšlím nad tím
darem moci někoho učit a nechat se učit.
Ve skutečnosti jsem ale přešlapovala na mrazu
a napadala mě spousta praktických otázek. Jak se
sem všichni vejdeme? Co když ta kamna budou čadit
i za 14 dnů? Naplníme očekávání těch, co přijedou
hladoví po nových poznatcích? V podstatě mě uklidňuje, že se tahle pochybování s železnou pravidelností
těsně před začátkem akce objevují. Zůstavují mě ve
střehu a tak to má být.
A kdyby se něco vymknulo, říkám si, že u praskajícího dřeva a hukotu ohně ze zánovních kamen se nedá
strávit jiný než příjemný víkend.

A s čím pomáháte v Junáku vy? Nebo s čím
byste mohli pomoci? Pište do redakce
na adresu skautskysvet@skaut.cz.

Přebírat oddíl z Itálie není pravda nic lehkého. Hlavně
když se vám od současného vedení nedostane žádné
odpovědi. Říkáte si, jestli teda jo nebo teda ne. Jestli
začít svůj život přizpůsobovat povinnostem vůdce
a nebo si naplánovat expedici na severní pól s vidinou
brzké smrti. V zoufalství pak sepíšete rozpolcený email
a přejete si, aby vám na něj řekli ano i ne. Protože
vedení se bojíte, vzdát to ale nemůžete.
A když se té odpovědi dopídíte, a když je ta odpověď
kladná, propadnete panice. Jako tsunami na Japonsko se na vás přivalí vlna zodpovědnosti. Potkáte se
se současnou vůdkyní a zjistíte, že oddíl je v troskách.
Že členů je málo, stejně jako elánu. Roverstvo se
přeměnilo v pubertální skupinku, která nepřijímá rady.
Před vámi je půl roku poznávání něčeho nového a jako
vyvrcholení nastoupí tábor. Příroda, tma, přepady a latrýna daleko v lese.
S každým dnem, který je blíž setkání s neznámými
členy, roste vaše touha zdrhnout. Nikdy vás nenapadlo
tolik míst, které je potřeba navštívit. Děsíte se rady
s krvelačnými rovery. Netroufáte si říct svůj názor,
protože jste ještě neměli šanci si získat jejich důvěru.
Pomoc na to není, leda tak se snažit a doufat, že zaplujete do týmu. Páč to bude asi tím klíčem ke spokojenému vedení a oddílu, no.
NA ČEM PRÁVĚ DĚLÁM | JÁ A SKAUTING
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JAKÉ TO JE VÉST

STOLETÝ ODDÍL
ANEB 6 CHYB PŘI JEHO VEDENÍ

Autor: Aleš Vitinger, Praha | Foto: Josef Bláha – Řešetlák

V roce 2013 slaví oddíl Pražská Dvojka 100 let své nepřetržité existence. Při té příležitosti
o ní, o Pětce (a v zásadě o všech skautských oddílech) vychází knížka prozaicky nazvaná
Skautský oddíl. Pět let jsem Pražskou Dvojku vedl a s její historií dennodenně bojoval
– v tom dobrém soutěživém smyslu i v trochu nešťastnějším smyslu překonávání zažitých
tradic a dogmat. Proto se opravdu těším na počtení o tom, jak bojovali vedoucí přede mnou.

10

Oddílů s dlouhou tradicí bude neustále přibývat a otázka vyrovnání (a srovnání) se s historií bude pro mnoho
vedoucích stále více důležitá. Za své vedení jsem dělal
řadu chyb, z nichž některé si dovolím zobecnit a nabídnout ostatním k zamyšlení.

ti tradici jednodenních Vánočních výprav do klubovny,
zavést vánoční akce vícedenní a ven, za sněhem. O této
banální změně jsme s našimi oldskauty prodebatovali
snad desítky hodit. Zpětně myslím, že jsme prostě měli
říct: „Tak to bude“ a věnovat se důležitějším věcem.

5 chyb při vedení oddílu “s historií” (přičemž nějakou historii má v zásadě každý):

2. Poslouchat jen ty, kteří mluví: V našem oddíle
se utvořila skupinka cca 2–4 oldskautů, kteří nám
dvacetiletým cápkům intenzivně, pravidelně a dlouze
„radili“. Nutno říct, že kromě rad i často dobře pomáhali, ale hlavní pocit je, že jsme prodebatovali snad
stovky hodin nad stále stejnými otázkami. A přitom
oddílem prošly stovky lidí, kteří by nám měli co říct
(a často možná úplně opačný názor). Jenže my jsme
se bavili jen s těmi, co přicházeli za námi. Sami jsme
aktivně jiné „oldskauty“ neoslovovali a nevyhledávali.
Například velmi citelně vnímám chybějící vliv střední
generace třicátníků/čtyřicátníků. Možná by dokázali
do naší komunikace dvacátníci vs. šedesátníci vnést
trochu jiný pohled.

1. Nechat se historií ovládat: Váš oddíl žije a funguje
tady a teď. Vy a vaše současné členstvo jste jediný
reálný oddíl, který tu je. Obrazy oddílů minulých nás
mohou ovlivňovat, ale ne určovat. Zodpovědnost je na
vás, konečné slovo je vaše a každý to musí respektovat,
nebo začít vést oddíl sám. Je pravděpodobné, že máte
v oddíle nebo blízkém okolí řadu lidí, kteří vám radí
a svůj argument opírají o historii a tradice („Tak to bylo
vždycky...“, „To by se Jestřáb v hrobě obracel...“). Je
nutné si dokázat stanovit, o kterých věcech a jak dlouze
jste ochotní diskutovat. My jsme například chtěli, oproJÁ A SKAUTING | OKNO DO SKAUTSKÉHO SVĚTA

3. Stavět se do opozice: Když už jsem tedy se zástupci
„starší generace“ jednal, bylo to často s nepříjemným
pocitem neporozumění, nevděku a nesouhlasu. Stavěl
jsem se vůči nim výrazně do opozice a neschopen kompromisu vlastně zmíněné hodinové debaty jen podporoval. Přeci neustoupím, když jsem přesvědčen, že mám
pravdu. Jenže zpětně vidím, jaký nevyužitý potenciál
nám zůstal skryt. Dovedný vyjednavač by dokázal třecí
plochy decentně obejít („O tom, zdali by měl být tábor
společný s holkama nebo ne, se zřejmě neshodneme...“)
a najít potenciál ke spolupráci („..., povězte mi radši
o té legendární hře na táboře Alvareze, šla by použít?“).
Ostatně vím, že uvnitř vidíme všichni stejný cíl – co
nejlepší oddíl, který bude vychovávat co nejlepší lidi,
takže to chce jen najít společnou řeč a využít společný
potenciál. To se mi nikdy nepovedlo.

Skautský oddíl 1913–2013
Sto let se ve skautských oddílech schází tisíce kluků
a holek se svými vedoucími, aby prožívali společná dobrodružství a budovali přátelství na celý život. Dva z nich –
2. a 5. pražský oddíl – fungují dodnes. Většinu svého času
byly výkladní skříní skautingu a inspirací pro stovky dalších společenství. Dlouho byly také spojeny s význačnými
vůdci a spisovateli – Jaroslavem Foglarem a Jaroslavem
Novákem – kteří Dvojku a Pětku desítky let vedli. Jejich
činnost ilustruje obecné principy, na kterých stojí dobrý
oddíl i dobu, v níž se nacházeli. Publikace obsahuje více
než šest set většinou neznámých fotograﬁí a dokumentů.
Je volným pokračováním knihy Skautské století.

4. Hledat stále nová a lepší řešení: Nadšen vůdcovskými kurzy a vzdělávačkami, plánováním, SMART
cíli a cíleným programem jsem věnoval hodně energie
do vymýšlení nových aktivit, programů a řešení. Staré,
prosté oddílové hry nám už často přišly příliš triviální
a bezúčelné. Oddílové prvky, které se zrovna nevešly
do cílů, prostě vyšuměly („KPZ ani pracák neboli oddílový zápisník již v programu nepoužíváme, tak proč je
mít v povinné výbavě, pryč s nimi. Vlastně už nemáme
v povinné výbavě nic, pryč s ní“). Bohužel až zpětně
oceňuji výhody těch „tradičních“ postupů – klasické
oddílové hry nestojí žádný čas na přípravu a nakonec
v nich ty cíle také najdete, možná ne úplně na povrchu,
ale jsou tam. Jenže na to, abyste si zahráli „Vynášení
čísel“, by si členstvo muselo nosit ta „čísla“. Ale aby si
nosili čísla, musela by být povinná výzbroj. A pravidelná kontrola povinné výzbroje by vlastně byla celkem
dobrý nástroj k tréninku zodpovědnosti. Možná to bylo
dobře vymyšleno „už tehdá“.
5. Odrazovat nástupce: Pražská Dvojka má posledních cca 15 let vedoucí, kteří vedou oddíl maximálně
3–5 let. A i takové je velmi těžké v oddíle najít. Čím
to, že nikdo nechce vést tak prestižní oddíl? Samozřejmě, že lze vinit větší angažovanost mladých lidí, více
aktivit, méně času. Ale věřím, že právě stoletá historie
oddílu má na tom lví podíl. Kdo by si chtěl na svůj
dvacetiletý hrb vzít devadesátisedmiletý oddíl a říct
„Nebojte se kamarádi, vzorně a zodpovědně ho budu
vést minimálně 3 další roky“. Obzvlášť, když od svých
starších kamarádů předtím neustále slyšel, jaká řehole
to vedení oddílu je, jak nic nestíhají, prodlužují školy,
ale oddíl má přednost! To není zrovna dobrá reklama.
Doporučoval bych tedy nedémonizovat a nestrašit, ale
motivovat. Koneckonců, každý oddíl může “umřít”.
I kdyby mu bylo 99.

6. Hned zapomenout, jaké to bylo: Pomalu se přesouvám do role externího a přihlížejícího oldskauta.
A s hrůzou zjišťuji, jak se začínám podobat těm, se
kterými jsem se před pár lety tak usilovně hádal. Jak
začínám kritizovat a rozdávat „dobré rady“. Doufám
tedy, že snad i ten svůj přesun „do historie“ zvládnu se
ctí a tak, abych byl snad oporou a ne opozicí.
OKNO DO SKAUTSKÉHO SVĚTA | JÁ A SKAUTING
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RODINNÉ RADY
PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE V RODINĚ
Autor: Bára Vobořilová & Kateřina Šrubařová, Praha | Foto: archiv autorky, Jakub Pejcal – Boby

Jak zajistit, aby se v rodině všichni její členové
cítili dobře? Jak vést svoje děti k zodpovědnosti, naučit je řešit problémy nebo v nich rozvíjet
schopnost empatie a spolupráce? Dobrým nástrojem mohou být rodinné rady.
I pokud jste se s termínem rodinných rad ještě nesetkali,
velmi pravděpodobně některé jejich prvky ve své výchově uplatňujete. Podobně jako ve skautské výchově má
ale tento nástroj ve své komplexnosti větší sílu a moc.
Podrobně se s ním můžete seznámit na kurzech či v knize Efektivního rodičovství, částečně se mu věnuje také
koncept Respektovat a být respektován. Tento článek má
být lehkou ochutnávkou a případnou inspirací.
Rodinné rady jsou pravidelná setkání všech členů rodiny, na kterých se řeší věci důležité buď pro jednotlivé
členy nebo pro rodinu jako celek. Dávají jednotlivým
členům rodiny prostor ke sdílení pocitů, názorů či
problémů bez toho, aby byli kritizováni – ostatní
naslouchají, podpoří či pomohou nalézt řešení. Rodinné
rady se mimo jiné hodí k rozdělování prací zajišťujících chod domácnosti. Jsou také dobrou příležitostí pro

Komu a jak rodinné rady fungují?
Bára (děti 5,5; 3,5 a 0,5)
O rodinných radách jsme se dozvěděli na kurzu Efektivního
rodičovství před necelými 3 lety a zpočátku jsme byli dost
skeptičtí – jestli nejsou naše děti moc malé, jestli si na to
dokážeme najít čas, jestli jsme ochotní je vpustit do rozhodování... Časem to v nás ale dozrálo a asi před rokem jsme
zkusili rodinné rady zavést. Řekla bych, že plnohodnotného
zapojení jsou děti schopné tak od 4 let, ale i u mladších to
má v některých oblastech dobrý efekt. Rádi bychom je dělali jednou za týden, někdy se daří, někdy je pauza dlouhá.
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Jak u nás v rodině rodinné rady vypadají? Střídáme se
ve vedení všichni včetně dětí – ten, kdo vede RR, především hlídá, abychom prošli všechny body. Na závěr si
dáváme něco dobrého. Věnujeme se úklidu (vzešlo z ini-

JÁ A SKAUTING | RODINNÝ SKAUTING

zavádění a změnu pravidel, urovnání konfliktů či řešení
problémů. Je důležité, aby rodinná rada obsahovala
i pozitivní prvky – děkování, povzbuzování, plánování
rodinného programu, zahájení a/nebo zakončení dobrým čajem, zmrzlinovým pohárem nebo třeba společenskou hrou. Na rodinných radách se nedoporučuje
rozhodovat důležité věci hlasováním, jsou tedy zároveň
velmi dobrým tréninkem naslouchání, komunikace
a spolupráce.

ciativy dětí, dělíme se o mytí vany, umyvadla, záchodu
a vytírání podlah, děti se nadšeně hlásí, co si vezmou),
programu (co nás čeká), jídlu (co by si kdo přál) a každý
má také prostor říct cokoli, co má na srdci – pokud je třeba řešit nějaký problém, tak všichni navrhujeme možná
řešení, pak jedno vybereme a domluvíme se na zkušební
době a případných důsledcích.
Stejně jako u spousty dalších věcí, o které se doma
snažíme, vnímám rodinné rady především jako investici
do budoucna. Věřím, že jejich prostřednictvím se děti
učí, že je dobré si na sebe pravidelně udělat čas, že je
lepší problémy a konflikty řešit konstruktivně a v klidu
(ne v afektu nebo časové tísni), že se na chodu domácnosti podílejí všichni dle svých možností, nebo třeba
to, že při hledání řešení či plánování programu bereme
ohled na potřeby a přání všech zúčastněných.

Martina (děti 5,5 a 3)
S myšlenkou RR jsem se setkala na kurzu Efektivního
rodičovství, v té době byla naše dcerka ještě miminko,
praktikovat jsme je jako rodina začali, když jí byly
2 roky. Syn už se do rodiny s RR narodil. Nyní jsou
dětem 5,5 a 3 roky a RR si užíváme všichni společně. Dlouho jsme s manželem váhali, jestli se do toho
pustit, přišlo nám to trochu strojené, v prostředí rodiny
moc oficiální, ale od první rodinné rady naše nadšení
jen rostlo. Bylo neuvěřitelné pozorovat, jak i přes naši
počáteční nedůvěru většina věcí funguje – děkování si
a oceňování, vyjadřování radosti z toho, co udělal ten
druhý, společné plánování, prostor pro vyslovení svých
přání, důležitost rozhodnutí, která se udělala při RR.
Snažíme se, aby nikdo nikdy nebyl přehlasován a silou
většiny nucen k něčemu, co opravdu nechce, v tom
smysl RR nevidím. Naším cílem je dojít k řešení, které
je přijatelné pro všechny členy rodiny. Zatím se nám to
daří, ale uvědomuji si, že čím budou děti starší, tím to
bude náročnější. A mimo to se staly RR velmi dobrým
zpětným zrcadlem pro náš manželský vztah. Problémy,
které se občas schovávají pod pokličkou, je potřeba
prostě před RR vyřešit, jinak to totiž přestává fungovat.

Efektivní rodičovství

http://efektivnirodicovstvi.webnode.cz

DINKMEYER, Don. McKAY, Gary D. Efektivní rodičovství krok
za krokem. Praha: Portál, 2008. (nebo starší vydání – Step:
Efektivní výchova krok za krokem. Praha: Portál, 1996.)

Jana (děti 8 a 6)
Rodinné rady jsme jednu dobu používali. Bylo mi
sympatické, že se na chodu a řešení problémů podílejí
všichni zúčastnění a že to všechno není závislé na rozhodování jednoho člena rodiny. Dostali jsme se k tomu
po absolvování kurzu Respektovat a být respektován.
Docela to fungovalo. Řešili jsme hlavně problémy
v chování mezi dětmi (konflikty) a pak věci související
s chodem domácnosti – co je potřeba dělat, kdo, kdy a jak
se na tom bude podílet. Kluci byli hodně malí (2–6 let)
a překvapovalo mě, že to docela fungovalo. Já si hodně
pomáhala „vizuální podporou“ – prostě jsem malovala
tabulky, fotila činnosti, sepisovala (kreslila) dohody...
Ale pozor, příliš časté používání vedlo jednoznačně
k odmítavému postoji dětí. Takže kdybych RR používala
znovu, tak bych si hodně rozmyslela, jakému problému
tu radu věnovat. Když nad tím teď přemýšlím, tak určitou
radu děláme i teď, ale není to nijak formálně označováno. Když řešíme, co se bude dělat (dovolená, volné
sobotní odpoledne,...), to se pak rozvine diskuze, trvá to
dlouho, ale myslím, že jsou s výsledkem všichni většinou
spokojeni, protože řekli, co chtěli, všechno se zvážilo...
Na radách jsme určitě nehlasovali. Nějak jsme se usnesli
na závěrech, které nakonec všichni odsouhlasili – kompromisy. A právo veta má maminka! Ne, dělám si legraci,
ale někdy je potřeba ty diskuze ukončit, odročit nebo
udržet u tématu. Takže ano, dospělí to kočírují, u nás víc
já, protože jsem iniciátorka, jsem s nimi víc.

Respektovat a být respektován

www.respektovani.com

KOPŘIVA, Pavel. NOVÁČKOVÁ, Jana.
Respektovat a být respektován.
Kroměříž: Spirála, 2010.
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ZA HRANICEMI
JUNÁCKÁ ZKUŠENOST S MEZINÁRODNÍM SKAUTINGEM

Foto: Jiřina Vobořilová – Karkulka

Skautský šátek kolem krku vám za hranicemi otevírá nejedny dveře a nejedno srdce. Úplně
cizí lidé vás často takřka okamžitě vezmou za svého a nabídnou vám své přátelství. V tom
tkví snad největší kouzlo skautingu. Podíváme se na to, s jakými podobami zkušenosti s mezinárodním skautingem se v Junáku nejčastěji setkáváme…

Autor: Vojtěch Homolka – Vlk, Hlinsko
Autor děkuje všem respondentům, kteří napomohli ke vzniku tohoto článku.
Mezinárodní skauting má mnoho podob. Mohli bychom sestavit dlouhý seznam jeho pozitiv a přínosů
pro jednotlivce i celé skupiny, ale stejně tak je třeba
počítat s řadou nástrah a úskalí. Slyšel jsem i o případech, kdy středisko raději ukončilo spolupráci se
zahraničním partnerem v obavě, že by rozdílné zvyky,
tradice a nepsané zákony mohly napáchat více škody
než užitku. Věnujme však pozornost spíše tomu, jak
mohou mezinárodní akce a projekty naši činnost obohatit. Kromě spřízněných duší na nás za hranicemi čeká
bezpočet příležitostí – k návštěvě pozoruhodných míst,
ke zlepšení komunikačních dovedností a další.
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Organizačně je nejsnadnější navazovat kontakty se
skautskými skupinami v sousedních zemích. Na společná setkání pak není nutné jezdit příliš daleko, cestování

TÉMA | NÁZEV RUBRIKY

tudíž vyjde levněji. Příhraniční spolupráci nahrává
i relativní kulturní blízkost, v případě Slovenska odpadá i jazyková bariéra. Chce-li se někdo osobně seznámit se skauty z různých světadílů, často stačí, když se
vydá na nějaké větší skautské setkání do Německa.
Mezinárodní rozměr skautingu můžeme rozdělit
do různých škatulek. Do jedné z nich by patřila velká
setkání, jako je celosvětové jamboree či jeho středoevropská obdoba. Zvláštní kapitolu by si zasloužila
partnerská spolupráce oddílů i celých středisek. Nelze
opomenout dobrovolnické projekty, k nimž náleží práce
na skautských základnách či krátkodobé dobročinné
projekty. Posvítíme si též na činnost Zahraničního
odboru Junáka, který se snaží vytvářet pro mezinárodní
skautské projekty co nejlepší podmínky.

I. Příklady partnerské spolupráce
Příklad první: česko-francouzské partnerství
„Mezinárodní spolupráce nám přináší nové pohledy,
zážitky, nová přátelství, možnost vidět rozdílné kultury,
trošku jiný skauting, navštívit krásná místa, mluvit cizími jazyky a získat různorodé životní zkušenosti,“ říká
Jiřina Vobořilová – Karkulka z Chrudimi. Chrudimské
skautky spolupracují již od roku 2002 se skupinou francouzských skautů. Půjde-li vše podle plánu, měly by se
v příštím roce vydat již na pátý společný tábor.
Myšlenky a směřování českého a francouzského
skautingu jsou stejné, jen provedení se trochu liší, vysvětluje mi Karkulka, která na toto téma napsala celou
bakalářskou práci. Ve Francii prý například existuje
velké množství různých skautských organizací, jež
mají blízko k církvím – nejpočetnější jsou katoličtí skauti, z dalších můžeme zmínit například svaz
muslimských skautů. Naprosto běžně se tam pracuje
s předškolními dětmi.
Účast na česko-francouzských táborech byla pro Karkulku velmi náročná, jelikož nikdo jiný neuměl plynně
francouzsky. Musela proto neustále někomu tlumočit
a k tomu zajišťovat spoustu dalších věcí. Snažila se
však nabádat mladší holky, aby překonaly stydlivost
a obavy, že řeknou gramatickou chybu nebo nesmysl.
Vždy je totiž lepší, když se člověk sám sobě zasměje
a prolomí ledy, než když mlčí.
Příklad druhý: Česko-slovenské a jiné projekty
Mimořádně bohaté zkušenosti s účastí na mezinárodních táborech mají skauti a skautky z Jevíčka. Doposud
spolupracovali se skupinami z Maďarska, Polska,
Francie, Itálie a Německa. Na Slovensku mají hned dva
partnerské sbory – v Lučenci a Prešově. „Zážitky z mezinárodní akce posilují přátelský duch skautů z různých
končin světa a utvrzují nás ve víře, že skauting život
dětí obohacuje a naplňuje,“ objasňuje Petr Votroubek –
Ferda, proč v Jevíčku přikládají multikulturní dimenzi
skautingu takový význam. Důležitá je též motivace
k sebevzdělávání a kontakt s rodilými mluvčími.
Vůbec nejtěžší je podle Ferdy sehnat finanční prostředky, aby nebyla účast jejich členů na akcích v zahraničí
ovlivněna sociálním postavením jednotlivých rodin.
Dobré je zjistit si předem, se kterými regiony má vaše
obec či krajský úřad „partnerskou smlouvu“ – při
navázání spolupráce s oddílem z partnerského města či
regionu lze pak čerpat finance určené na tuto oblast.
Dalším důležitým kritériem, které je třeba vzít v potaz
při hledání partnera je jazyková vybavenost vedou-

cích. V případě slabších jazykových dispozic je lepší
se soustředit na státy, k nimž máme jazykově blízko
(Slovensko, Slovinsko,…). Spolupráci se slovenskými
skauty Ferda hodnotí pozitivně. Zjistil, že sice mají
méně prostředků na činnost, o to jsou však srdečnější
a otevřenější.
Z výčtu dosavadních partnerů by se mohlo zdát, že
v Jevíčku jsou otevření jakékoliv příležitosti, která se
za hranicemi naskytne. Od Ferdy však vím, že naopak
pečlivě zvažují, s kým se pustí do příprav společné
mezinárodní akce. Kvůli dosti odlišnému stylu skautování například nevyužili možnost spolupráce s jednou
rakouskou skupinou. Bylo by to pravděpodobně utrpení
pro obě strany, dodává Ferda.
Příklad třetí: Spolupráce s Lužickými Srby
Ve výčtu jazykově spřízněných národů nesmíme
zapomínat na Poláky a Lužické Srby. Ke komunitě
Lužických Srbů, která dlouhodobě svádí boj o vlastní
identitu, se sice hlásí nanejvýš 60 tisíc obyvatel bývalého východního Německa, mezi nimi je však téměř
tisícovka skautů a skautek. Lužičtí Srbové žijí rozptýleně v německé společnosti, členové jednoho skautského
oddílu tudíž většinou pocházejí z širší oblasti. Stěžejní
akcí oddílu bývá letní tábor, jelikož pravidelné družinové schůzky představují často velký logistický problém.
Již od roku 2006 spolupracuje s lužickosrbskými skauty 3. oddíl z Dolopaz u Olomouce, který tehdy uspořádal mezinárodní projekt Skauti pod slovanským nebem.
„Kooperace s komunitou lužických Srbů má v naší obci
kořeny již v sedmdesátých letech minulého století, kdy
byla rozvíjena spolupráce folklórních souborů. Během
společných folklorních akcí vznikla mnohá pevná
přátelství mezi českými a lužickosrbskými rodinami,“
popisuje vůdce oddílu Karel Tomeček – Karlos, na jakých základech započala spolupráce s oddílem Serbscy
skawća „Alois Andricki“, jehož tři desítky členů žijí
v několika obcích severně od lužickosrbské metropole
Budyšín (Bautzen). Tyto obce se nacházejí v okruhu
přibližně 30 kilometrů.
V čem se liší lužickosrbský skauting od českého?
„První rozdíl souvisí s náboženským cítěním Lužických Srbů. Podle českých měřítek je každý skautský
oddíl oddílem křesťanským. Během skautských akcí
jsou samozřejmostí společné modlitby, návštěva
nedělní mše apod. Druhý rozdíl souvisí s povahou
Srbů. Společné akce jsou podle našich českých měřítek živelnější, méně organizované, hodně zaměřené
na pobyt v přírodě a fyzickou zdatnost,“ odpovídá
Karlos z Doloplaz.
NÁZEV RUBRIKY | TÉMA
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II. Velká mezinárodní setkání

III. Role Zahraničního odboru Junáka

Mnoho skautů sní o účasti na světovém jamboree. Chrudimské Karkulce se podařilo přeměnit tento sen v realitu,
když se zúčastnila posledního celosvětového setkání skautů a skautek ve Švédsku (česká výprava čítala 280 členů).

„Zahraniční odbor zastřešuje oficiální mezinárodní
aktivity v Junáku – od vysílání výprav na velké mezinárodní akce, přes reprezentaci Junáka ve světových
organizacích WOSM a WAGGGS, po vysílání dobrovolníků do zahraničí a podporu mezinárodního rozměru
skautingu u oddílů a kmenů,“ říká Petr Macek – Prófa,
který už od konce roku 2009 pracuje na ústředí jako
asistent zahraničních zpravodajů.

Vrchovatě! Odpovídá Karkulka bez váhání na otázku, zda
jamboree splnilo její očekávání. K jejím největším zážitkům – i když ne zrovna k těm nejpříjemnějším – prý patřilo hledání jedné zatoulané skautky mezi čtyřmi desítkami
tisíc táborníků. O to větší překvapení Karkulku čekalo,
když jen pár metrů od vlastních podsad úplnou náhodou
potkala svého nejlepšího francouzského kamaráda. Světové jamboree je podle ní velká oslava skautingu, jejíž hlavní
smysl vidí v setkání, přátelství, různorodosti a toleranci.

Odbor může zájemcům pomoci s hledáním partnerského
oddílu nebo ubytování v zahraničí. Nabízí též pomoc
s vyhledáváním a přípravou žádostí o dotace jak z českých, tak mezinárodních programů. Poskytuje také cizojazyčné propagační materiály o českém skautingu a pravidelně rozesílá zpravodaj s nejrůznějšími nabídkami.

Foto: Luděk Janča

Středoevropské jamboree

Jednou za dva roky se koná komornější skautská slavnost
zvaná středoevropské jamboree. To poslední se uskutečnilo v srpnu loňského roku ve slovenských Nízkých Tatrách
a v pozici členky servis-týmu se ho zúčastnila vůdkyně
oddílu světlušek ve středisku Platan na Praze 4 Petra Mullerová. Z celého setkání si nejvíce váží výborného přátelství, které navázala s českými i zahraničními skauty. „Je
skvělé pracovat během dne s přáteli, něco tvořit a večer se
pak spolu bavit. Nebylo nic lepšího než ve dvě ráno uléhat
v −2 stupních do stanu a těšit se, co přinese další den.“
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Český kontingent byl na 11. středoevropském jamboree
(Central European Jamboree = CEJ) se 158 členy druhý
největší – hned po tom domácím slovenském. V menším
počtu pak byly zastoupeny výpravy z Maďarska, Polska,
Slovinska, Irska, Ukrajiny a Švédska. Příští ročník CEJ
by měla v roce 2014 uspořádat Česká republika. Proč by
si ho váš oddíl neměl nechat ujít? Jak Petra podotýká,
komunikace a spolupráce se skauty ze zahraničí, výměna
zkušeností a poznávání skautingu v jiných zemích
do skautského výchovného systému jednoznačně patří.
CEJ je vhodnou příležitostí, jak tyto věci zakomponovat
do oddílového programu, protože je jak vzdálenostně,
tak finančně dostupný.
TÉMA | NÁZEV RUBRIKY

Čas od času odbor pořádá semináře o mezinárodním
skautingu Za obzor (poslední se konal loni v říjnu
v Pardubicích). Na nich se snaží představit mezinárodní
skauting v celé jeho šíři a to, jak ho zapojit do programu oddílů nejenom ve formě výprav do zahraničí, ale
také jako plnohodnotnou součást schůzek nebo táborů.
Chystá se vytvoření sítě zahraničních zpravodajů u organizačních jednotek – krajů, okresů i středisek, kteří
by zajišťovali to, že se informace o zahraničních akcích
dostanou tam, kam mají.
Na ústředí Junáka působí již třetím rokem dobrovolníci Evropské dobrovolné služby. Jejich hlavní přínos
spočívá v podpoře, kterou nabízejí přímo zahraničnímu
odboru i v setkáních s českými skauty a skautkami na
různých vzdělávacích i jiných akcích.
Pokud máte v oblasti mezinárodní spolupráce jakýkoli
dotaz, neváhejte a napište na international@junak.cz.

IV. Mezinárodní skautské dobrovolnictví
Vloni vznikl v dílně zahraničního odboru první ročník
projektu Explorer Belt. „Cílem akce bylo nabídnout
účastníkům z ČR, Slovenska a Polska možnost putovat
v mezinárodních skupinkách podzimní estonskou
přírodou, po cestě plnit různé výzvy a úkoly a hlavně
se seznamovat s místní kulturou a tradicemi skrze
potkávání se s místními, pomoc při sklízení brambor
nebo výuku angličtiny na vesnické škole,“ vysvětluje
vedoucí přípravného týmu Nela Králová.
Akce, která byla určena všem skautům ve věku
18–25 let s minimální znalostí angličtiny ze tří zmíněných zemí, se zúčastnilo dvanáct Čechů, pět Slováků
a dvě Polky. Přípravný tým čítal čtyři členy. Účastníci

se seznámili koncem srpna na přípravném víkendu,
v září se pak uskutečnilo týdenní putování Estonskem.
Dobrovolnictví bylo zakomponováno nejen do výzev
předaných na začátku jednotlivým skupinám, ale také
do miniprojektů navržených samotnými účastníky.
„V dalším ročníku chceme zorganizovat hromadné
dobrovolničení všech skupinek, abychom pomohli
větším dílem po delší dobu na jednom místě, lépe se
seznámili s místními a navázali kontakty i pro budoucí
spolupráci na jiných projektech,“ prozrazuje Nela plány
na letošní druhý ročník. Podaří-li se zajistit financování
akce, měl by se Explorer Belt II uskutečnit již letos
v létě v kulisách nádherné rumunské přírody. Zájemci
by měli sledovat Křižovatku či facebookové stránky
mezinárodního skautingu.
Před několika lety si Lada Matyášová všimla na
Křižovatce článku Dobrodružné léto na slovenských
hradech. Jednalo se o dvoutýdenní projekt pořádaný
slovenskými skauty, jehož cílem bylo pomoci s obno-

vou vybraných hradů a zřícenin. „Velkou část práce
zabralo odlesňování, mýcení náletů a úprava zarostlého terénu, ale mohli jsme se podílet také na přípravě
informační tabule pro kolemjdoucí,“ prozrazuje Lada,
v čem spočívala tato mezinárodní dobrovolnická brigáda. Příležitost zachraňovat slovenské hrady přilákala
bezmála čtyřicet zájemců ze Slovenska, Maďarska,
Polska, Estonska a Itálie. Program byl podporován jako
Evropská dobrovolná služba (EVS), takže účastníci si
hradili pouze 30 % poplatku za dopravu.
Pro Ladu, která je aktivní skautskou vedoucí v Šumperku, bylo slovenské dobrodružství první větší mezinárodní zkušeností. Nejvíce ji nadchl den strávený na
hradu Lietava, kde dobrovolníci dopoledne prováděli
archeologické průzkumy a nakonec tam mohli přenocovat „pod střechou“ z 15. století. Lada je od té doby
velkou podporovatelkou všech smysluplných programů
pořádaných v rámci EVS a Mládeže v akci. Tyto projekty jsou k nalezení na www.mladezvakci.cz.

FINANCOVÁNÍ PŘÍHRANIČNÍCH VÝMĚN ODDÍLŮ –
NIKDY NEKONČÍCÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Autor: Michal Vít – Medin
Hledání jiných než vlastních finančních prostředků pro
příhraniční výměny oddílů nepatří v současné době k
jednoduchým úkolům. Hlavním důvodem je všeobecné krácení veřejných zdrojů, ale také skutečnost, že
zlatý věk příhraniční (nejen skautské) spolupráce je již
nenávratně pryč. V následujících řádcích vám krátce
představím nejdůležitější současné donory a také vám
poradím, jak postupovat v úplných začátcích.
Špatnou zprávou je změna způsobu financování programu Mládež v akci v souvislosti s novým víceletým
rozpočtem EU. Nicméně pro letošní rok lze stále
využít tuto cestu. Obecně platí, že nikdo finančně
nepodpoří pouhou výměnu jako takovou. Promyslete
dostatečně dopředu program – pro donory může být
zajímavá náplň táborů, obzvlášť pokud ve spolupráci
s partnerským oddílem ze sousední země pracujete s tzv. znevýhodněnou mládeží, nebo se věnujete
nějakému zajímavému místnímu problému (obnova
čehokoli historického, prvek ochrany přírody atd.).
Chcete-li čerpat prostředky z programu Mládež v akci,
doporučuji využít síť regionálních konzultantů, kteří
s vámi projekt projdou a poradí, na co se máte ještě
zaměřit. Vyhnete se tak tomu, že projekt ztroskotá

na administrativních pochybeních – kupříkladu zařadíte projekt do špatné kolonky .
Pro letošní rok se objevila možnost finanční pomoci pro
ty z vás, kteří uvažují o spolupráci s německými skauty.
Koordinační centrum Tandem se sídlem v Plzni nabízí
příspěvek na příhraniční výměnu mládeže do výše
10 000 Kč. Finance jsou k dispozici pouze letos a zatím
se zdá, že nejsou čerpány příliš horentní rychlostí.
Tandem vám může pomoci i s hledáním partnerského
oddílu. V případě spolupráce s polskými skauty můžete
požádat o finanční příspěvek Česko-polské fórum, ale
tam je třeba připravit sofistikovanější projekt. Podobný
případ je International Visegrad Foundation se sídlem
v Bratislavě – v tomto případě musíte spolupracovat
minimálně se dvěma partnerskými oddíly z různých
zemí souběžně (pro účely Small Grants).
Nelze opominout sledování výzev krajských úřadů. Není to
pravidlo, ale čas od času se něco objeví. Stejně tak si zjistěte, jaká má vaše partnerská města, třebas bude mít finance
i pro výměnu oddílů. Nezapomeňte se také poohlédnout,
jaké firmy ze sousedních států sídlí ve vašem okolí. Možnost získání příspěvku není velká, ale za zeptání nic nedáte.

NÁZEV RUBRIKY | TÉMA
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VYTVOŘIT
NĚCO TRVALEJŠÍHO
ROZHOVOR S JIRKOU KOVALČÍKEM O SKAUTSKÉ ČESKO-POLSKÉ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI
Autor: Lada Matyášová – Laduš, Šumperk/Brno | Foto: archiv autora

Jak ses k problematice přeshraniční spolupráce
dostal? Bylo to osobním zaujetím, nabídkou nějaké
jiné instituce nebo inspirací od někoho jiného?
Počátky myšlenek na přeshraniční spolupráce přišly tak
nějak samospádem. Z Mikulovic je to do nejbližšího
města Polska asi tři kilometry, a tak se nabízelo využít
možnosti fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd
s projektem Skauting bez hranic. Tím se začala budovat
naše spolupráce se skautským okresem Nisa a jejich
vedoucím Dariuszem Skirewskim.

Kdy a jak vaše spolupráce s polskými skauty začala? Jak ses dostal právě k tomu vašemu partnerskému oddílu a jak probíhá komunikace?
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Naše kontakty s polskými skauty započali na jaře 2010,
kdy jsme začali se zpracováváním projektu, a podařilo
se nám získat kontakt na skautský okres Nisa. Komunikace ze začátku probíhala rukama nohama, ale kde je
vůle, tam jsou i prostředky, a oba jazyky jsou si navíc
docela blízko. V červenci téhož roku jsme se dozvěděli,
že žádost byla úspěšná, a pak už začala čilá komuniTÉMA | MOŽNOSTI TU JSOU

kace při přípravě jednotlivých akcí. Potkávali jsme se
v Mikulovicích i v Nise a vždy to byla velmi příjemná
a srdečná setkání.

Co jste již podnikli za akce? A jak se vaše spolupráce v průběhu času mění, když jste společně
v kontaktu již delší dobu?
Obsahem projektu byly čtyři společné víkendové akce
a jedna velká lesní hra v Mikulovicích. Na každé víkendovce nás bylo třicet, z toho nejméně deset polských
skautů. Vzájemně jsme se seznamovali, představovali
si skauting u nás a v Polsku, zahráli spoustu her z obou
stran hranice, ale taky vyráželi na výlety nebo například
v zimě na kluziště nebo v létě na paintball a do lanového centra. V květnu 2012 jsme pak uspořádali velkou
lesní hru s názvem Wunderwaffe, kdy tři družstva měla
za úkol najít tajnou zbraň a při zjišťování jejího úkrytu
je čekala spousta komplikací a vzájemných soubojů.
Celý projekt skončil loni v červnu poslední víkendovou
akcí, ale spolupráce pokračuje dál. Není tak intenzivní
jako v době realizace projektu, ale nedávno byli skauti
z Polska na naší tradiční střediskové akci Stínadla.

Liší se nějak skauting v Polsku a u nás? Co ti přĳde
jako nejmarkantnější rozdíl, co by českému Junáku
mohlo být inspirací či co tě překvapilo? Je zde něco,
co se ti na polském skautování nelíbí?
Ideový základ skautingu v obou zemích je stejný. Odlišnosti však samozřejmě existují. V polském skautu je
mnohem více cítit prvek vojenský, zejména se mnohem
více dbá na nástupy, pochody, formální úpravu krojů
a podobně. Zároveň se také velmi dbá na disciplínu
a respekt k hierarchii v rámci organizace. V Polsku je
určitě vidět větší zakotvenost ve skautských tradicích, historii a hrdosti ke své vlasti. Jestli to může být
inspirací pro český skauting? To nechť si každý zváží

a posoudí sám. Neuvědomuji si, že by bylo něco, co se
mi na polském skautingu nelíbí. V každé zemi je pojetí
skautingu trochu jiné, ale pokud se neodklání od skautských tradic a idejí, pak je to o respektování druhých
a rozmanitosti.

Jirka Kovalčík
Narodil se a žĳe v Jeseníku, studoval obor sociální
práce a nyní vede Středisko Slunce Jeseník a chlapecký oddíl Jesenická devítka. Vůdcovský lesní kurz
absolvoval na Jesenické lesní škole.

V Polsku však není možné získat jakoukoli podporu
ze strany ústředí, které je pro nás už tak trochu samozřejmostí. Finance na své fungování si musejí shánět
zejména ze soukromých zdrojů a místní samosprávy.
A také zde nemají téměř žádnou podporu v metodice
a v inovaci programu. Mají podstatně náročnější hygienickou vyhlášku, která je vehnala do nutnosti zajišťování jídla v chatách a restauracích, což celý tábor dělá
finančně náročnější. Přesto stále dost lidí nachází chuť
a sílu se věnovat skautingu i přes tyto komplikace.

Co máte v plánu dál? Bude se spolupráce nějak prohlubovat, rozšiřovat i na jiné jednotky či upevňovat
nastolené kořeny?
Teď jsme ve fázi, kdy spíše budeme stabilizovat spolupráci a hledat společné formy spolupráce po ukončení
projektu. Aktuálně však jednáme například o pořádání
společného tábora v příštím roce, týden v Polsku v horách a týden v České republice u vody.

Je něco, co bys dnes udělal jinak (například na co
si dát pozor, čeho se vyvarovat, co nedělat) oproti
začátku?
Asi ne. Já vnímám spolupráci spíše jako zkušenost.
Při přípravě a realizaci se vždy objeví nějaké komplikace, ale většinou se dají vyřešit a člověk se zejména
při realizaci projektů naučí spoustu nových věcí, třeba
i včetně nového jazyka. Jestli bych však měl říct jednu
věc, pak doporučuju zejména si dát záležet na rozpočtu,
aby se při realizaci neobjevilo velké množství dalších
nákladů, které už do rozpočtu nepůjdou dostat a bez
nichž nelze projekt úspěšně zrealizovat.

Je něco, co bys doporučil? Co ti přĳde jako zvlášť
cenné a přínosné – proč by se tolik námahy na tak
náročný projekt mělo vyplatit?
V rámci projektů se podaří vždy pořídit nějaké vybavení,
užít spoustu příjemných chvil, ale nakonec je stejně nejdůležitější, aby se podařilo vytvořit něco trvalejšího. Vzájemné přátelství a spolupráce, které už nezávisí na realizaci
projektu a lze na něm do budoucna stavět a upevňovat ho.

Doporučil bych začít se spoluprací, i když to přinese
komplikace. V našem případě jsme museli zajistit
předfinancování projektu a stále ještě čekáme na jeho
proplacení. Podařilo se nám to jen díky půjčce z fondu
nemovitostí Junáka a města Jeseník, které bylo ochotno
nám pomoci. Znamenalo to společně s projektem
zvládnout spoustu administrativy a papírování, ale
zpětně hodnotím, že to rozhodně stálo za to.
Co si myslíš obecně o mezinárodních skautských
aktivitách. Jsou podle tebe přínosné nebo spíše naopak? Jaké mají pro účastníky výhody a nevýhody?
Dnes v době Evropy v podstatě bez hranic je spousta
příležitostí a přeshraniční spolupráce je jednou z cest,
jak toho smysluplně využít. Považuju je za přínosné
a myslím, že je to užitečná zkušenost a obohacení programu. Jedinou nevýhodu vidím v časové náročnosti.
Ale jedná se o energii, kterou stojí za to vynaložit. Díky
této energii jsme se s polskými skauty nestali jen spolurealizátory projektu, ale vzniklo společné přátelství,
na kterém se dá dále stavět.
MOŽNOSTI TU JSOU | TÉMA
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VYUŽÍVÁME V JUNÁKU
DOSTATEČNĚ

ZAHRANIČNÍ

PŘÍLEŽITOSTI?
Magdaléna Žárská – Skippy:

Vlastní iniciativa je klíčová
Většinou slyšíme, jak mladí lidé cestují a jaké teď mají možnosti. Jak je ale
využívají v prostředí skautingu? Myslím,
že ne úplně, a je to škoda. A jako ve většině případů,
nevyužívání možností je následkem neznalosti. Tím
nechci říct, že Zahraniční odbor Junáka nedělá dobře
svou práci, protože to on dělá . Myslím však, že
se lidé zajímají jen velmi málo a o velmi úzký okruh
možností v zahraničí. Řekla bych, že vlastní iniciativa
je zde klíčová. Čekat, že nám někdo přinese zahraniční
příležitosti na stříbrném podnose, nestačí.
Většina skautů a skautek pravděpodobně slyšela
o jamboree. Alespoň o tom světovém, když ne tom
Středoevropském a už vůbec nemluvím o národních
jamboree skautských organizací, které jsou obvykle
také mezinárodní. A co Moot, Roverway, skautská centra, která se pořádají ve většině evropských zemí, tábory
BSA? Tak schválně – víte, co je to KISC, Our Chalet,
Philmont, Burg Rieneck, Our Cabaña či Vässarö? Jsou
to skautská centra a všechna tato místa nabízejí zajímavé mezinárodní možnosti.
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Takže má odpověď je: jak kdo. Ti, kteří se zajímají,
ví, co je „v nabídce“ a dokážou ji víceméně využít.
A ti, kteří se nezajímají, ti se ochuzují i o podstatnou
a velmi zajímavou část skautingu. Tedy, že skauting
je hnutí mezinárodní. Ostatně u zrodu skautingu stálo
na počátku Baden-Powellovo přesvědčení, že právě
spojení mladých lidí různých národností a kultur skrze
skauting pomůže vytvořit lepší svět. Na to bychom
neměli zapomínat.
TÉMA | POLEMIKA

Na druhou stranu já sama už žiju dlouho
v zahraničí, takže se věci mění a já jen nevnímám posun v dnešní české skautské společnosti.
Vlastně by bylo prima, kdyby to tak bylo. Pak by to
znamenalo, že český skauting se neizoluje od své
mezinárodní dimenze. A my všichni víme, jak nám
izolace škodí.
Pavel Trantina – Goblin:

Rezervy jsou
v oddílové činnosti
Myslím, že stále ještě ne,
ale zlepšujeme se v tom.
Porovnám-li současnou situaci s rokem 1994, kdy
jsem přišel poprvé na jednání Zahraničního odboru
Junáka, vidím ohromný posun. Ať už jde o účast
na světových jamboree nebo různých národních skautských setkáních, či o skautské cestování do zahraničí
nebo dobrovolničení na skautských základnách. Podobně zvládáme obsazovat kvalitními lidmi zahraniční semináře a čerpat podněty užitečné pro naši organizaci. Taky se nám daří získávat finanční prostředky
ze zahraničí – zejména na nový výchovný program,
ale i další projekty.
Myslím, že zlomem bylo pořádání Evropských
skautských konferencí v Praze v roce 2001. Tehdy
jsme přesvědčili skauty v Evropě, že dokážeme
kvalitně zorganizovat velkou akci. Z tehdejších
„medvědářů“ (roveři starající se o národní delegace)
vyrostla generace mladých hybatelů našich zahraničních kontaktů. Od té doby hostíme v České republice
další zahraniční semináře a akce.

Rezervy vidím hlavně v cílené práci se zahraničním
rozměrem skautingu v běžné oddílové činnosti – překážkou je, myslím, hlavně stále nízká jazyková vybavenost vedoucích a na to navázaný ostych. Donedávna
nám chybělo mezinárodní skautské centrum – nyní tuto
roli jistě začne plnit opravený Mlýn a snad i některé další základny. A pak stále ještě málo využíváme
Evropskou dobrovolnou službu, která umožňuje vysílat
naše a přijímat cizí dlouhodobé dobrovolníky.
S příležitostmi přichází i zodpovědnost za jejich vytváření.
Dávno už nejsme organizací, kterou mají ostatní podporovat. Naopak, přesouváme se mezi ty bohatší a šťastnější,
kteří mají pomáhat druhým. Už delší dobu zvažujeme
„adopci“ nějaké zahraniční skautské organizace. Věřím, že
dynamický tým zahraničního odboru se i toho chopí se ctí.
Jan Adamec – Tarzan
Členové kmene dospělých (KD) Junáka
mají každý rok několik příležitostí
zúčastnit se zahraničních akcí. Jsou to
konference ISGF, workshopy a neformální setkání celostátního formátu
(Evropské fórum v rakouském Grossarl; česko-polskoslovenská setkání), jakož i střediskové akce. V současné době v členské základně KD převažují starší
generace, které nejsou dostatečně jazykově vybavené
pro mezinárodní komunikaci. To je hlavní příčinou
sporadické účasti na mezinárodních akcích. Nedostatek
financí pro pokrytí relativně vysokých účastnických
poplatků a cestovních výloh je druhou nejzávažnější
příčinou slabého zájmu o využití zahraničních příležitostí. Jen česko-polsko-slovenská setkání mají tradičně
dobrou účast. V ostatních akcích je KD zastoupen
převážně jen jednotlivými delegáty (1–2).
Vojtěch Homolka – Vlk
Junák a jeho členové se zapojují do široké škály mezinárodních akcí a projektů.
Na celosvětová skautská a roverská
setkání od nás jezdí často velmi početné
skupiny. Každou chvíli se někdo vrací
z nějaké evropské skautské základny či
ze skautského tábora v Americe. Méně je slyšet o mezinárodních partnerstvích oddílů a středisek. Myslím si, že
v této oblasti máme určité rezervy. Ale z vlastní zkušenosti vím, že uspořádat mezinárodní setkání pro celé středisko je mnohem náročnější než vyjet někam na vlastní
pěst. Je nutné neustále shánět peníze, aby se mohli zapojit
všichni zájemci bez ohledu na sociální situaci rodin,
přesvědčovat váhající členy i starostlivé rodiče. Příprava
a realizace dlouhodobějších partnerských projektů zkrátka vyžaduje hodně úsilí, času a odříkání.

Z minula:

Daří se Junáku
mezigenerační dialog?
Výběr z diskusí na Křižovatce
Jan Hora – Džon: Je velmi složité hovořit o mezigenerační
spolupráci v prostředí, kde se tato hodnota a podstata přežití vytratila ze základní stavební buňky společnosti – rodiny.
Tam, kde se v rodině nerespektují prarodiče a rodiče, lze
těžko hledat vztah ve skautu. Babička s dědou jsou na obtíž
a není to otázka ﬁnancí. Byla doba, není to tak dávno, kdy
rodina musela ve složitých ekonomických podmínkách uživit
i babičku s dědou. Pamatuji si to z domova.
Jitka Stojanová – Soptík: Jako jediná polistopadová skautka
jsem registrovaná v klubu OS našeho střediska[...]. Lidé
mého věku v OS neuvidíte, a když tak maximálně jako
poradce oddíláků. Teď zvažuji, co dál, dělám dobrovolnici
ve skautském centru, které je otevřeno kurzům pro veřejnost. Na to bych nepotřebovala ani registraci. In je kult mládí
a tak je na místě otázka: nezvoní našim OS hrana?
Jan Slavíček – Jouda: [...] U nás ve středisku máme klub OS,
a ačkoli si stáří vážím, k porozumění bohužel nedochází. Je
mi už přes 30 let, ale stále nás od sebe dělí skoro 50 let, což
jsou dvě celé generace. Většina mých o málo starších bratrů
a sester ze střediska odešla. Neměla potřebu se registrovat
u oldů, ačkoliv jsou s oddílem v kontaktu. Rodinný skauting
před pár lety nebyl ještě ani pojmenován.

Diskutujte o tom, zda dostatečně využíváme
zahraniční příležitosti i vy

http://krizovatka.skaut.cz/blogy

Michal Vít – Medin
Zahraniční příležitosti dobře
využívají ti, kteří v mezinárodní
dimenzi skautingu (MDS) vidí
vlastní realizaci a skutečné opodstatnění. Když jsme pořádali loni
seminář Za obzor, byli jsme trochu překvapeni, že účast
nebyla větší. To dokládá, že celková úroveň zájmu
o MDS není dvakrát vysoká.
Na druhou stranu v Junáku existuje nemalá skupina,
která nevidí mezinárodní skauting jen jako příležitost
někam vycestovat, ale jako možnost s tímto tématem
dále aktivně pracovat a rozvíjet ho. Pro tuto skupinu se
podmínky, doufám, neustále zlepšují.
POLEMIKA | TÉMA
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POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU O SUPERVIZI
Z MINULÉHO ČÍSLA

INTERVIZE
INTER
INTE
R
V minulém čísle jsme vás seznámili se supervizí, dnes vám nabízíme malý exkurz
do světa intervize, a to formou nahlédnutí do průběhu intervizního setkání.

Pro skauty je formát intervize asi přístupnější než supervize (která vyžaduje kvalifikovaného supervizora), vedoucím intervize
se může stát i skautský vedoucí studující
psychologii či sociální práci nebo pracující
v organizaci, kde intervize probíhají a měl možnost
se s nimi seznámit na vlastní kůži. Intervize (neboli
také interní supervize) poskytuje možnost potkávat
se a diskutovat problematické situace, se kterými se
vedoucí setkávají ve své skautské činnosti, a to v rámci
stanoveného formátu a pod vedením jednoho intervizora.
Právě stanovený formát a vedení jsou klíčovými znaky,
které ji odlišují od běžného setkání a povídání si. Tím je
ošetřeno, aby se diskuse nerozbíhala do různých témat,
a aby z ní byl i nějaký konkrétní výstup, výsledek.
Jak uvádí Jeklová a Reitmayerová (2007), důvodem
zřízení intervizí mohou být např.:
 problémoví klienti a situace, setkání nad případovými studiemi a kazuistikami
 prevence syndromu vyhoření (burn-out)
 organizační záležitosti na pracovišti, společné hledání nových řešení
 podpora mladých kolegů v týmu
(Zdroj: Jeklová, M.; Reitmayerová, E. (2007): Interní
supervize. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí.)
(Jde o popis smyšleného setkání, všechny postavy jsou
fiktivní a podobnost se skutečnými osobami či příběhy
je čistě náhodná.)
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Adam, intervizor, přichází na setkání trochu nervózní.
Jedná se o první intervizní setkání vedoucích v tomto
oddíle a není si tak docela jistý, co od ostatních čekat, zda
je intervize zaujme a bude jim užitečná. Přichází také Bára
ZAMĚŘENO NA OSOBNOST | SEBEVÝCHOVA

s Cilkou, vedoucí družinky světlušek, pak i David od vlčat
a na poslední chvíli přibíhají i Eva s Filipem, dlouholetí
vedoucí, kteří se letos podílí hlavně na přípravě tábora.
Usazují se v improvizované čajovně a Adam zahajuje
otázkou, jak se jim daří v oddíle a co by očekávali
od dnešního setkání, zda řeší něco, co by s ostatními
rádi probrali.
Slova se ujímá David a říká, že se mu s vlčaty daří
výborně a přišel se sem podívat jen ze zvědavosti. Cilka
je moc ráda, že se vrátila k vedení světlušek, chybělo jí
to. Ráda by s ostatními probrala chování jedné holčičky – Haničky, která hodně narušuje schůzky. Bára se
přidává, je ráda za pomoc Cilky a taky by ráda mluvila
o Haničce. Eva přikyvuje, Haničku měla v družince loni,
ví jaké je to „kvítko“. Příprava tábora jde dobře, jen mají
neshody s ostatními kolem jídelníčku – Eva i Filip by rádi
zařadili nějaká nová jídla a pokusili se vařit víc „zdravě“,
někteří říkají, že to nikomu nebude chutnat a mají se držet
osvědčených jídel, co děti jedí. Filip by se taky rád zeptal
ostatních, jaké mají zkušenosti s dítětem s epilepsií.
Adam shrnuje témata – Hanička, jídelníček, dítě
s epilepsií a ptá se, čemu z toho by se přítomní chtěli
věnovat nejdříve. Shodují se na Haničce a Adam vybízí
Cilku, která s tématem přišla, aby o Haničce řekla víc.
„Hanička je pěkné šídlo. Pořád na sebe strhává
pozornost, pusa se jí nezastaví. Dokáže být i vtipná
a rozesmát ostatní, ale to věčné brebentění se snad nedá

zastavit. Když nemá posluchače, tak si hned někoho
najde. Přijde čtvrt hodiny
před schůzkou a hned začne
vykládat, co ve škole, co
která kamarádka, co v televizi... no, po půl hodině mě
z toho třeští hlava. Nechci ji
úplně odbýt, ale vydržet se
to taky nedá.“
Adam vybízí ostatní,
zda by se chtěli na něco
k Haničce zeptat, a tím si
udělali ucelenější obrázek
o příběhu – Davida zajímá,
kolik jí je let a jak dlouho
chodí do družinky? „Osm
a letos chodí druhým rokem,
loni ji vedla Eva.“
„Co jste už zkoušeli?“ zajímá se dál David. Cilka s Bárou se zasmějí: „Po dobrém
i po zlém. Domlouvat i vyhrožovat.“
„A co bys od ostatních potřebovala slyšet?“ doptává se
Adam. Snaží se tím zjistit, jaké postřehy od ostatních
by pro Cilku byly v tuto chvíli nejvíc užitečné. „No,
asi nějaké nápady, jak ji „umlčet“, jestli to vůbec jde.“
„Díky, Cilko, teď bych poprosil ostatní, aby říkali, co je
k tomu napadá, jaké mají zkušenosti s Haničkou nebo
podobným chováním dětí.“
„Nemůžu říct, že by se mi loni podařilo Haničku přimět
k mlčení,“ říká Eva, „spíš jsem si na to postupně zvykla
a myslím, že i časem ona, když se v družince víc otrkala a zjistila naše pravidla, byla aspoň občas schopná tu
pusu zavřít. Ale vypovídat se, to ona potřebuje.“
„My s vlčaty děláme komunitní kruh. Myslím, že se
postupně daří kluky naučit pravidlům, že mluví jen ten,
kdo má kolovadlo a v naší šestce nemají problém při
komunitním kruhu mlčet. Možná byste to mohli taky
vyzkoušet.“ říká David.
„Jo, třeba by zmlkla aspoň na chvilku“ zasměje se Bára
a David dále vysvětluje, jak komunitní kruh probíhá
a jaká má pravidla.
„A nedá se ta její ukecanost nějak využít, třeba že by
vedla nějakou hru?“ ptá se Filip. „Nevím, to jsme už
trochu zkoušely, moc to nevyšlo, spíš se jen předváděla

a nic z toho nebylo...“ vysvětluje Cilka a dále se rozpovídává o tomto pokusu a průběhu tehdejší schůzky.
„Díky, Cilko, pojďme se vrátit k tomu, co koho napadá
a k vašim zkušenostem, a Cilka zkusí jen poslouchat
vaše náměty“, snaží se Adam udržet pozornost
u sbírání námětů, protože to je jedním z cílů jejich
intervizního setkání.
Bára navazuje: „No, já jsem říkala, že bychom mohli
třeba zkusit nacvičit nějaké scénky nebo hrát divadlo,
v tom by se mohla uplatnit.“
David navazuje: „Podle mě je důležité dát jí prostor
na vypovídání se, ale taky aby se naučila zmlknout, když
je to potřeba. Třeba když vedoucí něco vysvětluje. Mně
se taky docela osvědčuje přijít k tomu, kdo zlobí, a chytit
jej za rameno, a naznačit, aby se zklidnil. Už jen to, že
při něm někdo stojí, že je pod dohledem, může zabrat.“
„Jo, jo“, přitakává Eva, „zabírá taky dát si nějaké znamení na zmlknutí – třeba pěst nahoře.“
„Jo, to je pravda, to jsme dělávali, ale letos jsem na to
nějak zapomněla, díky, Evi, za připomenutí“, děkuje
Bára.
„No, ale hlavně se obrnit trpělivostí, ona je prostě upovídaná ženská“ směje se Eva.
„Já si říkám, jestli třeba tím na sebe nechce strhnout
pozornost, jestli má dost té pozornosti třeba doma...“
„Hmm, možná, to nevím, jak to u nich doma vypadá“,
zamýšlí se Cilka.
„Ještě nějaké nápady, postřehy...?“ ptá se Adam.
Všichni kroutí hlavou, a tak vybízí Cilku, aby řekla, co
z toho, co zde padlo, ji oslovilo.
„Mně se líbil ten nápad s rukou nahoře i komunitní
kruh, to vyzkoušíme. A taky že to možná není tak úplně
naše chyba, že ona prostě taková je. Asi to bude chtít
hodně trpělivosti. Díky.“
Adam taky děkuje a dále se všichni věnují změnám jídelníčku na táboře a zkušenostem s dítětem s epilepsií.
V závěrečném kolečku, kdy mají všichni možnost
říct, co si ze setkání odnáší, si pochvalují příjemnou
atmosféru a další nápady do své práce s dětmi i chystání akcí. Domlouvají si další setkání a Adam se už
na něj začíná těšit.
SEBEVÝCHOVA | ZAMĚŘENO NA OSOBNOST

23

SKAUTSKÉ MUZEUM
A INSTITUT

PRO DĚJINY
SKAUTINGU VE VÍDNI
SPOLEČNĚ MŮŽEME NABÍDNOUT VÍCE
Autor: Ondřej Bastl – Medvěd, Praha | Foto: Milan Kolek, Kolín

Žádný skautský návštěvník královského a císařského města na Dunaji by si neměl nechat
ujít návštěvu skautského muzea, které se skrývá ve čtvrtém patře nenápadné budovy rakouských pošt v Loeschenkohlgasse 25 severně od Západního nádraží (Westbahnhof).
Vídeňské skautské muzeum vzniklo spojením obou
institucí – Skautského muzea a Institutu pro dějiny
skautingu – v prosinci 2003. Jako heslo si dalo do štítu
„Gemeinsam bieten wir mehr“ (Společně můžeme nabídnout více). Tehdy oba subjekty spojily svoje sbírky,
které také společně spravují.

Více než 250 000 dokumentů, ale i kroje,
odznaky, vlajky
Institut pro dějiny skautingu (Institut für Pfadfindergeschichte) byl založen již v roce 1971 ze skautské gildy
„Kara Barteis“. Od té doby se datuje snaha jejích členů
shromáždit co nejvíce písemných i trojrozměrných památek z dějin rakouského i světového skautingu. Zdejší
archiv obsahuje v současnosti více než 250 000 doku-

Skautská gilda je organizovanou skupinou dospělých
bývalých i současných skautů a skautek. Gildy jsou
samostatnými spolky, povolenými příslušnými úřady
pro činnost spolků. Gildy jsou většinou úzce propojeny se skautským střediskem, z něhož pochází většina
jejích členů. V současnosti působí v Rakousku kolem
100 gild s více než 3 000 členy.
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mentů, fotografií, novinových a časopiseckých zpráv
o jakýchkoli skautských aktivitách všech minulých
i současných rakouských skautských svazů.
Na podzim 2004 přesídlil Institut z již nevyhovujících
prostor na „Fuchsenfeldu“ do nových prostor na Loeschenkohlgasse, které osídlil již společně se skautským muzeem.
Rakouské skautské muzeum (Pfadfinder Museum)
existuje od roku 1989. Začínalo na východě Vídně
v Erdbergstraße, kde pod vedením svého zakladatele
Ing. Herberta Balka shromažďovali členové tohoto sdružení po mnoho let vše, co mělo něco do činění se skautským hnutím, zvláště kroje (uniformy) a jejich součásti,
odznaky, vlajky, vyznamenání apod. Postupem času
se muzeum stalo nejenom největším zařízením tohoto
druhu v Rakousku, ale i místem, na které bylo možné
se obrátit o odbornou radu týkající se sběratelského materiálu. Členové muzea získali časem pověst odborníků
na skautský materiál pocházející z celého světa.

Místo setkávání
Rozsáhlé prostory pod střechou poštovní budovy
na Loeschenkohlgasse, které se staly domovem Institutu
a Musea, jsou velmi účelně a prakticky rozděleny. Od ná-

Praktické informace:
Telefonní číslo během otevírací doby:
+43699 / 814 09 647

www.pfadﬁndermuseum.org

Otvírací doba:
Středa, čtvrtek, pátek
vždy 17.00–21.00 (po dohodě s Hannsem Strouhalem nebo
Christianem Fritzem je samozřejmě možné navštívit muzeum
i v jiném termínu)
Vstupné:
mládež 1 €, dospělí 2 €
Na požádání je možná bezplatná prohlídka muzea

kladního výtahu, který představuje hlavní přístupovou cestu do muzea, vede chodba vyzdobená různými skautskými
artefakty (sekerky z jamboree, šátky apod.) k hlavním
prostorám muzea (sportovně založení jedinci mohou vyběhnout čtyři patra pěšky). Jedny dveře vedou do důležité
součásti muzea – místnosti vybavené obslužným pultem,
stoly a židlemi, kde mohou pracovníci Musea a Institutu
s hosty posedět u kávy a diskutovat o všem možném. Muzeum totiž slouží nejenom jako depot a výstavní prostor,
ale i jako místo setkávání a aktivit pro mladé a především
pro starší skauty, kteří zde mohou nabídnout své bohaté
zkušenosti a znalosti při pravidelných setkáních.

Zajímavosti k vidění: kameny z Mafekingu, dřívko
náčelníka Dinizulu, které Baden-Powell předával
prvním nositelům Wood badge, několik originálních podpisů Baden-Powella, téměř kompletní
sbírka nášivek ze všech světových jamboree,
rakouská vlajka, která byla na těchto jamboree
vyvěšena a mnoho dalšího.

Nechybí zde ani malá dílna, určená k opravám a úpravám exponátů, k pořádání materiálu slouží stoly s velkou
pracovní plochou. Najdeme zde i malou prodejnu, kde je
možné za přijatelné ceny zakoupit přebytkový materiál
a nejnověji i aktuální součásti rakouského skautského kroje.
Činnost Musea a Institutu je financována především
z příspěvků členů přátel skautského muzea, dobrovolných dárců a sponzorů, částečně přispívá i vedení

Doprava:
metrem U-3 na stanici Schweglerstraße
tramvají č. 9 nebo 49 nebo autobusem č.12A na zastávku
Schweglerstraße, odtud cca 3 minuty pěšky k muzeu
Kontakt na autora článku:
Ondřej Bastl – Medvěd, Praha
vedoucí muzejní sekce SI ABS
tel.: 728 801 618, bastlondrej@seznam.cz

rakouského skautského hnutí, které zde má vyhrazené
prostory pro archivní materiály, a v neposlední řadě
i město a spolková země Vídeň. Nesmíme zapomenout na finanční přínos, který dodává zdejší „občerstvovací“ sekce.

Vídeňské skautské muzeum
rozšiřuje i české sbírky
Vídeňské skautské muzeum je také důležitým
partnerem české muzejní sekce Skautského institutu
A. B. Svojsíka (SI ABS). Pravidelně zásobuje české
muzeum svými přebytky a nezištně se dělí o kontakty,
které umožnily významně rozmnožit české sbírky.
Je i velkým vzorem, který bychom rádi následovali.
Zbývá jen maličkost – aby čeští a moravští skauti
a skautky (vedením počínaje) vzali české muzeum za svoje a svými silami přispěli k jeho rozvoji.
Pro začátek by stačilo pomoci najít vyhovující
prostory, kde by našly muzejní exponáty důstojné
uložení a kde by bylo možné je také vystavit skautské
i neskautské veřejnosti.
NA CESTÁCH | ZAMĚŘENO NA OSOBNOST

25

VÝCHOVA JAKO POZNÁVÁNÍ

VLASTNÍHO PRAMENE
ROZHOVOR S PROF. ANNOU HOGENOVOU O VÝCHOVĚ A FILOSOFII
Autor: Filip Hlavinka – Mukóki | Foto: Matěj Stránský

Je zřejmé, že výchova je sounáležitostí člověka.
Pohledy na to, co má být cílem výchovy, jsou různé.
Existuje ale nějaký obecný cíl nebo něco, o čem lze
říct, že je ve výchově stěžejním?
Výchova je vlastně základem filosofie. V podstatě
každá filosofie je filosofií výchovy. To říká Radim
Palouš, Jarka Pešková, říká to také Patočka. A vychází
to z Platóna. Výchova je vlastně uvedení na cestu,
na které má člověk jeden úkol. Poznávat sám sebe. To
je ten nápis, co byl napsán v Delfách: Gnóthi seauthon
– Poznej sama sebe. Toto sebepoznání má být poznáním pramene, ze kterého člověk žije, pramení. Ten
pramen ale (a teď je tady problém) nemůže nikdy být
učiněn předmětem, tj. něčím, co leží před námi v klidu a my to popisujeme, poměřujeme, srovnáváme,
provádíme taxonomii, atd. Ten pramen je právě proto
pramen, že neustále a vždy poprvé a naposled vzniká,
pramení, a proto pobývat s tím pramenem neznamená
popisovat jej jako předmět, ale pramenit s ním. A to
je ten největší problém výchovy. Protože když chci,
aby někdo žil ze svého pramene, tak nejdříve musím
žít já ze svého vlastního pramene. A když toho nejsem
schopná, tak mi v podstatě žádné metodické listy
nepomohou.
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Připomíná mi to pojetí autority jakožto autorství
vlastního života. Totiž že autorita se opírá o to, co
člověk představuje svým jednáním a žitím vůbec.
Ano, je to autorství vlastního života. Ale toto autorství zase nemůže být založeno způsobem, jaký běžně
používá současná věda. Vědec si totiž před sebe postaví
předmět a popisuje jej způsoby, které jsou předem
předepsány v podobě daných metod. Ale když chci
pochopit jakoukoli věc, tak ji pochopím jenom tak,
jak ta věc sama chce být pochopena. Musím vycházet
z ní samé. A tento návrat k věci samé je přesně to, co
je pro filosofii výchovy to nejdůležitější. Aby se věci
ukazovaly ve svém vlastním světle a ne jen tak, jak to
omezí nějaká metoda.
ZAMĚŘENO NA OSOBNOST | ROZHOVOR

Takže potřebujeme i člověka nazírat takříkajíc „ve
svém vlastním světle“.
Přesně tak. Řekla bych zjednodušeně, že největším
neštěstím se ukazuje platnost tzv. objektivních systémů.
Vždy, když posloucháme politiky, tak slyšíme, že
tento problém je nutno řešit systémovým způsobem.
Existuje víra, že když někdo objeví správný systém, tak
vyřeší například problém korupce. Nikdy ho nevyřeší.
Žádná objektivní systematičnost nemůže nikdy vyřešit
to, že člověk je chamtivý a tu chamtivost sofistikovaným způsobem uplatňuje ve svém osobním životě
a ve společnosti.

Předpokládám, že možné řešení je
záležitostí etickou.
Samozřejmě, ale ta etická záležitost u starého Sokrata
byla vždycky založena na poznání. Poznání toho
dobrého neznamená jen to, že znám definici toho,
co je dobré, nebo že znám legalitu, tj. zákony, které
jsou v různých zákonících a kodexech. Já musím to
dobro nejen znát, ale musím ho milovat. To je problém
výchovy. Ten, kdo si myslí, že ho nikdo neuvidí, a dopouští se korupce, to je většinou dost chytrý člověk.
Má výborné logické schopnosti, zná právo, vyzná se
v politice, je to dobrý rétor, umí vytvářet zdání. To je
dnes obvykle pochopeno jako to nejlepší, co můžeme
dostat ze vzdělání. Ale když to domyslíme, je to skoro
zločin. Vzdělání má člověka probudit k tomu, co je
dobré. Ale to dobré nestačí jenom definovat, já toto
dobré musím milovat.

Jakým způsobem k tomu může výchova přivádět?
Není to tak, že dodáváme vědomosti, dovednosti,
návyky, kompetence, postoje, jak to říká ministerstvo
školství v dnešní době. Nejde jenom o to, aby člověk
na trhu vytvářel konkurenceschopnou společnost. Jde
o to, toho člověka probudit k vyššímu stupni jeho vlastního osobního bytí. To je to nejkrásnější.

Předpokládám, že to je duchovní záležitost.
Vzdělání je vždycky duchovní záležitost. Nemyslím
tím teď náboženství. Myslím tím ponor do vlastního
pramene. S tím pramenem se člověk musí pohybovat,
pramenit, a jen v tomto pohybu, který je tou životní
cestou, může člověk sdílet sám sebe v tom nejhlubším
jádře. A z toho pak se proměňuje. Ve filosofii říkáme,
že je možné vést trojí život. Je to „bios apolausticos“,
život poživačný, život toho dnešního člověka, který je
konzumní. Konzumní člověk má pocit, že je závislý
na věcech, které vlastní. To je ten „bios apolausticos“,
kde kruhy duše, řečeno platónsky, se pohybují nízko
nad zemí a hledají slast a vyhýbají se strasti. Chytrost
v tom nalézání slasti a vyhýbání se strasti, se dnes většinou chápe jako inteligence. To je samozřejmě chyba.

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.,
je vedoucí oddělení ﬁlosoﬁe a etiky na Pedagogické
fakultě Karlovy univerzity a vede katedru ﬁlosoﬁe
na Husitské teologické fakultě Karlovy univerzity.
Zabývá se fenomenologickou ﬁlosoﬁí a tématy jako je
vnímání času, sport a olympĳská ﬁlosoﬁe, tělesnost
a další.

Další úrovní je „bios politicos“, kdy ty platónské
kruhy jdou nahoru. Duše je pohyb a ten pohyb je vždy
základem výchovy. Podle Platóna a Patočky výchova
spočívá v tom, že vychovávající dá impetus – popud,
impuls směru pohybu těch kruhů.
Jestliže je člověk vychováván jenom v tom horizontu
„bios apolaustikos“, vydělat co nejvíc s co nejmenšími
náklady, ty druhé jakoby nějak upozadit apod., tak
je to v podstatě výchovný průšvih. Vychovatel musí
dát impetus, to je vlastně směr, náhlý obrat, ve kterém se pohyb těch kruhů najednou začne odehrávat
už nikoli nad zemí, jako je ten život poživačný, ale
kruhy směřují vzhůru. To je to „ad unum vertere“, což
znamená „k jednomu se obrátit“, z čehož vzniklo slovo
univerzita. Proto univerzitní vzdělání musí být vždycky
filosofující a zobecňující.

Na toto pojetí univerzity upozorňuje
i Ladislav Hejdánek.
My filosofové se v tomhle v podstatě vždycky všichni
shodneme. Ať je to ten či onen, tak v tomhle vždycky.
Tedy ty kruhy musejí jít nahoru. A změna ze směru vodorovného v tom životě poživačném do směru vzhůru,
to je úkol kantora, to je úkol vychovatele, to je úkol
rodiče, to je úkol milujícího, to je úkol každého dobrého člověka. To je úkol, který se pak u Kanta nazývá
humaniora. Humaniora neznamená pak jenom výchovu
vychovatele, ale i uměním, hudbou, tancem a náhodnými zkušenostmi, které vidíme v tramvaji, mezi lidmi
a podobě.

To je učení se životu a žití.
Ano. A to považuje Kant za úplný základ. Když
ty kruhy duše jdou nahoru, tak najednou mají

schopnost něčeho, co ten člověk dole nikdy nemá.
Schopnost vidět život v distanci. A ta distance je
základem svobody člověka. Svoboda totiž není poznaná nutnost, jak to říká Spinoza, jak to říká Marx,
jak to říká dneska spousta lidí. Svoboda je svobodou
k tomu, co mne utváří. A mou podstatou je ten můj
vlastní pramen, ze kterého já pramením, ze kterého
uskutečňuji svůj život, který probíhá tak, že kruhy
mé duše stoupají vzhůru, a já z té výšky potom vidím
celek. Ve vzdělání jde právě o celky. Ale pozor, tyto
celky nejsou součtem jednotlivých částí. Těm
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celkům se říká celky bez tzv. marga. Margo je okraj.
Totiž to, co má okraj, je předmět. Celek, o který jde,
není předmětem. A tady jsme u záhady výchovného
vzdělání.

Otázka je, jak takový celek uchopit.
To je ta největší záhada ve filosofii výchovy. A na to
odpovídá Patočka.
Celky, které nemají margo, které nejsou předmětné, se
dají sdílet, zpřítomňovat jen v napětí bytostného tázání.
Jinak ne.

To je problém dnešního člověka, protože si chce
na všechno sáhnout a chce to změřit.
Protože potřebuje, aby jeho pravda byla totéž co jistota.
Chce jenom jistotu. Chce jenom jediné – zajistit se
ve svém životě. Co nejvíc. A pak, užívat si života.

Není to únik z neschopnosti vidět tu hlubinu
skutečnosti?
I tak to může být vykládáno. Ale život, to je děsně
tvrdá hra. Proto je dobře, že skauti toto mají zabudováno ve svém výchovném procesu. Vy je vystavujete
tomu střetání, ve kterém jsou někdy úplně sami. V noci
v lese i ledaskde jinde. To není legrace, to je impetus
těch kruhů, které jdou vzhůru. Ve chvíli, kdy jsou v tom
lese, jsou ty děti v napětí.

To je dobře? A proč?
Je to dobře, protože je to hloubí k nim samým, k tomu
jejich prameni. Bohužel předávat vědomosti, dovednosti, návyky, postoje a kompetence nestačí.

Např. když dva borci spolu běží na starověkých olympijských hrách. (Ty starověké olympijské hry nebyly
prováděny k tomu, aby tehdejší vládci měli dobré,
vytrénované vojáky, jak se to někdy v historických
knížkách objevuje. Jmenují se olympijské, byly totiž
věnovány poctě nejvyšších bohů.) Co se děje v podstatném střetání, kterým je závod? Jeden borec je tím
druhým jakoby dotlačen ke svému nejvyššímu výkonu.
Jinak by se k němu nikdy nedostal. Potřebuje toho druhého, aby byl dotlačen. Jinak se k němu nedostane sám
ze sebe. U toho druhého platí totéž, co u prvního. To,
co je mezi nimi, tomu se ve filosofii říká střetání. Toto
střetání není válka, není to boj na život a na smrt. Toto
střetání je to nejvyšší, co vůbec v myšlení je, protože
nás jakoby dotlačí k té neskrytosti, která je tou pravdou
nejhlubší, nejpoctivější.
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Je to model pro to tázání?
Samozřejmě. To střetání je možné jen mezi dvěma póly
nebo třeba mezi více póly. Mezi těmi póly musí být
bytostné napětí, které otvírá přístup k celkům bez marga. Jenom toto.
ZAMĚŘENO NA OSOBNOST | ROZHOVOR

Trend kompetencí je dnes znát i ve skautské
organizaci. Pak se snažíme měřit vnitřní postoje
a hodnoty. I když se to tak úplně nedaří.
To je chyba. Nedělejte to. Můj názor, má prosba je:
nedělejte to. Dejte každému možnost, aby si mohl sáhnout na své vlastní dno v tom společenství, kde totéž
dělá každý. Tím vznikne jednak vhloubení do sebe
samotného, jednak obrovská vazba mezi těmi lidmi.

Nemyslíte tím dnem nutně krizi, že?
Nemyslím tím krizi. Myslím tím vaše hry, pohyb v lese,
který je sám úchvatný. Les je něco magického. Myslím,
že tohle je ve výchově hodně důležité.
Patočka v Péči o duši říká, že výchova je otřesový proces. Otřesem je změna směru pohybu těch kruhů. Otřes
nemusí být vždy něčím příjemným.
Důležitý je dialog. Tím ale může být i to, když lezu po
skále, nahmatávám ty vypoukliny, na které se můžu postavit. Já jsem v bytostném napětí s tou skálou, je to tázání, já
se ptám té skály. Můžu se na tebe pověsit, postavit? Můžu
se přitisknout, vyvážit? Je to dialog tělem. A nejenom
tělem, ale i duší současně. Tam je člověk celý. Také
kultura je dialog. Dialog v širokém slova smyslu je vlastně
pouštění toho světa ke mně, a vydání sama sebe do toho
světa, které je vždycky rizikové. Z toho setkání vzniká to
střetávání. A to střetávání jsou ty bytostné otázky. Dialog

je opravdu základem výchovy. Já mohu vychovávat to dítě
tím, že ho prostě pustím na tu skálu. Sice ho musím hlídat
a kdyby padalo, abych ho chytla, ale pustím ho tam.

Když jste mluvila o těch třech rovinách, tak se mi
vybavil Jan Sokol, který píše o vrstvách civilizace,
kultury a vrstvě, kterou on označuje náboženstvím –
ale myslím, že je to obecně duchovní vrstva – vrstva
hlubokých zdrojů lidského jednání. Myslím, že jde
o prohlédnutí, které je do té doby jakoby tajemstvím. Bez toho chybí životu smysl.
Víte, jak tomu říkají filosofové? Nedá se žít v tomhle
životě, protože tenhle život jsou jen písčiny na měsíci.
Je potřeba v těch písčinách najít něco, co za to stojí.
A to tam ta filosofie nachází.
Já bych se ještě vrátila k těm třem pohybům. Ten
poslední pohyb se jmenuje „bios theoreticos“, ale thein
znamená běžet. „Bios theoreticos“ je vlastně život,
který jde neustále vzhůru, který získává stále vyšší
distanci, a vidí ten svět ve větších a větších celcích.
A toto je právě úkol „ad unum vertere“, k jednomu se
obrátit. Filosofie vidí na konci to dobro, které se nedá
definovat, na které se nedá položit ruka, které se dá
jen zpřítomnit, sdílet. Jak? V napětí bytostného tázání.
A toto napětí bytostného tázání není nic jiného než prastará starost o duši, které se říká péče o duši, epimelea.

Napadá mě otázka, co přĳde po tom tázání. Je
správné očekávat odpovědi, nebo jen další otázky?
Přijdou odpovědi. Ale ta odpověď přichází v jakési
formě nevýslovnosti. Uvedu příklad. Jednou byl na Husitské fakultě Václav Bělohradský a mluvil o korupci.
Byla plná aula, bylo to fantastické. Na konci byla malá
diskuse. Přihlásila se tam jedna paní docentka a říká,
pane profesore, to je pěkné, co nám tady říkáte, ale co
etika a korupce? Bělohradský se na chvilku ztišil. Bylo
vidět, že přemýšlí. Pak řekl, paní kolegyně, já vám odpovím příběhem. Není to můj příběh, je to příběh jednoho filosofa ze Slovinska. V tom příběhu se vykládá,
jak rodiny s dětmi jely v dobytčáku do koncentračního
tábora. Byli to židé. A protože byl hrozný mráz, tak
dospělí lidé v tom vagóně udělali takový kruh a doprostřed dali malé děti, aby nezmrzly. Jeli takhle poměrně
dlouho. Najednou vlak zastavil, všichni museli vyjít
ven a Němci je postříleli. Když už měli Němci pocit, že
mají práci za sebou, tak se jeden otočí a vidí, že k lesu
utíkají dvě malé děti. Byl to čtyřletý kluk a osmiletý,
bráchové. Protože už byli daleko, poslali za nimi Němci vlčáky. Kluci utíkali k lesu. Osmiletý už byl blízko
toho lesa a mohl se tam zachránit, možná. Když se oto-

čí, vidí, že čtyřletý upadl. Teď udělá ten osmiletý něco,
co se nedá logicky pochopit. On se otočí, jde k tomu
čtyřletému, chytí ho za ruku, a ti psi je roztrhají.
Tohle když řeknete v auditoriu, kde je třeba sto lidí,
tak je ticho. Šílené ticho. To je ta odpověď. To je ta
mravnost. V té chvíli lidé cítí dobro. Dobro, které nemá
pragmatickou hodnotu, které se nedá měřit na peníze.
Je to dobro, které je něčím úchvatným, a to je to, proč
nejsou v životě jenom písčiny na měsíci. Jestliže člověk
může tohle občas cítit, tak přežije ty písčiny. A nepotřebuje ani, aby mu to někdo zprostředkovával. Je to
možné nalézt v sobě samém. Proto je ta péče o duši tak
důležitá. Protože ona je hloubením až do tohoto pramene, kde není jenom ten člověk sám ve svém vlastním
prameni, ale kde je i toto dobré. A vyhmátnout to je
možné jenom v napětí bytostného tázání. Tam na dně je
tajemství. To dobro já nemůžu definovat. Nemůžu.

Protože byste ho nějak pokřivila? Omezila?
Byl by to předmět. A kdyby to byl předmět, už se s ním
dá vždycky kupčit, manipulovat. Vlastně všechny nádherné ideje končí tím, že se zpředmětní, zlogicizují.

Je něco proti tomu, aby se to takhle zpředmětnilo?
Je. Dávat tomu dítěti pocit, že je úctyhodnou bytostí.
Že to není jenom človíček, který je o dvacet let mladší,
a že vás tedy musí poslouchat. Ale nechat ho procítit,
že pro vás je tím, co berete hrozně vážně. Tohle lidi
obrací. To nakonec dělal Ježíš.

Myslím v té souvislosti na knihu Respektovat a být
respektován, která ukazuje, jak právě respekt k dítěti vede k rozvoji jeho zodpovědnosti.
Ano. V něm to otevírá tu odpovědnost. To je totiž ten
obrat. Když to dítě pochopí, že vy ho berete takhle vážně,
ono to cítí. Možná, že o tom nebude mluvit, ale už na to
nikdy nezapomene. A tohle mu umožňuje ten impetus
vzhůru. To je ten otřes. Ten otřes tedy nemusí být vždycky
jenom něčím, co připomíná krizi. Může to být pozitivní.

Vnímám témata, o kterých hovoříme jako o něčem,
co nejde zjednodušovat. Přesto je potřeba se jimi
zabývat a otevírat je.
Goethe říká, že největší štěstí je osobnost. Potřebujete
osobnosti. Ty pak otvírají. A nemusí ani moc mluvit.

Velice vám děkuji za rozhovor!
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JUN SHOP.CZ

100% skautský
ý obchod

Nový eshop

Power Matic 100 GV
jsou nyní za
na
běžžná ccee
bě

480,-- Kč
4..4

3.584 Kč
Akce platí do
vyprodání zásob

- Poštovné již od 70Kč
- Při nákupu od 2500Kč poštovné zdarma
- Kompletní skautský sortiment
- Široký výběr outdoorového vybavení
i pro děti

Sleva 5-12% s ælenskou kartou Junáka
Prodejna: Haškova 7, Praha 7, obchod@junshop.cz tel.: 773 294 840

Skautská telefonní síť šetří peníze tobě i tvému okolí
Víš, že do STS můžeš zapojit i celou svou rodinu a volat si s nimi jako se skauty
zcela zdarma? STS využívá již přes 2 tisíce skautů a dohromady mají přes
3 tisíce čísel. Stále rosteme a stále také zlepšujeme služby a snižujeme ceny.
Využívejte tento skautský benefit naplno.

Více na www.skaut.cz/sts

KALENDÁŘ
Ivančena 2013

03/2013
04/2013

Provaz 2013
3.–5. května 2013, Brno
http://provaz.skauting.cz, spv@skaut.cz

19.–20. dubna 2013, Ivančena
www.ivancena.cz, s.kucinski@email.cz
731 446 793
19. dubna 2013: 17.00 – pietní akt v polském Těšíně, 20. dubna 2013: 11.00 – mše
nedaleko mohyly, 12.00 – vzpomínkový akt
u mohyly. Můžeme zajistit ubytování pro
100 skautů u ostravských oddílů.

05/2013

Již podruhé se mají možnost setkat všichni
skautští vedoucí, do jejichž oddílů chodí děti
se speciﬁckými potřebami. Cílem setkání bude
opět možnost při řadě programů navzájem
sdílet zkušenosti a postupy, které využíváte
při práci s těmito dětmi, seznámit se s novými
informacemi a trendy v této oblasti nebo možnost zúčastnit se skupinové supervize.

Den Země
22. dubna 2013
Den Země bude součástí skautské činnosti
několika oddílů a středisek – skauti z Brněnce
uspořádají brigádu na úpravu okolí místního
kostela, středisko z Moravské Třebové začalo
přípravami už v březnu a vyráběli do kluboven
barevné koše, chlapecký oddíl z České Třebové se zase zapojí do městských oslav.

Svátek sv. Jiří
Foto: Jakub Pejcal – Boby
24. dubna 2013
Oslavy patrona skautů, sv. Jiří, proběhnou na
mnoha místech České republiky. Např. v hradeckém středisku sv. Jiří proběhnou tradiční
Svatojiřské závody, oddíl Kometa z Horní
Stropnice oslaví svátek jako šátkový den,
středisko Řehoře Mendla v Brně zase tradiční
skautskou poutí.

Zlaté šlapátko 2013
1. května 2013, okolí Brna (Mokrá Hora u kaple – Bílovice), http://zlate-slapatko.tym.cz,
zlate-slapatko@tym.cz
XIII. ročník tradičního závodu horských kol.
Startovné 20 Kč. Přihlašování do 25. dubna
2013 online na webu.

Poradní skála 2013
10/2013

05/2013

25.–28.října 2013, Frýdek-Místek
http://poradniskala.cz,
www.facebook.com/PoradniSkala
info@poradniskala.cz
Vedeš vlčata nebo světlušky?
Pak si do diáře určitě poznamenej datum
25.–28.října 2013. Bude se totiž konat
Poradní skála, a to ve Frýdku-Místku. Můžete
se těšit na tipy na aktivity na schůzky podle
stezky, povídání o předškolácích v Junáku,
motivaci vůdců, pohybové hry venku, celoroční hry, jak se vyhnout syndromu vyhoření
a mnoho dalšího. Registrace na akci bude
spuštěna 1. května.

KALENDÁŘ
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Sportujete nadoraz?
lék Wobenzym®
urychluje hojení
posiluje oslabenou
imunitu

Vážení příznivci sportu,
v žádném případě Vám nepřejeme nic špatného, ale
sami víte, že při sportování můžete přijít k úrazu velmi
snadno. Přijměte proto tento tip:

Účinná pomoc při zranění
Ve vrcholovém sportu se už řadu let osvědčuje především
k urychlení hojení po úrazech a při léčbě poruch imunity
enzymový lék Wobenzym. Velmi dobré zkušenosti s ním
mají fotbalisté, atleti, lyžaři, hokejisté, boxeři, cyklisté
a mnozí další. Také tisíce rekreačních sportovců mohou
z vlastní zkušenosti potvrdit, že jim Wobenzym pomohl
urychlit hojení po úrazu a návrat do zaměstnání a že
díky tomuto léku mohli začít dříve znovu sportovat.

Význam enzymů po úrazu
Enzymy, které obsahuje Wobenzym, urychlují vstřebávání otoků a krevních podlitin a zkracují dobu hojení
úrazu až o polovinu doby, která by jinak byla zapotřebí.
Proto se Wobenzym hodí k léčbě otoků, krevních podlitin a výronů, pohmožděnin, ale i vykloubení a zlomenin.
Při zranění přitom platí zásada, že čím dříve po úrazu se
začne s podáváním Wobenzymu, tím účinnější je jeho
působení.

Posílení imunity, urychlení regenerace
Zvýšená fyzická zátěž při intenzivním sportování podobně jako psychické vypětí a stres oslabují imunitu.
Wobenzym posiluje oslabenou imunitu a urychluje regeneraci. Po namáhavém sportovním výkonu to Vaše
svaly zvládnou s Wobenzymem mnohem lépe.

Více na www.wobenzym.cz
Wobenzym je tradičním lékem z přírodních zdrojů pro
vnitřní užití. Pečlivě pročtěte příbalovou informaci.
www.wobenzym.cz, konzultace na tel.: 800 160 000
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice

Lék Wobenzym obsahuje unikátní směs enzymů,
jejíž účinnost je ověřena rozsáhlým vědeckým výzkumem, řadou kontrolovaných klinických studií
a více než 40 letou léčebnou praxí. Účinek jiných
enzymových směsí může být zcela odlišný. K léčbě vždy používejte lék, nikoliv enzymové doplňky
stravy, které nejsou k léčbě určeny.

