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TÉMA

TÉMA ČÍSLA: 
JUNÁK A PŘÍRODA: KDE HLEDAT INSPIRACI

VÍCE SI PŘEČTĚTE NA STRANÁCH 24–29

Poslední číslo Skautského světa před prázdninami se věnuje tématu Junák a příroda. Zaměřili jsme se 
především na ohleduplné chování k okolnímu prostředí a to, zda a jak se odráží ve skautské činnosti. 
Pro takové chování a jednání vám přinášíme inspiraci v podobě knih a webů.

ABCD EKOLOGIE ANEB ŽIVOTABUDIČ

Jde o DVD, které obsahuje 26 hraných 
scének na různá aktuální 
témata, která se tý-
kají hospodaření 
v domácnosti 
a v běžném 
životě (odpa-
dy, energie, 
zateplení, 
péče o kra-
jinu, nákupy, 
spotřeba, 
úspory vody, …). 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA PRO ZŠ A SŠ

I pro skauty dobře použitelná příručka, 
která pomáhá k tomu, jak děti učit, 
aby měly snahu dělat něco pro trvale 
udržitelný rozvoj.

CVIČENÍ A HRY 

PRO GLOBÁLNÍ VÝCHOVU

Legendární knížka autorů Pike 
a Selby je jedním ze zástupců 
nápadníků aktivit s tematikou 
globálního vzdělávání. 

PLAKÁT DESATERA DOMÁCÍ EKOLOGIE

Šikovná pomůcka domů i do kluboven či 
skautských základen nabízí praktické tipy, 
jak se chovat, aby naše ekologická stopa 
byla co nejmenší. 

UMĚNÍ VYBÍRAT

Tenká, ale tipy nabitá bro-
žurka, která usnad-

ňuje ekologické 
nakupování. 

 Ekomapa

Sháníte-li na tábor lokálního dodavatele 
zeleniny či mléka nebo pokud hledáte, 
kde nakoupit ekologicky šetrnou drogerii, 
pak se vám může hodit právě Ekomapa – 
www.veronica.cz/ekomapa
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ÚVODNÍK | OBSAH

Třídění, programy zaměřené na pří-
rodu a její poznávání nebo ochranu, 
někdy i lokální potraviny – to vše 
už je mnohde součástí života oddílů, 
kurzů a dalších jednotek. Na přírodu se 
nezapomíná, zároveň se ale nezdá, že 
by hrála v naší činnosti speciální roli. 
Skýtá nám prostor pro dobrodružství, 
rozjímání, potřebuje ale i naši péči. 
To ostatně věděli i skauti před námi, 
jak o tom svědčí článek z tohoto čísla 
o zapáleném snažení Jana Svatopluka 
Procházky. Může být tedy výzvou 

přemýšlet a začít hledat inspiraci, jak být s přírodou ještě více v kontaktu 
a jak ji ochraňovat. Konkrétní nápady přináší například odpovědi zástupců 
jiných organizací, které najdete na straně 28–29 nebo v chytrých knihách (tipy 
na straně 2). Obrátit se můžete i na skautský ekologický odbor, různé poradny, 
můžete vyjet na semináře nebo kurzy. Anebo dát prostě hlavy dohromady, 
inspirace jistě přijde. Jde spíše o to, nevypouštět přírodu z merku a nezapomí-
nat na ni. 

Trvalé a silné zážitky z přírody nejen 
na nadcházejících letních táborech přeje

Julča
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Pro spolupráci můžete psát na email skautskysvet@skaut.cz.

 Do hodnocení časopisu se můžete zapojit na webu 

www.skaut.cz/hodnocenicasopisu 

nebo na www.facebook.com/SkautskySvet.
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Česká rada dětí a mládeže má nové vedení

Delegátky a delegáti volili za účasti zástupců Junáka 
nové vedení České rady dětí a mládeže (ČRDM) na ná-
sledující tři roky. ČRDM povede současný předseda 
Aleš Sedláček. Představenstvo mající jedenáct členů bu-
dou zastupovat i dva členové Junáka, a to Jan Cieslar – 
Scott a Zuzana Vaněčková – Hippo.

Skauti a velbloud v pražské zoo – 
po 69 letech

V neděli 20. dubna si návštěvníci pražské zoo připo-
mněli pozoruhodné dobrodružství z června roku 1945, 
ve kterém hráli hlavní roli skauti. Při příležitosti oslav 
narozenin velblouda Jepeho se veřejnost i mnozí skauti 
mohli zúčastnit skautského dne, který odkazoval na je-
den velmi zajímavý příběh. Těsně po válce, v červnu 
roku 1945, objevila u Golčova Jeníkova parta skautů 

zatoulaného, volně se pasoucího velblouda. Neváhali 
a rozhodli se opuštěnému zvířeti pomoci. „Ulovili“ ho 
do lasa, zkontaktovali pražskou ZOO a následně zor-
ganizovali pěší pouť do Prahy dlouhou 99 km, na které 
si ve štafetách skauti z různých oddílů velbloudici 
Pepitu předávali. Cesta vedla přes Čáslav, Kutnou 
Horu, Kolín a Úvaly až do pražské Tróje, kde velblou-
da slavnostně předali do rukou chovatelů ZOO Praha. 
Na téměř sedm desítek let starý zážitek dnes při besedě 
během narozeninového programu vzpomínal oldskaut 
Vladimír Kolomý (80), který vedl velbloudici v posled-
ní části štafety. Kromě této besedy mohli návštěvníci 
vidět i skautský tábor s malou výstavou archivních 
dokumentů – s korespondencí mezi skauty, pražskou 
ZOO a úřady, dobovými fotografi emi i zápisy z kronik 
vztahující se k cestě velblouda do Prahy.

Startuje program Erasmus+
Využijte toho, že v roce 2014 startuje nový program Ev-
ropské unie pro mládež Erasmus+. Ten je jednou z mála 
příležitostí pro podporu mezinárodních skautských 
projektů. Tento program navazuje na program Mládež 
v akci a pokrývá většinu oblastí, které byly podporová-
ny v rámci Mládeže v akci. Z programu je možné získat 
prostředky na mezinárodní výměny mládeže, Evropskou 
dobrovolnou službu a školicí a networkingové aktivity 
pro pracovníky s mládeží. Nejbližší uzávěrka je pláno-
vána na 1. října. S přípravou projektu vám může pomoci 
Zahraniční odbor Junáka. Pokud uvažujete o podání 
projektu nebo byste chtěli poradit s rozpracovanou 
žádostí, pište na international@junak.cz.

Setkejte se ze zahraničními skauty 
před CEJ 2014
Zahraniční skauti, kteří se zúčastní Central Euro-
pean Jamboree 2014 v České republice, jsou zváni 
k několikadennímu pobytu s českými skauty. Staňte se 
jejich hostiteli! V rámci programu Home Hospitality 
(HoHo) budou čeští skauti od čtvrtka 31. července 
do neděle 3. srpna hostit zahraniční účastníky CEJ. 
HoHo je tradiční součástí většiny velkých meziná-
rodních skautských akcí. Zahraničním skautům má 
pomoci lépe poznat zemi, ve které se akce odehrává, 

JÁ A SKAUTING | ZPRÁVY

ZPRÁVY Z JUNÁKA

 Více na webu: 
www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita -osob -mladez

2346 členů – Tolik přibylo registrovaných členů 
Junáka v letech 2013 a 2014. Junák má v tomto roce 
celkem 50 439 registrovaných členů.

Jan Cieslar – Scott Zuzana Vaněčková – Hippo
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její kulturu i přírodu. Hostitelským skautům naopak umožní 
vytvořit nová mezinárodní přátelství, případně se zahra-
ničními skauty navázat dlouhodobější spolupráci. České 
hostitelské družiny by měly zajistit zahraničním skautům 
ubytování, stravu a zajímavý program, který jim více před-
staví Českou republiku. Zahraniční skauti si budou hradit 
dopravu do místa ubytování + příspěvek 800 Kč na účastní-
ka. Pokud byste se chtěli do HoHo programu zapojit, pište 
na adresu petr.macek@junak.cz.

AKCE
Hopík 2014
Od 13. do 17. listopadu 2014 se ve Skautském centru Vinice 
v Pardubicích uskuteční další ročník kurzu Hopík – hospodář-
ského a organizačního přípravného kurzu pro všechny, kteří se 
chtějí zlepšit v hospodaření nebo v organizační oblasti.

Návštěvní den Středoevropského 
Jamboree 2014

Středoevropské jamboree, které se pod hes-
lem „Prepared for the future“ koná od 3. 
do 9. srpna, přivítá u severočeských Doks 
více než tisíc skautů ze sedmi zemí. 
Kapacita kontingentů i servistýmu je 
naplněna – přesto máte stále možnost se 
na něj podívat. Na jeden den jamboree, 

který je vyhrazen návštěvníkům, může 
přijet kdokoli z vás. Tím dnem je  čtvrtek 7. srpna. Hlavními 
lákadly dne jsou odpolední Festival kultur a Večer kontingen-
tů, na který si jednotlivé země přichystají prezentaci svých 
kultur. Návštěvníci si kromě toho budou moci ve zkrácené 
podobě zkusit v podstatě vše, co čeká běžné účastníky – ak-
tivity spojené s programovými bloky, doprovodné programy 
i celkovou atmosféru této mezinárodní skautské akce. 

ZPRÁVY | JÁ A SKAUTING

 Více na webu 
www.cej2014.cz/home -hospitality.html

 Lístky dayvisitorů jsou stále dostupné v e -shopu CEJ 
na webu www.cej2014.cz, a to do 20. 7. nebo 
do jejich vyprodání.

 Další informace najdete na: 
http://hopik.stri¬brnareka.cz

OHLÉDNUTÍ 
ZA IVANČENOU

Výstup na Ivančenu – šedivé mraky, mlha 
a déšť a kolem spousta radosti. Společná ces-
ta k mohyle uprostřed sester, bratrů a přátel. 
Cesta vzhůru, stoupání na horu. Sestra náčelní 
v úvodním slovu připomněla význam Ivančeny 
pro dnešní skauty a skautky… A v tu chvíli 
vysvitlo slunce – jako by společná vzpomínka 
na statečné činy ostravských bratrů dokázala 
rozehnat i mraky. Stáli jsme, s náčelní a ná-
čelníkem, obklopeni stovkami mokrých lidí 
– skautů a skautek nejrůznějšího věku a z růz-
ných skautských organizací, trampů a dalších, 
kteří byli přes namáhavý výstup v dešti plní 
dobré nálady a vstřícnosti vůči druhému. Byly 
to okamžiky, při kterých se mě zmocnil pocit 
vzájemné sounáležitosti nás všech a ducha 
skautingu, jenž tu ze všech přímo vyzařoval.
Podobné pocity určitě každý občas zažívá 
i na táboře, na noční hlídce po večeru u ohně, 
jehož uhlíky ještě teď řeřavě žhnou. A prá-
vě nyní se na skautské léto připravujeme. 
Chystáme hry, plánujeme výpravy do okolí 
a sestavujeme program. Nezapomínejme, 
že prožití pocitu síly našeho společenství 
kluků a děvčat je jednou z cest k navazová-
ní celoživotních přátelství. A k upevňování 
hodnot skautingu tak, aby se třeba jen jako 
zákon napsaný v zápisníku vtiskly do našich 
myšlenek, do každodenního chování a celého 
způsobu života.
Přeji vám všem povedené tábory bez obtíží či 
zranění a plné radosti. 

SLOVO STAROSTY | JÁ A SKAUTING

Autor: Josef Výprachtický – José, 
starosta Junáka
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Kulobití na pomezí
Už pět let patří k pilířům činnosti oldskautů v Morav-
skoslezském kraji bowlingová liga. Každý měsíc si 
milovníci „koulení“ dávají dostaveníčko v některé z he-
ren od Ostravy přes Frýdek -Místek či Bystřici nad Olší 
až po Český Těšín, aby změřili své schopnosti ve zdo-
lávání kuželek pomocí nevyzpytatelně rotující koule. 
Nezůstává však jen u těchto domácích klání. Jednou 
za rok se koná i velké mezinárodní bowlingové Ku-
lobití, ve kterém oldskauti vyzývají k soupeření starší 
harcery seniory z partnerskéko klubu Watra v polském 
Cieszyně. Tyto kontakty oldskautů z obou stran česko-
-polského pomezí se však neomezují jen na bowlingo-
vou dráhu. Už sedm let zvou naopak dospělí harceři 
naše oldskauty na střelnici v podhůří polských Beskyd 
k pravidelnému soupeření ve sportovní střelbě.

Vzpomínka na malíře
K předním ilustrátorům literatury pro mládež, včetně 
skautských románů – například celé řady foglarovek, 
knížek Jaroslava Svojšeho či Miloše Zapletala – patří 
bezesporu akademický malíř Gustav Krum  (1924–2011). 
V odborných kruzích byl označován za pokračovate-
le legendárního Zdeňka Buriana. Nyní, v předvečer 
Krumových nedožitých devadesátin (23. května), si 
umělcovi přátelé a příznivci připomněli jeho dílo a odkaz 
odhalením pamětní desky na domě v Rychtářské ulici 
4 v Praze -Dejvicích. Zde Gustav Krum celé půlstole-
tí žil a tvořil. K instalaci pamětní desky vedle členů 
Společnosti přátel Zdeňka Buriana, v níž se sdružuje 
řada Krumových obdivovatelů, přispěli lvím dílem také 
pražští oldskauti. I proto několik klubů OS naplánovalo 
své květnové schůzky jako poznávací vycházky s účastí 
na slavnostním odhalení desky.

Minimuzeum v Ostravě
O tom, že témata absolventských prací Lesní školy 
OS nezůstávají jen teorií na papíře, svědčí aktivita 
absolventa loňského kursu Stanislava Kučinského 
z Ostravy. Ve své písemné práci se zaměřil na využití 
sběratelství ve skautské praxi. V textu shrnul nejen 

vlastní bohaté zkušenosti sběratele, ale i organizátora 
několika výstav, z nichž nejvýznamnější byla expozice 
ke století českého skautingu v Městském muzeu v Os-
travě. Už tehdy na vernisáži Staňa vyslovil přání najít 
pro své i další sbírky stálý výstavní prostor. Modelový 
projekt expozice pak tvořil i část Staňovy lesoškolácké 
práce. Nyní vše přetavil do reality – a v první květno-
vou sobotu bylo ve Skautském domě v Syllabově ulici 
16 ve Vítkovicích otevřeno jeho vysněné minimuzeum. 
Za podpory okresní rady Junáka, Klubu skautských 
sběratelů, mateřského klubu OS i dalších ochotných 
rukou se zrodila expozice, kterou mohou Ostravě 
leckde závidět a jež alespoň částečně nahrazuje absenci 
ofi ciálního skautského muzea u nás. 

Trojsetkání v Tatrách
Jedním z vrcholů mezinárodních aktivit členů kme-
ne dospělých je už bezmála dvě desetiletí česko-
-slovensko -polské Trojsetkání. Tradiční akce, střídavě 
organizovaná oldskauty z jednotlivých sousedících 
zemí, se ale neomezuje jen na vzájemnou návštěvu 
a turistiku. Páteří několikadenního mítinku je mezi-
národní konference s výměnou zkušeností o formách 
skautingu dospělých v národních organizacích. Ty jsou 
v rámci mezinárodního společenství ISGF ojedinělé 
tím, že čeští, slovenští i polští oldskauti jsou sdruženi 
ve společné organizaci s mládeží. V rámci různorodé 
dílčí autonomie však řeší specifi cké problémy. Hostiteli 
letošního Trojsetkání (18.–21. září) budou polští harceři  
senioři a setkání proběhne na základně  Glodówka 
na polské straně Vysokých Tater. Kromě ofi ciální 
delegace kmene dospělých Junáka je akce otevřena 
i dalším zájemcům, účast je však podmíněna průběžnou 
aktivitou v kmenové činnosti. 

KaleidOSkop
KRÁTKÉ ZPRÁVY ZE SVĚTA KMENE DOSPĚLÝCH

KaleidOSkop sestavil Slavomil Janov – Nashville, Praha

 Více na www.skautostrava.cz

 Více na www.skaut.cz/oldskauting
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Letos se počet členské základny Junáka přehoupnul 
přes padesát tisíc. Rosteme už osm let a za tu dobu se 
naše členská základna zvětšila o skoro neuvěřitelných 
25 procent. Přesto jsou pořád země, kde skauting 
přiláká výrazně větší procento (nejen) dětské popu-
lace (a také země, kde je to procento mnohem nižší 
než u nás). Máme to chtít měnit dál? Mottem Světové 
organizace skautského hnutí (WOSM) je „Vytváříme 
lepší svět“. Je to velký závazek, ale i jasná zpráva. 
Pokud měníme svět pomocí skautské výchovy, měníme 
jej skrze každou skautku a každého skauta, kteří 
skautingem prošli. A samozřejmě, skauting není nutně 
pro každého. Každému se nechce do přírody. Každému 
se nechce kamarádit s ostatními. Každému se nechce 
postavit si tábor vlastníma rukama. Ale dokud jsou 
kolem nás kluci a holky, kteří o skautech nikdy nesly-
šeli nebo je nepotkali, dokud jsou kolem nás dospělí, 
potenciální skautští dobrovolníci, kteří o skautech jen 
mlhavě tuší, pak je pořád třeba o sobě dávat vědět. 
Opakovaně, s větším důrazem a lépe.

Je třeba dát o sobě vědět
Existuje spousta složitých způsobů, jak o sobě dát 
vědět. Dají se studovat, předávat, vylepšovat. Jsou jich 
plné příručky, semináře na internetu, předměty na vyso-
kých školách. Ale pro oddíly a střediska obvykle není 
potřeba složitých návodů. Často si stačí uvědomit, že je 
třeba o sobě dát vědět. A pak se jen zamyslet nad tím, 
co o sobě chcete sdělovat a komu. Není to vždy stejné. 
Někde se nedostává nováčků, jinde jich zas přebývá 
a chybějí vedoucí. A na dalších místech se zas třeba 
nedostává fi nancí na rekonstrukci klubovny a je třeba 
přilákat sponzory z okolí.

Jak na to?
Jaké nástroje komunikace má k dispozici bez mimo-
řádného úsilí skutečně každý oddíl či středisko? Jak 
a kde na sebe tedy může snadno upozornit? Ať se jedná 
o dveře a zdi kluboven, oddílová trička, vzhled oddílu 

cestou na výpravu nebo jednoduchou webovou stránku, 
všude je podstatnější rozhodnutí se tou či onou cestou 
pustit, než být skutečnými „experty“. Ani pro jedno-
duchou vývěsku (ano, i dnes mají vývěsky na dobrých 
místech plné opodstatnění!), fotogalerii nebo jednodu-
chou fotoreportáž z tábora není potřeba žádných zá-
zraků. A výtečným nástrojem komunikace jsou rodiče 
skautek a skautů z oddílu, tedy lidé, kteří vás znají, věří 
vám a vědí, že skauting jejich děti zkrátka baví a navíc 
jim i prospívá.

Propagace je navíc něco, čemu se často rádi budou vě-
novat náctiletí oddíloví rádcové a rádkyně a není vždy 
třeba jí zatěžovat „nejvyšší“ vedení oddílu. S průběž-
nou propagací se k vám snáz dostanou nováčci, více se 
o skautingu dozvědí jejich rodiče, spíš seženete peníze 
na materiál na nové podsady. A vždy je dobré nezapo-
menout, že i dobrý produkt potřebuje reklamu a že ani 
úžasná reklama špatný produkt nezachrání! 

SKAUTING 
MUSÍ BÝT VIDĚT!
Autor: Petr Vaněk – Permoník, Plzeň | Foto: Martina Kalinová

KAŽDÝM ROKEM JE NÁS VÍC A VÍC. MÁ NÁS BÝT JEŠTĚ VÍC? 
A MŮŽEME PRO TO NĚCO SNADNO UDĚLAT? KAŽDÁ A KAŽDÝ?

 Zajímáš se o propagaci skautingu? 

Sleduj propagační sekci na Skautské křižovatce 
na www.skaut.cz/propagace 
a facebookový profi l „Propagujeme skauting“ 
na www.facebook.com/propagujemeskauting.
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V oblasti skautské historie se určitě necítíme jako 
odborníci, možná právě proto nás zaujala nabídka 
víkendového metodického semináře pořádaného 
Skautským institutem. Přihlásili jsme se a druhý 
květnový víkend vyrazili na Broumovsko zapracovat 
na svých rezervách.

Genius loci
Seminář se konal v pohraničí, ve městě Stárkov 
nedaleko Náchoda, co by kamenem dohodil od Tep-
lických skal. Naše navigace měla při cestě na místo 

výletnickou náladu a provedla nás místními vesnička-
mi s rozbitými silnicemi. Bylo to dál, horší cestou, ale 
stálo to za to. Krajina, zajímavá nejen svou přírodní 
historií, ale i tím, že si nese vzpomínky na dramatic-
ké události z nedávné historie, k nám promlouvala 
ze všech stran. V sobotu odpoledne jsme navíc v rám-
ci programu absolvovali výlet zaměřený na příběhy 
v krajině a na to, jak krajinu číst. Při něm jsme mohli 
okolní atmosféru nasát ještě intenzivněji. Úžasné 
pohledy do krajiny doprovázely příběhy a zajímavosti 
od zaměstnance CHKO Broumovsko a dalších kraje 
znalých průvodců.

Autoři: Miriam Jandáková – Želvík, Martin Volf – Fofl , Broumov, instruktoři RK Svatoplukovy pruty a ČK Zvostra!

Foto: archiv Skautského institutu

JÁ A SKAUTING | REPORTÁŽ

Setkání s krajinou, historií na vlastní kůži a řadou zajímavých příběhů týkajících se skaut-
ské historie. To všechno přinesl metodický seminář o práci s historickými tématy pořádaný 
Skautským institutem.

SRP, KŘÍŽ A LILIE
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Billovy vzpomínky
Skautský institut už několik let 
shromažďuje autentické životní 
příběhy skautských pamětníků. 
S jedním z nich jsme se seznámili 
při odpoledním vyprávění Lubo-
ra Šušlíka – Billa. Vyprávěl nám 
mimo jiné o tom, jak na konci války 
s Němci ustupoval před ruskou 
armádou, zdržel se na místě mezi 
posledními a nožíkem přeřezal dráty, 
které měly odpálit nálože nastraže-
né proti spojencům. „Jindy si zase 
jeden z mých přátel myslel, že už 
mě zabili. Při čekání na odvoz jsem 
vyčerpaný usnul a kolem se začalo 
střílet. Jedna střela trefi la soudek 
s marmeládou a já vypadal, že jsem 
celý od krve. Najednou jsem ale 
vstal a odešel po svých,“ vyprávěl 
Bill. Jeho vyprávění pro nás bylo 
jedním z nejsilnějších zážitků pro-
dlouženého víkendu.

Další z hostů, Karel Strachota 
z Člověka v tísni, představil aktivity 
Člověka v tísni v oblasti historie 
a přivezl fi lm České děti. Ten popi-
suje předrevoluční dobu a činnost 
jedné ze skupin aktivistů Sametové 
revoluce. Další silný příběh – Příběh 
Jana Zajíce – nám přiblížil Tomáš 
Hlavsa – Tom. V rámci předmětu 

moderní historie se svými studenty na Šumperském 
gymnáziu připravil stejnojmennou výstavu. Najdete ji 
i na internetu na stránce www.pribehjanazajice.cz.

Během celého víkendu i v rámci vyhrazených progra-
mů nám často vyprávěl Václava Nosek – Windyho, 
nestor skautských příběhů i sběratelství. Vyslechli jsme 
si od něj například příběh o počátcích skautingu s tolika 
podrobnostmi, které znal jen málokdo z nás. Věděli jste 
třeba, že Svojsík dostal na zavedení skautingu do čes-
kých škol grant?

Vyřežte si lilii
První ráno při snídani jsme dostali nahrubo vyříznutou 
skautskou lilii. Během dne jsme ji měli ručně vyřezávat 
a upravovat do konečné podoby. Bylo zábavné sledovat 
během semináře účastníky, jak téměř při všech akti-
vitách neustále pižlají a upravují svou dřevěnou lilii, 
aby byla v sobotu večer co nejkrásnější. V hudebním 

bloku jsme se naučili historické skautské písně, které 
dnes znají jen málokteří skauti. Naplno jsme je mohli 
předvést při večerním slavnostním ohni.

Seminář sliboval metodickou podporu vzdělavatelům 
ze skautských kurzů i pro práci s oddílem. Dostali 
jsme ji při programu „Jak pracovat s historií“ a při 
přednášce o zpětné vazbě. Na semináři jsme také 
mohli pročítat a připomínkovat příručku s metodikou 
pro práci s historií, kterou Skautský institut právě 
dokončuje. Nejcennější však bylo, když jsme si 
některé historické události prožili na vlastní kůži. Byli 
jsme tak zavření ve sklepě během druhé světové války 
a jeden po druhém vyslýcháni. Těm, co si stěžovali, 
máčeli vyslýchající hlavu v kýblu s vodou. Mokří 
jsme leželi na zemi a čekali, co se bude dít dál. Prožité 
události jsme refl ektovali a bavili se o tom, jak podob-
né programy využít v oddíle nebo na kurzu. V bloku 
dramatické výchovy jsme sami pracovali se známým 
příběhem Luboše Jednorožce, který už byl zpracovaný 
jako komiks a krátký fi lm. Na motivy tohoto příbě-
hu jsme připravili vlastní workshop a pod vedením 
lektorek jsme úryvky z něj vyzkoušeli na ostatních 
účastnících. Celý víkend byl protkaný metodikou, ale 
šlo především o to, něco si prožít a umět se získaným 
prožitkem dále pracovat.

Celý seminář nebyl bez chyby a úplně dokonalý – 
občas jsme si nestihli odpočinout, občas nám byla 
zima – i přesto nám toho organizátoři dokázali předat 
mnoho. Takový seminář má podle nás v Junáku nemalý 
význam a bude jen dobře, když bude v dobře nakroče-
ném směru pokračovat dále. Budou tak moci vzniknout 
další skautské lilie vyřezávané za vyprávění o dobách 
minulých… 

REPORTÁŽ | JÁ A SKAUTING

Některé historické události jsme si prožili na vlastní kůži.
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Autor: Ladislav Pelcl – Bilbo, Praha | Foto: archiv dotazovaných

XIV. valný sněm Junáka proběhl v krásném prostředí města Litomyšle a jeho zámku. Dele-
gáti se nenechali zlákat pěkným počasím, protože sněm rozhodoval o řadě důležitých otázek. 
A jak to tedy na sněmu dopadlo a jak se nás to dotkne?

CO PROJEDNAL 
VALNÝ SNĚM?

JÁ A SKAUTING | SKAUTSKÝM SVĚTEM

Název Junáka

Jako první v pořadí delegáti rozhodovali o názvu orga-
nizace. Při vstupu do sálu probíhalo anketní hlasování 
o preferovaném názvu. Po zveřejnění výsledků nebylo 
překvapivé, že následně téměř tři čtvrtiny přítomných 
delegátů podpořily hlasováním název – tedy: Junák – 
český skaut, z. s. Název se nicméně nezměnil schvá-
lením na sněmu, určení termínu změny sněm nechal 
na Náčelnictvu. Střediska i ústředí tak mají čas se na ni 
připravit. Ke změně by mělo dojít v návaznosti na vývoj 
v legislativě (odbourání poplatků za zápis do rejstříku) 
na podzim 2014.

Stanovy

Přijetím nových stanov se sněm začal zabývat v pátek 
v diskusních skupinách. Hlavní projednávání pak začalo 
v sobotu dopoledne. Postupně proběhla hlasování 
o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Většina podnětů 
ke změně podporu sněmu nezískala. Návrh textu stanov, 
předložený na sněmu, se tak změnil jen ve třech ohle-
dech: doplnění pravomoci Ústředního svazu kapitánů 
předkládat návrhy Valnému sněmu, zachování stávají-
cího tříletého volebního období a určení dne 14. června 
2014 jako data účinnosti stanov. Sněm se také usnesl 
na tom, aby neplnoletí činovníci nezastávali některé 
klíčové funkce (např. vedoucí oddílu či střediska). 
Sněm stanovy schválil večer v závěru svého sobotního 
programu.

A jaké hlavní novinky tedy nové stanovy přináší? Nadří-
zené jednotky ručí za ty podřízené do částky 100 tisíc Kč. 
Náčelnictvem vybrané funkce mohou zastávat i nezletilí. 
Jednotky vznikají zápisem do spolkového rejstříku Výkon-
nou radou. Činovníci skládají činovnický slib. Skautská 
metoda je formulována do srozumitelnějšího znění. Bylo 

Strategie Junáka do roku 2022

Valný sněm během sobotního odpoledne po krátké 
prezentaci vzal předloženou strategii na vědomí a uložil 
Náčelnictvu, aby na ní dále pracovalo, nejpozději 
do konce roku 2014 ji schválilo a zahájilo její uskuteč-
ňování. Sněm zároveň vyzval všechny jednotky a členy 
Junáka, aby se k naplňování strategie připojili. Dále 
sněm ve strategii zdůraznil aktivní pobyt v přírodě. 
Všechny nás tedy čeká velké množství práce, aby strate-
gie byla naplněna.

zrušeno rozdělení na chlapecký a dívčí kmen včetně 
oddělené volby náčelníka a náčelní. Členství při nere-
gistrování může zaniknout i dříve než za rok.

Členství ve WOSM a WAGGGS

Nejožehavějším tématem sněmu byla nejspíš otázka 
členství v mezinárodních organizacích – tedy návrhy 
spojené s vystoupením z WAGGGS, registrováním 
členek Junáka i do WOSMu či změně poslání Junáka tak, 
aby odráželo i poslání WAGGGS. Po delší diskusi získal 
podporu sněmu prostřední návrh; Valný sněm rozhodl, 
že Junák registruje své členky ve WOSM a zároveň je 
registruje i ve WAGGGS jako výraz podpory celosvětové-
ho úsilí WAGGGS o rozvoj dívek a žen.

Valný sněm se stihl zabývat ještě několika tématy, 
která mu byla předložena kraji či delegáty na mís-
tě – více se dočtete na Skautské křižovatce:
http://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/9021-

-vystupy -xiv. -valneho -snemu -junaka -v -kostce
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Václav Špaček – Štip, předseda okresu Praha -východ
Na předchozích VSJ ve mně rozhodování vyvolávalo svou připraveností pocit formál-
nosti. Nerad dělám věci zbytečné. Do Litomyšle se mi nechtělo.

Při přípravě jsem si však uvědomil, že sněmy jednotek vidí některé věci jinak než 
ústředí, což způsobilo úpravu návrhů Náčelnictva. To bylo pozitivní zjištění o fungo-
vání Junáka. Jednání sněmu bylo druhým překvapením. Skutečně rozhodoval. Bohužel 
bylo také zřejmé, že někteří delegáti sněmovní materiály snad ani nečetli.

VSJ schválil základní dokumenty. Následuje však tvorba mnoha předpisů, které určí, 
jak budeme v Junáku žít. I zde je třeba refl exe a obezřetnosti činovníků, aby se z Ju-
náka, skrze potřebný odborný a manažerský přístup, nevytratil skautský duch. Náčelní 
a náčelník jsou pro mne nadějí, že se to nestane, ale k tomu je třeba i nás.

Michaela Sochorová – Miška, 
zástupkyně vedoucího oddílu 148. oddílu RYS Praha
„Ahoj, uvidíme se na sněmu,“ loučila jsem se občas během zimy. „Cože, 
na sněmu? Co ty tam? Budeš tam nejmladší a unudíš se,“ slýchala jsem často 
v odpověď. Přestala jsem tak od sněmu cokoliv očekávat. Možná právě díky 
tomu se mi sněm líbil. Co tomu pomohlo? Šalamounsky vyřešené dvoukolové 
volby a odlehčení atmosféry hlasováním o čárce ve větě. Měli jsme tu nejlepší 
skrutátorku. Některé delegáty si budu pamatovat navždy, od mikrofonů se 
téměř nehnuli. Historicky první foto všech delegátů byl parádní nápad, jen by 
se to všichni delegáti museli dozvědět. Třeba se to povede příště.

A jinak? Nejmladší jsem tam nebyla, kdo se bojí nudy, ať tam nejezdí. Za-
jímavých hostů, diskuzí i výsledků hlasování bylo dost. A snad i k relativní 
spokojenosti všech. K té mojí určitě, ač jsem ne vždy byla pro.

Vendula Bušková – Véňa, místonáčelní
Ze sněmu si odnáším velmi dobré pocity. Prostředí Litomyšle bylo krásné, 
prostory i zázemí byly kapacitně dostatečné (ani jednou jsem nestála frontu 
na WC). Také hostitelé zvládli organizaci naprosto perfektně. Občerstvení 
přímo v sále (káva, čaj, voda) i rozšířená nabídka na baru v předsálí, to prostě 
nemělo chybu!

Taky bych vypíchla práci Moulina a Ondry u technického/PC stolku, bylo 
často obdivuhodné, jak zvládali všechny pozměňovací návrhy pozměňova-
cích návrhů nejen zapisovat, ale téměř okamžitě je i promítat, takže jsme 
vždy všichni na plátně viděli, o čem právě hlasujeme. I moderování pléna je 
dost náročná disciplína, letos se mi líbil Ježek.

Vážím si návštěvy hostů, a to nejen samotného ministra, hejtmana a starosty, 
ale především těch, kteří s námi strávili i většinu víkendu – zástupci ze světo-
vých organizací i ze Slovenského skautingu. 

JAK HODNOTÍM VALNÝ SNĚM?



MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE   I   WWW.VICTORINOX.CZ

NOVÁ KOLEKCE NOŽŮ 
VICTORINOX DELÉMONT

Obchod:  Victorinox Shop, Jungmannovo náměstí 5 , Praha 1

65 mm 85 mm 130 mm
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Dana Jakšičová, skautsky zvaná Gelma má za sebou 
v roli hlavní vedoucí již dvanáct táborů a na dalších se 
intenzivně podílela. Dvanáctka je číslo, které označuje 
plnost, a proto by u něj ráda zůstala. Letos se jí podaři-
lo předat svou funkci mladším a tábor prožije po dlou-
hé době jinak – jako členka početné party vedoucích, 
které vychovávala od světluškovského věku.

Někdy i trochu dobrodružství
„Ohlížím -li se na všechny ty roky zpátky, můžu upřím-
ně říct, že mě ta práce nejen bavila, ale také nesmírně 
zocelovala a všestranně obohacovala. Na oplátku samo-
zřejmě vyžadovala mnoho času a vynaložené energie, 
někdy trošku povolené nervy a občas i pocit celkové 
únavy,“ hodnotí Gelma svou mnoholetou praxi. Tábor 
poprvé vedla jako hlavní vedoucí před patnácti lety. 
Neměla příliš zkušený a funkční tým, skládal se z mála 
sotva plnoletých pomocnic. Na tábor tehdy přibrala 
ještě čtyři děti z dětského domova. Naplno si tak mohla 
vyzkoušet, co vedení tábora obnáší, a nespočetněkrát 
využila skautské heslo „Buď připraven.“ Nebylo to 
zdaleka jediné dobrodružství, které na táborech Gelma 
prožila. „Zažila jsem třeba trojí povodňovou evakuaci, 
zřícenou jídelnu po extrémní bouřce, jeden tábor trochu 
nedopatřením strávený ve vojenském prostoru v býva-
lých Sudetech nebo zapadlé auto v bažině. A také kaž-
doroční pokladovky, které jsou zkouškou důvěry v naše 
děti i v Boží ochranu,“ vzpomíná Gelma na nevšední 
táborové zážitky.

Vzájemná důvěra a pevná přátelství
Gelma je pevně přesvědčena o tom, že vzájemná 
důvěra je jedním ze základních stavebních kamenů 
skautského oddílu, a na táboře, který je vrcholem skaut-
ské činnosti se to obzvlášť projevuje. „Vždycky jsem 
stavěla na tom, že můžu věřit jak svému týmu vedou-
cích, které znám od malička a s nimiž mě pojí spousta 

společných zážitků i pevné přátelství, tak i svěřeným 
dětem, které v oddíle vedeme k zodpovědnosti a samo-
statnosti,“ popisuje Gelma. 

„Je dobré naložit v tomto směru dětem, co v daném věku 
unesou, samozřejmě s ohledem na individuální schop-
nosti každého z nich. K tomu je třeba, aby měl oddíl 
delší dobu nastavený svůj řád a rituály a aby mladší byli 
v úzkém kontaktu se staršími. Mohou se od nich nejen 
učit, ale i počítat s tím, že až dospějí do podobného věku, 
bude se od nich vyžadovat to, co se nyní vyžaduje od je-
jich starších kamarádů,“ upozorňuje Gelma na význam 
celoroční systematické práce ve stmeleném kolektivu. 
„Pokud to funguje, můžeme skautský tábor bez obav 
pojmout nejen jako čas na zabavení dětí, kdy jim serví-
rujeme pečlivě propracovaný program, ale i jako cenný 
výchovný prostředek, v němž má nezastupitelnou roli 
společná práce umožňující život v táborových podmín-
kách. Práce, kterou není třeba brát jen jako nutné zlo, ale 
která je smysluplná a může i bavit,“ dodává. „Největší 
odměnou pro mě bývá, když z tábora odjíždí nadšené 
děti s mozoly na rukou,“ uzavírá s úsměvem Gelma. 

Po dvanácti táborech Gelma z táborského střediska Kalich předala funkci hlavní vedoucí 
tábora mladším. Co si díky této funkci vyzkoušela a co jí přinesla?

Autor: Stanislav Míka – Standa, Praha | Foto: archiv Dany Jakšičové – Gelmy

GELMA: TÁBOR NEJEN 
JAKO ČAS NA ZABAVENÍ DĚTÍ
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První spaní pod širákem ani první putování s batohem 
jsem nezažila se skauty, táborákové písničky znám 
odjinud, nepojí mě ani dětská skautská přátelství. 
K oddílu jsem přišla až v šestnácti a byla v něm pouhé 
tři roky. I ty ovšem stačily, abych pochopila, že jsem 
zažila něco výjimečného.

Možná to bylo právě tím, že jsem se ke skautingu 
dostala až ve věku, kdy si člověk začíná uvědomovat, 
že mnoho věcí není samozřejmých. Vzpomínám si, 
že mě udivovalo, jak „snadné“ je zorganizovat noční 
hru pro desítky dětí a že dohody a pravidla platí nebo 
jak jsem nevěřícně zírala na 13leté kluky, kteří zdili 
kamna. A jaký pocit užitečnosti jsem zažívala v táboro-
vé kuchyni.

Když něco chci
Nejdřív jsem u oddílu pomáhala, pak se podílela 
na jeho vedení, abych nakonec zjistila, že u dětí moje 
místo není. Že své přednosti lépe využiju při organizaci 
akcí, komunikaci s institucemi či sháněním sponzor-
ských darů a pomoci. A v milované táborové kuchyni.

Nevím, jestli jsem si to uvědomovala už tenkrát, 
ale skauting mi toho i za ty tři roky přinesl mnoho. 
Vyzkoušela jsem si věci, ke kterým bych se jinak ne-
dostala, naučila jsem se pracovat v týmu, nebát se vzít 
na sebe zodpovědnost, získala jsem mnoho praktických 
dovedností. Skauting mi také přinesl respekt okolí – 
rodičů, učitelů, známých – a s ním více důvěry z jejich 
strany a více svobody. Zásadní ale bylo poznání, že 
pokud má člověk cíl, chuť něco dělat a nebojí se práce, 
může zkusit a dokázat cokoliv. Najednou mi na hra-
nici plnoletosti nepřišlo jako problém odjet na celé 
prázdniny pracovat do zahraničí. Skauting mi, vedle 

mojí rodiny, dal důvěru ve vlastní schopnosti, vědomí, 
že když něco chci a něco pro to dělám, může se mnohé 
podařit.

Skautské znovuzrození
Po příchodu na univerzitu jsem se se skautováním 
rozloučila. Vlastně mě ani nenapadlo najít si v Praze 
oddíl. Měla jsem skautování příliš úzce spojené s mým 
rodným městem. Nové město a studia mě zaměstnaly 
natolik, že nebylo potřeba hledat další aktivity. Dostu-
dovala jsem, cestovala, pracovala. Měla jsem dobře 
placenou práci, ale o naplnění nemohla být řeč. Po pár 
měsících mi došlo, že to není pro mě, a začala jsem se 
poohlížet po jiné práci. Junák shodou okolností zrovna 
hledal tiskovou mluvčí. Př ihlá sila jsem se a hodně 
o dané  mí sto stá la. Nakonec ho dostala a byla radostí  
bez sebe. Okamž itě  jsem dala vý pově ď  a zač ala praco-
vat na ú stř edí . Nastalo tak mé skautské znovuzrození, 
v úplném centru dění.

S návratem do Junáka se mi splnil sen. Našla jsem prá-
ci, která mě bavila a naplňovala a zároveň jsem mohla 
alespoň trochu vracet, co mi skauting přinesl. Vydr-
želo to dva a půl roku, než mě osud zavál až na konec 
Evropy, do Istanbulu. Kdyby se tak nestalo, jistě bych 
se práce v Junáku dobrovolně nevzdala – přinášela mi 
totiž nejen radost, ale stejně jako v mých skautských 
začátcích přede mne postavila nečekané výzvy, otevřela 
mi nové možnosti a poznala jsem díky ní mnoho výji-
mečných lidí.

Krátká, ale intenzivní setkání se skautingem jsou mi 
asi souzena. Doufám, že tohle nebylo poslední. Tuším, 
že se se skautingem opět potkám jako matka malého 
skauta nebo skautky. A už se na to moc těším. 

ANNA: 
NÁVRAT DO CENTRA 
DĚNÍ
Autor: Anna Skuhravá, Istanbul | Foto: archiv autorky

Jaká byla krátká, ale intenzivní setkání se skautingem bývalé tiskové 
mluvčí Junáka? A jaká budou ta další…
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Když v roce 1908 vydává B -P knihu Scouting for Boys, 
uvádí v ní i první znění zákona, který ve významově 
stejné podobě přebírají další národní skautské organi-
zace. Šestý bod týkající se přírody kolem nás B -P zfor-
muloval jako „A Scout is a friend to  animals.“ Svojsík 
ho v Základech junáctví překládá jako „Junák je příte-
lem zvířat.“ Ovšem již o pár let později rozšiřují čeští 
skauti význam šestého bodu na „Junák je ochráncem 
přírody a cenných výtvorů lidských“. Šlo tehdy o pře-
lomové vidění světa, o ochraně přírody mluvilo jen pár 
zasvěcenců a málokdo k ní viděl důvody. Ani v USA, 
které v té době patřilo k ochranářským průkopníkům, 
nenajdeme příslušné vyjádření ve skautském zákoně.

Svojsík a Novák přezdívají tomuto bodu „Druhý zákon 
lásky!“ a v knize Základové skautingu z roku 1919 
o něm také píší: „Skaut není přítelem pouze lidským tvo-
rům. On miluje i celou přírodu, ve které žije a která mu 
skýtá tolik krás. Vždyť byla stvořena týmž tvůrcem jako 
on a žije týž život, jako on žije. Nejsou to jen tvorové 
živí, zvířata, ač ta především chrání, jsou to i rostliny, ba 
i nerosty, k nimž připíná lásku svého srdce. Aby je mohl 
míti rád, musí je poznati. Pak jim také porozumí. Nikdo, 
kdo zvíře miluje, nebude k němu ukrutný.“

Kdo stál v pozadí?
Za významovým rozšířením zákona stál s největší 
pravděpodobností český vizionář ochrany přírody 
a památek Dr. Jan Svatopluk Procházka, od roku 1915 
člen vedení spolku Junák – český skaut a přispěvatel 
časopisu Junák, povoláním kustod Národního muzea 
a především neúnavný propagátor ochrany přírody 
snad ve všech myslitelných směrech. Založil a působil 
v mnoha tematických spolcích, dlouhá léta redigoval 
časopis Krása našeho domova, napsal stovky článků 

a desítky knih, z nichž nejvýznamnější jsou Ochrana 
přírody a přírodních památek, Návrat ku přírodě či Člo-
věk nepřítel. Bojoval za malé skutky – ochranu ptactva 
před elektrickým vedením, netrhání květin v přírodě, 
i velké činy – zřizování národních parků, vědecké za-

Českoslovenští skauti byli pravděpodobně prvními na světě, kteří významově rozšířili 
 Baden -Powellovo pojetí šestého bodu skautského zákona.

Autor: Roman Šantora – Bobo, Skautský institut A. B. S. | Foto: Archiv autora a SI ABS

SKAUT JE OCHRÁNCEM 
PŘÍRODY A CENNÝCH 
VÝTVORŮ LIDSKÝCH

JÁ A SKAUTING | OKNO DO SKAUTSKÉHO SVĚTA

Dr. Jan Svatopluk Procházka
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kotvení ochrany přírody. A ve svém vidění se neustále 
vyvíjel. V roce 1928 napsal: „Ochrana přírody byla 
donedávna hnutím estetickým a etickým. A pod tímto 
zorným úhlem pohlíží se na ni namnoze i dnes. Ale 
kdo si věci povšiml hlouběji, vidí, že ochrana přírody 
je dnes již něčím více. Že je to nový systém myšlení 
moderního člověka, že to není pouhé hnutí, nýbrž nová 
a stále rostoucí doktrína o vzájemných vztazích člověka 
a přírody.“ J. Procházka bohužel zemřel velmi mlád, 
ve věku 42 let, a je dnes téměř zapomenutou postavou. 
I proto je dobré si připomenout, že právě jemu vděčíme 
za teoretický a ideový základ, na kterém český skauting 
pojímal svůj vztah k přírodě. Proto až půjdete navštívit 
hrob A. B. Svojsíka na pražském Vyšehradě, zastavte se 
i u J. S. Procházky, je pochován jen kousek vedle.

Nejen proklamace
Ve 20. letech několik předních odborníků navrhlo příro-
dovědný program, který měl stát na třech pilířích: „péči 
o zachování života v přírodě, úzkostlivé udržování 
čistoty přírodního prostředí a aktivní pomoc přírodě.“ 
Téma se rozpracovalo jak ve stezkách či odborkách, tak 
v oddílovém programu. Už v té době se stavěly budky 
pro ptáky, čistily řeky, dokrmovala zvěř, spolupraco-
valo se i s univerzitami na odborných přírodovědných 
programech. Pokud bychom ovšem soudili podle 
témat skautských příruček, bylo by nejoblíbenějším 
způsobem poznávání přírody stopování. Většinu knih 
na toto téma napsali v průběhu 20. století právě od-
chovanci skautingu, ať to byl B. Hurikán, V. Vodenka, 
J. K. Baby, M. Klíma či K. Dolejš. Dnes ovšem stopo-
vání zvířat v programu téměř nenajdete.

V době zákazů skautingu se poznávání a ochrana příro-
dy staly pro mnoho oddílů významnou činností a jistě 
k tomu napomohla jak praktická, tak publikační činnost 
skautských autorů, jako byli Mirko Vosátka, Ivan 
Makásek či Miloš Zapletal, a stejně tak organizační 
přikrytí ze strany ekologických organizací, jako byl TIS 
či ČSOP. Velkým ideovým i programovým vkladem 
se stala publikační činnost Jana Čáky a Miloslava Ne-
vrlého. Oba přinesli nový, poutavý způsob poznávání 
krajiny a jejích zapomenutých míst.

Dnes se zdá, že příroda se stala jaksi samozřejmou 
součástí skautingu. Je pevně zakotvena v programu 
i vzdělávání, máme k dispozici mnoho metodik, 
projektů a her. Ovšem v porovnání s jinými oblastmi 
programu je méně vidět, míň se o ní píše i mluví, jako 
by důraz na ni nebyl již tak potřebný. Asi i proto našla 
své zvýraznění ve Strategii do roku 2022 až v připo-
mínkách Valného sněmu. Alespoň, že tak.

PS: Vývoj pojímání ochrany přírody ve skautingu by 
si jistě zasloužil hlubší zpracování, snad alespoň tento 
náznak někoho zaujme a bude se tématu věnovat víc, 
například v bakalářské či diplomové práci. 

OKNO DO SKAUTSKÉHO SVĚTA | JÁ A SKAUTING

Skautský institut A. B. Svojsíka

Procházka po místech vzniku spolku Junák – 

český skaut

Po sto letech navštívíme sídla a hlavní místa, kde se ode-
hrával a činnost spolku Junák od jeho vzniku do konce roku 
1914. Po procházce (cca 3 km) bude následovat promítání 
dobových fotografi í a dokumentů s komentářem.
V neděli 15. června 2014, sraz v 13.30 hod před vchodem 
do Stavovského divadla na Ovocném trhu. Ukončení cca 
v 16.30 hod u Národní třídy.
Srdečně zve průvodce Roman Šantora – Bobo

Web Skautského institutu: 

www.skautskyinstitut.cz 

Zajímavé historické e -knihy k tématu: 

www.skautskyinstitut.cz/knihovny -a -archivy

Mirko Vosátka seznamuje s květinami, 1946.
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Zkušenosti různých skautských rodičů říkají, že 
na tábor lze bez obav vyrazit již s několikaměsíčním 
miminkem a vůbec nevadí, že tam není elektřina, teplá 
voda nebo zděná budova. Děti jsou přizpůsobivé, a je 
to tedy spíše o nás rodičích, zda jsme ochotni věnovat 
svoji dovolenou více zážitkům než odpočinku. Zápřah, 
kterým tábor s mrňaty bezpochyby je, nám ale mohou 
usnadnit všemožné táborové vychytávky – osvědčené 

vybavení, uzpůsobení či organizace života na táboře. 
Představujeme vám některé z nich.

Týpí, podsada i kopule
Petr z Brna s rodinou má zkušenosti ze dvou různých 
táborů a může tedy srovnávat: „Jeden tábor byl v pod-
sadách – tam se nám osvědčilo dva stany spojit v jeden 

Autor: Bára Vobořilová, Praha | Foto: Kamila Rokytová Marková

CHYSTÁTE SE NA TÁBOR RODIČŮ S DĚTMI? PŘEČTĚTE SI O OSVĚDČENÝCH TIPECH 
OD NĚKOLIKA SKAUTSKÝCH RODIČŮ.

TÁBOROVÉ 
VYCHYTÁVKY

JÁ A SKAUTING | RODINNÝ SKAUTING
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velký a udělat v něm velké letiště, anebo se jako rodina 
rozdělit a spát ve dvou. Nejlepší bylo ale na druhém 
táboře týpí pro celou rodinu. Je prostorné, všichni jsou 
spolu, na věci je dostatek místa.“

Letiště se dá udělat i v sólo podsadovém stanu, jako 
použitelné táborové řešení se s dětmi ukazují i klasické 
kopulové stany s letištěm z nafukovacích karimatek.

S čím to může být lepší
Pobyt na táboře může značně zpříjemnit nafukova-
cí bazének či lavór. Voda z potoka v něm příjemně 
zteplá a navíc se dá umístit poblíž stanu. Hodí se také 
pro přeprání špinavých věcí, a pokud máte bazénků víc, 
můžete jeden využít jako pískoviště.

Osvědčilo se také vzít s sebou větší množství fl eeco-
vých dek, nejsou drahé, nezaberou moc místa a na tá-
boře mají všestranné využití – na zástěny, bunkry, 
válecí hnízdo či pod sebe na louce nebo ve stanu. Dle 
zkušenosti Julči i skvěle odvádí vlhkost: „Jsou skvělé 
pod sebe, když proteče plínka.“

Netřeba zdůrazňovat, že nepostradatelnou pomůckou 
je na táboře šátek nebo nosítko pro menší děti a nepro-
mokavé oblečení a boty pro ty větší. Stejně tak se asi 
všichni táborníci shodnou, že pro případ horšího počasí 
je dobré mít nějaké kryté útočiště. Někdo má k dispozi-
ci neobydlené týpí, jiný uzavřenou jídelnu.

Názory na chůvičky na táboře se různí. Zuzka na ně 
nedá dopustit, Kláře se zase vůbec neosvědčily: „Ti-
chým táborem se nesou zvuky poměrně dobře, takže 
chůvička umístěná ve stanu snímala hru na kytaru 
z kuchyně, což znamenalo rychle vybité baterky a nic 
z toho.“ Záleží samozřejmě na velikosti a dispozici 
tábora, pokud ale jako chůvičky využíváte vysílačky 
s odposlechem, můžete je využít např. i k dorozumívá-
ní při terénních hrách.

Jak se v klidu najíst
Zajímavým modelem, jak pro všechny obstarat jídlo 
na táboře, je služba dvou dospěláků z různých rodin 
(aby zbylí dospěláci mohli hlídat svoje děti), která se 
střídá po třech jídlech (např. snídaně – svačina – oběd, 
svačina – večeře – snídaně). Jinde ale mají s malý-

RODINNÝ SKAUTING | JÁ A SKAUTING

 INZERCE
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mi dětmi příliš odlišné zvyklosti a potřeby a nechtějí 
jít do kompromisů. „Společné máme jen obědy, které 
vždy zajišťují dvě rodiny společně, od nákupu přes va-
ření až po úklid. Snídaně a večeře si chystá každá 
rodina sama, tak s sebou máme každý i vlastní vařič.“ 
píše Jája z Brna.

Kromě naplánování jídelníčku a domluvě na organizaci 
služeb v kuchyni je dobré si ještě před táborem vyjasnit 
i názory na to, co dětem dávat a co ne, jak se sladkost-
mi apod.

Tátodělky, pohádky, CHRupka
Program pro děti většinou zajišťují dvě rodiny společně 
nebo třeba 3 dospěláci z různých rodin (kdyby někdo 

vypadl např. z důvodu neodkladné péče o vlastní dítě, 
aby program přeci jen proběhl).

Kromě strukturovaného programu je tábor pro děti 
ideální příležitostí, jak se seznámit s různými „ne-
bezpečími“, která doma běžně nepotkají, a kterým 
není třeba se vyhýbat, ale naučit se s nimi zacházet. 
Oheň, potok, hřebíky, nože, sekery, pily. Rodiny 
z Prahy 8, které jezdí na tábořiště nedaleko Lanš-
krouna, zavedly na táboře „tátodělky“, při kterých 
se děti mohou pod bedlivým dozorem seznámit 
s nožem, sekerou apod. Šárka Zikánová zároveň 
upozorňuje: „Zkušenost nás dovedla k tomu, že děti 
nesmějí samy pro nářadí, i když jsou doma zvyklé 
s ním samy zacházet, a mají ostřejší dozor než doma, 
protože samy sebe zvládnou, ale už nezvládnou do-
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myslet, co všechno udělají zvědaví dvouletí 
kamarádi.“

Po obědě se na většině family táborů čtou 
pohádky, což je dobrý kompromis mezi 
únavou dospěláků a nudou dětí. Po večerce je 
oblíbeným programem zpívání u ohně – děti 
u něj mohou tancovat či bušit do chrastidel 
a nevadí přitom, že od něj odcházejí do postele 
v různou dobu podle svých zvyklostí a únavy.

V programu rodinných táborů se velmi se 
osvědčila CHRupka (chvilka pro rodiče) – 
čtvrthodinka denně, kdy rodiče hrají např. Hu-
-tu -tu nebo něco jiného divácky atraktivního. 
Děti tentokrát jen přihlížejí, důležité je, aby 
se bavili rodiče, kteří jsou jinak celý tábor jen 
„na stráži“, což je samozřejmě vysilující.

Na závěr steaky i společná cesta 
vlakem
Jako značně vychytaný, a pro děti, maminky 
i tatínky příjemný, se zdá být odjezd z tábora, 
který praktikují rodinky z Prahy 8. „Odjíždíme 
po částech: maminky s dětmi v sobotu, mají závě-
rečný oběd v restauraci, jedou společně vlakem. 
Tatínkové si koupí pivo a maso na steaky a celou 
sobotu a neděli bourají tábor. Jinak se nám děti 
pletly při bourání, neubývalo to, protože dospělí 
byli pořád blokováni dozorem, dětem mizelo 
zázemí (když začalo poprchávat, nebylo kam se 
schovat). Takhle je to na obou stranách v klidu a ta 
společná cesta vlakem stojí za to,“ říká Šárka. 

Pokud jezdíte s malými dětmi na tábor, pravděpodobně jste už také 
řešili, jak to udělat, aby vám v noci děti nepadaly do ohně (v týpí) či 
do uličky (v podsadě). Děkujeme šikovným tatínkům, že se s námi 
podělili o toto jednoduché a pohodlné řešení.

Nasazovací zábrana na postel

Ke klasické posteli z prken či krajinek na kulatinách místo nohou se ze-
předu zarazí na každé straně postele 3 ploché kolíky z krajinek, naplocho 
za sebou – dva krajní jsou vyšší a prostřední je o šířku krajinky nižší, tak-
že vznikne mezera, do které se shora zasune dlouhá krajinka (zábrana).

Oproti zábraně napevno to má tu výhodu, že přes den může dítě do poste-
le, aniž by muselo překonávat bariéru, když jde spát, dá se tam zábrana, 
když přĳ dou do týpí kamarádi k ohni, zábrana se zase sundá a kamarádi 
si mohou sednout před dítě na postel, čímž vytvoří také zábranu. A když 
jdou kamarádi spát, dá se tam zase zábrana, prostě vychytávka.

 INZERCE

Vybavení do přírody od spacáku po lžíci.

www.warmpeace.cz

péřový spacák
WARMPEACE VIKING 900 170

nebo

Vybavení do přírody od spacáku po lžíci.přř p

éřový spacákéé

VYHRAJ

SEA TO SUMMIT NÁVLEKY
do sněhu či bláta.

SOUTĚŽ 
o špičkový spacák  

VIKING 900 170 a 15 návleků!

Od jakého roku firma WARMPEACE vyrábí 
vybavení do přírody?

Svou odpověď s předmětem WARMPEACE pošli na 

skautjunak@skaut.cz

Máte -li také své osvědčené táborové vychytávky, podělte se 
o ně s ostatními na facebooku ve skupině Rodinný skauting 
pod tímto článkem.
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Bohužel naši skauti tenkrát neměli sebemenší nadě-
ji dostat se přes neproniknutelnou železnou oponu 
do švýcarského Luzernu ke kolébce rodícího se 
společenství. S o to větším zanícením do něho vstoupili 
po pádu totalitní bariéry.

Trnitá cesta ke společenství
Nutno připomenout, že zrod třetího mezinárodního 
skautského společenství – vedle WOSM a WAGGGS 
– nebyl jednoduchý. Po skončení druhé světové války 
byly v západní Evropě patrné snahy o stmelení dospě-
lých skautů do organizace, jež by rozvíjela specifi ckou 
formu skautingu pro ty, kteří už z hnutí mládeže od-
rostli, ale Baden -Powellovy myšlenky přijímali aktivně 
jako výzvu i v dalším životě. Tyto snahy však v Me-
zinárodním skautském ústředí nenacházely odezvu. 

Ledy se hnuly až poté, kdy se ředitel světové kanceláře 
plk. J. S. Wilson a představitel iniciativní skupiny 
„oldů“ Dán Erik Sjøgist shodli na možnosti vytvoření 
organizace dospělých. Pak už nestálo nic v cestě, aby 
byly 25. října 1953 položeny základy International 
Fellowship of Former Scout and Guide (IFOFSAG).

Není bez zajímavosti, že zakládajícími členy spole-
čenství byli vedle zástupců 16 západoevropských zemí 
ještě dospělí skauti z Kostariky a Pákistánu. Bohužel 
uplynuly ještě bezmála další čtyři desetiletí, než se 
brány společenství otevřely i zemi ze srdce Evropy, 
kde přitom měl skauting dospělých – u nás s tradičním 
názvem oldskauting – historii jako málokde. Čeští 
a slovenští oldskauti byli v mezinárodním společenství 
dospělých uvítáni až v roce 1991 na světové konferenci 
v řeckém Chalkidiki.

Od IFOFSAG k ISGF
Od zrodu nové instituce dospělých 
bylo – a dodnes je – charakteristic-
ké, že národní členské organizace 
(v mezinárodním slovníku označo-

vané výrazem gilda) nebyly ve svých zemích součástí 
hnutí mládeže. Tomu ostatně napovídalo i slovo former 
– čili bývalí, nebo dřívější skauti a skautky – v názvu 
světového společenství.

V průběhu let ale některé zakládající i nově přistupující 
národní gildy vyjadřovaly nesouhlas s tímto přívlast-
kem. Po roce 1990 řady IFOFSAG rozšířilo několik 
zemí střední Evropy – a v nich jsou dospělí mnohem 
těsněji spjati se skautingem mládeže. Hlasy proti rozpo-
ruplnému označení, s akcentem na motto Once a Scout, 
always a Scout, ještě zesílily. V roce 1996 na světové 
konferenci v italském Monte Grotto společenství 
vypustilo z názvu slovo former a organizace přijala 

Jednou skautem, navždy skautem! Motto charakterizující skauting ne jen jako etapu for-
mování osobnosti mladého člověka, ale trvalou celoživotní cestu, převzala před šedesáti 
lety do svého štítu nově vytvořena organizace dospělých – Mezinárodní společenství skautů 
a skautek.

ZAOSTŘENO 
ZA OBZOR

JÁ A SKAUTING | KMEN DOSPĚLÝCH

Účastníci Evropského fóra v rakouském Grossarlu 
zdůrazňují celosvětovou myšlenku skautingu rituálem 
zapalování svíček se symboly jednotlivých zemí u ka-
menného “Stolu národů”. Na posledním setkání se této 
úlohy za české oldskauty zhostila Ludmila Bělovská. 
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nové pojmenování – Internationl Scout and Guide 
Fellowship (ISGF).

Obě významné události z let 1953 i 1996 si dospě-
lí skauti celého světa připomínají 25. října oslavou 
 Fellowship Day – Dne společenství.

Štika v rybníce
Po rozdělení Československa převzal nástupnickou roli 
za české oldskauty kmen dospělých Junáka. Východně 
od nás se situace vyvíjela trochu odlišně: Nezávisle 
na oldskautech registrovaných ve Slovenském skautin-
gu vznikla další organizace – Slovenská skautská gilda. 
Navzdory nepatrné členské základně byla v mezinárod-
ní diplomacii pružnější a zaujala pozici ve světovém 
společenství. Teprve v posledním období se vztahy 
urovnávají a přibližně půl tisícovky oldskautů ze Slo-
venska může zastupovat v ISGF společná zastřešující 
asociace obou organizací.

Jaké je ale ve světové organizaci postavení samotných 
českých oldskautů? „S téměř čtyřmi tisíci členy patříme 
v ISGF k nejsilnějším zemím,“ konstatuje Jan Ada-
mec – Tarzan, zahraniční zpravodaj kmene dospělých. 
„Ve světovém společenství je v současnosti sdruženo 
61 národních gild s více než 100 tisíci členy. Další čtyři 
desítky menších národních organizací nebo skupiny 
jednotlivců ze zemí, kde se národní gildu ještě nepo-
dařilo ustavit, jsou ve skupině čekatelů, v tzv. Central 
Branch.“

Stejně jako silná členská základna je pro české oldskau-
ty charakteristická i role „štiky v rybníce” ISGF. Ač 
v pozici nováčka, byl kmen dospělých Junáka už v roce 
1995 pověřen uspořádáním 2. evropské konference 
dospělých skautů. Nelehkého úkolu jsme se zdárně 
zhostili v Brandýse nad Labem. Brilantní organizační 
schopnosti předvedli oldskauti i předloni v Plzni stejně 
zdařilou přípravou 7. konference Středoevropského 
subregionu. Význam akce za účasti sta delegátů z tuctu 
členských zemí podtrhla účast prezidentky světového 
výboru ISGF Midy Rodriguez z Portugalska. Zástup 
hostů zpestřili exiloví skauti z Afghánistánu, a nebýt 
vízových komplikací, uvítaly by západní Čechy i dele-
gaci z africké Ghany…

Půllitr se líbil
V rámci zahraničních aktivit vyrážejí čeští zástupci téměř 
pravidelně na Evropské fórum do rakouského Grossarlu, 
přispívají k mezinárodní charitativní činnosti (na podzim 
například odeslali fi nanční pomoc na Filipíny postiže-

né ničivým tajfunem), desítka klubů rozvíjí přátelství 
přes hranice v rámci komunikačního projektu Twinning 
a jiné zase organizují tematické zahraniční zájezdy.

Prosazujeme se ale i na diplomatickém poli. „Do hle-
dáčku kandidátů pro práci v novém středoevropském 
výboru, který se bude volit v příštím roce na konferenci 
v Rakousku, se nyní dostala kmenová místonáčelní Hana 
Kaprálková,“ hlásí z kuloárů dominantního subregio-
nu „styčná důstojnice“ Lída Bělovská. „Potěšitelné je 
i to, že po konferenci v Plzni, na které všechny kromě 
bezvadné organizace oslnilo také nápadité a vtipné logo 
v podobě stylizovaného pivního půllitru, se na naše 
tvůrce -grafi ky obrátil prezident středoevropské oblasti 
Manfred Bosse se žádostí o vytvoření nové symboliky 
celého subregionu. První skici předvedla česká delegace 
už v květnu na setkání Friendship Gathering v němec-
kém Lübecku a nyní je posoudí samotné prezídium.“

Na skok ke klokanům?
Limitujícím faktorem, který neumožňuje ještě výraz-
nější zastoupení české gildy na zahraničních akcích, 
je vedle jazykových bariér zejména fi nanční náročnost 
cest za hranice. První překážku kmen dospělých kom-
penzuje zájemcům alespoň početnou delegací vysíla-
nou na každoroční česko -slovensko -polské Trojsetkání. 
Letos v září budou hostiteli mítinku naši severní sou-
sedé. Setkání proběhne na harcerské chatě Glodówka 
u Zakopaného na polské straně Vysokých Tater.

Úskalí omezených fi nancí se překonává hůře. Po loňské 
absenci na evropské konferenci ISGF ve Skandinávii 
je nyní na vážkách i účast našich zástupců na podzimní 
světové konferenci v australském Sydney. Nebo že by 
se daleký skok ke klokanům přece jen podařil? 

KMEN DOSPĚLÝCH | JÁ A SKAUTING

V rámci doprovodného programu středoevropské konference 
navštívili delegáti i sklepy pivovaru Prazdroj. Zdejší mok oce-
nili stejně jako nápadité logo akce se stylizovaným půllitrem.
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Skautování je úzce svázané s přírodou již od svých po-
čátků. První skauti tábořili uprostřed přírody na ostrově 
Brownsea, vydávali se do ní na první výpravy. Pozná-
vání přírody i život v ní byl vždy součástí skautských 
programů. Je tomu tak dodnes. Na pobyt v přírodě i její 
ochranu se odkazují i poslání a principy Junáka (viz 
rámeček), je zmíněna v jednom z deseti skautských 
zákonů („Skaut je ochráncem přírody a cenných vý-
tvorů lidských.“) i součástí skautské výchovné metody. 
Přesto však není samozřejmé, že příroda, její poznávání 
a hlavně snaha o její trvalé udržování je a bude v pro-
gramech dnešních skautů zastoupená dostatečně. Uká-
zalo se to třeba i při přípravě aktuální Strategie Junáka 
do roku 2022, kde se v první verzi navržené strategie 
téma příroda neobjevilo takřka vůbec a dostalo se do ní 
až na základě připomínkování od členů hnutí.

V tematickém článku tohoto čísla jsme se tedy podívali 
na to, jak je příroda přítomná v programech a životech 
dnešních skautů a skautek. Environmentálně odpověd-
né a k přírodě šetrné chování nespočívá pouze v tom, 
kolik skaut nebo skautka pozná stromů nebo rostlin, 
ale především v tom, jak se respekt k přírodě promítne 
ve všem, co dělá.

Zeptali jsme se proto na ústředí Junáka, pořadatelů 
několika skautských kurzů a velkých akcí i několika 
oddílů právě na toto. Jak se do vašeho fungování pro-
mítá téma přírody a její ochrany?

Dvanáctero pro kancelář ústředí
„Na ústředí Junáka třídíme odpad, využíváme k tisku 
makulatury a už v roce 2011 jsme se zapojili do pi-

Autor: Dominika Potůčková – Julča & Václav Zeman – Šík, Praha | Foto: Helena Kovalová – Mamut

JAK SE PŘÍRODA A ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K NÍ PROMÍTÁ DO FUNGOVÁNÍ ODDÍLŮ, 
KURZŮ, VELKÝCH AKCÍ I CELÉHO JUNÁKA?

JUNÁK A PŘÍRODA
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lotu projektu Ekologicky 
šetrná kancelář,“ odpovídá 
Lenka Šablová, která pracuje 
v kanceláři ústředí Junáka. 
„Nemohli jsme dodržovat 
celé dvanáctero, ale v rámci 
možností se snažíme hlídat, 
co je v našich silách,“ dodá-
vá. Na ústředí se tak tiskne 
oboustranně na recyklovaný 
papír, používají se šetrné 
žárovky, toalety byly vyba-
veny dvojím splachováním 
a recyklovaným papírem 
a nepoužívá se nádobí 
na jedno použití. 

Jen z vlastního ešusu
Velkou příležitostí pro spo-
lečensky odpovědné chování 
jsou velké akce, kterých 
Junák každý rok pořádá 
několik. Jednou z posledních 
bylo například celostátní 
roverské setkání ObRok 
napodruhé uspořádané v září 
loňského roku na vodním 
hradě Švihov. „Třídili 
jsme odpad do barevných 
pytlů a společnost, která 
se zabývá odpadem, je 
potom odvezla k protřídění 
a dalšímu zpracování. Celý 

ObRok byl postavený na zelené louce a na konci jsme 
si vše také odvezli,“ popisuje člen přípravného týmu 
ObRoku Milan Štěrba – Agi. „Pro stravování servis 
týmu jsme se rozhodli nevyužívat oblíbené plasto-
vé nádobí, i když jsme kvůli tomu měli víc práce se 
zajištěním prostoru na mytí ešusů a pravidelné dodávky 
čisté vody,“ doplňuje Agi. Téma udržitelné spotřeby se 
promítlo i do programu akce. Jeden z večerů na ObRo-
ku proběhla diskuze na téma „Smíme vše, co umíme“, 
kterou připravil Ekologický odbor Junáka. Velkou akcí, 
na jejímž pořádání se Junák podílí letos, je setkání 
středoevropských skautů Central European Jamboree 
(CEJ2014). Na to se na začátku srpna sjede k severo-
českým Doksům více než tisíc skautů ze sedmi zemí. 
„Akce probíhá v kempu, takže je většina věcí v režii 
jeho majitelky a nemůžeme je ovlivnit,“ říká Veronika 
Šerá Cupalová – Veve, která je členkou pořadatelského 
týmu. „Zrušili jsme ale stravování účastníků z jedno-
rázového plastového nádobí a všichni si tak dove-

zou vlastní ešusy,“ dodává Veve. Jedním z hlavních 
programových bloků CEJ2014 je program s názvem 
Future in the nature, který si v anotaci klade otázky: 
Jaká budoucnost čeká naši Zemi? Jak ji ovlivňujeme 
a jak ji můžeme ovlivnit? Některé programy připraví 
externisté z Centra ekologické výchovy Kaprálův mlýn 
nebo ekologického odboru Junáka.

Eko -šampon pro všechny
Udržitelný rozvoj se promítá i do programu a fungo-
vání řady skautských kurzů. „Přístup odpovědného 
chování vůči společnosti i přírodě je velmi blízký 
celému instruktorskému týmu. Běžnou součástí kurzu 
proto bývá několik věcí, které k tomu alespoň trochu 
přispívají a které nejsou fi nančně ani časově náročné 
a kurz nám zpříjemňují,“ uvádí Veronika Konopásková 
z dívčího kurzu VLK Lyra. Účastnice kurzu používají 
společné ekologické mycí prostředky. Ve sprchách, 
na latríně i u lavoru pro mytí ešusů jsou mycí prostřed-
ky, které neškodí přírodě. Cíleně si vybraly ty, které 
vyrábí jedna česká fi rma, aby při nákupu podpořily 
značku vyráběnou v České republice. „Oblíbenou 
součástí kurzu se stala „kavárna U Krásné Lyry“. Ta je 
otevřená vždy o poledním klidu a nabízíme zde kávu, 
čaj a čokoládu s certifi kátem fair trade. Zpříjemňujeme 
tak život sobě i někomu na druhé straně planety. Výtě-
žek z kavárny poté předáváme některé z neziskových 
organizací. Naposledy díky tomu v Indii vyrostl ovocný 
sad,“ doplňuje Veronika. Kvůli potřebě ušetřit se někte-
ré instruktorky vloni domluvily s rodiči, kteří měli pře-
bytky ze zahrady, anebo jim zbyly nějaké zavařeniny. 
Získaly tak pro kurz přísun zeleniny, ovoce a marme-
lád, které by jinak možná skončily na kompostu. 

„Snažíme se environmentální témata a globální vzdě-
lávání dostávat jako inspiraci do programu kurzu, ale 
změnit něco v zázemí a  provozu kurzu je neskutečně 
byrokraticky náročné. Po malých krůčcích to snad 
v budoucnu půjde,“ popisuje svou zkušenost Ludmila 
Macíčková – Liška, která je členkou instruktorského 
týmu kurzů Velká Morava. Kurzy tak také třídí odpad 
a používají ekologicky šetrné mycí prostředky. V rámci 
„ekobloků“ si účastníci mohou vyzkoušet například 

KVŮLI POTŘEBĚ UŠETŘIT SE NĚKTERÉ IN-
STRUKTORKY VLONI DOMLUVILY S  RODIČI, 
KTEŘÍ MĚLI PŘEBYTKY ZE ZAHRADY, ANEBO 
JIM ZBYLY NĚJAKÉ ZAVAŘENINY. ZÍSKALY TAK 
PRO KURZ PŘÍSUN ZELENINY, OVOCE A MAR-
MELÁD, KTERÉ BY JINAK MOŽNÁ SKONČILY 
NA KOMPOSTU.
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vyrobit rukodělné výrobky z recyklovaných materiálů 
nebo výrobu domácí kosmetiky (domácí bylinková mast, 
masážní olej nebo přírodní repelent proti komárům). 
„Snažím se účastníkům ukázat i praktickou ukázku 
netradičních „ekoher“ pro různé věkové kategorie. Jak 
a kdy se mají používat, aby měly smysl, a jak docílit, 
aby děti ten smysl pochopily v souvislostech přírodních 
procesů i běžného života. Inspiruji se při tom i neskaut-
skou literaturou a jinými než skautskými zdroji. Proč 
se neinspirovat jinými organizacemi, které se tomuto 
tématu věnují intenzivněji než Junák,“ doplňuje Liška.

Nepůjde to hned
Důraz na odpovědnou spotřebu klade i řada oddílů. 
Mají příležitost se rozhodovat, co nakupovat a jaké 
prostředky používat nejen během celého roku, ale 
především v létě na táboře. Za všechny uveďme 
příklad skautů z pražského oddílu Sovy z Vršovic. 

„Na táboře se už několik let po sobě snažíme brát 
potraviny od lokálních dodavatelů, používat k přírodě 
šetrné mycí prostředky a třídit co nejvíc odpadu,“ říká 
vedoucí oddílu Martin Černý – Modrák. Tomu, aby 
se témata vztahující se k přírodě dostávala do progra-
mu oddílů a aby s nimi vedoucí uměli pracovat, se 
snaží napomáhat Ekologický odbor. „Připravujeme 
různé programy a materiály. Jednou ročně pořádá-
me semináře na ekologické či přírodovědné téma. 
Naposledy to třeba byl seminář o povodních v Lito-
velském Pomoraví,“ říká člen ekologického odboru 

Vojtěch Zeisek – Jezevec. „V minulých letech jsme se 
hodně věnovali tvorbě nového výchovného programu. 
Podíleli jsme se na tvorbě kompetencí, komentovali 
jsme program pro vlčata a světlušky. Vytvořili jsme 
i skupinu přírodovědných odborek, která ještě čeká 
na dokončení a uvedení do hnutí,“ shrnuje Jezevec. 

LIŠKA: SNAŽÍM SE ÚČASTNÍKŮM UKÁZAT I PRAKTICKOU UKÁZKU NETRADIČNÍCH „EKOHER“ 
PRO RŮZNÉ VĚKOVÉ KATEGORIE. JAK A KDY SE MAJÍ POUŽÍVAT, ABY MĚLY SMYSL, A JAK DO-
CÍLIT, ABY DĚTI TEN SMYSL POCHOPILY V SOUVISLOSTECH PŘÍRODNÍCH PROCESŮ I BĚŽNÉ-
HO ŽIVOTA.
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Na podzim odbor plánuje seminář o pasivních budovách a jejich provo-
zu. „Ale jinak jsme se teď zaměřovali především na věcné otázky kolem 
programu. Naše časová kapacita není neomezená. Při programech, které 
chystáme, se snažíme vedoucí upozorňovat na to, že je důležité přistupo-
vat k této problematice s pokorou a s tím, že je potřeba před kvalifi kova-
ným rozhodnutím načerpat poměrně hodně informací. Snažíme se, aby si 
skauti uvědomili, že přírodní procesy se odehrávají ve velkém časo-
prostorovém měřítku, mají velkou setrvačnost a změna se běžně projeví 
až za delší dobu,“ dodává na závěr Jezevec.

Z výše uvedeného rychlého přehledu vyplývá, že šetrné chování k přírodě 
i ke svému okolí se v Junáku projevuje na řadě úrovní od fungování 
oddílů a středisek, přes kurz až po velké akce i činnost ústředí. Přesto 
však odpovědi dotazovaných i odpovědi zástupců jiných organizací, 
které najdete na následujících dvou stranách, ukázaly, že v řadě případů 
máme ještě rezervy. Ty mohou být například v péči o základny a klubov-
ny a spotřebě energie a vody. Další příležitosti nabízí i oblast stravování 
nejen na velkých akcích ve využívání lokálních potravin, k přírodě 
šetrné fungování může být i součástí hodnocení kvality kurzů, oddílů 
a podobně. Junák má zároveň skvělou možnost inspirovat se při přípravě 
programů, které se nebudou věnovat jen poznávání přírody, ale i, jak 
přispět k tomu, aby lidské zásahy do ní byly co možná nejmenší a ne-
přispívaly k jejímu postupnému odumírání. Příroda je dnes tedy i nadále 
pevnou součástí českého skautování, tak jako ve všem ostatním, se ale 
stále máme co a kde učit. 

Poslání a principy Junáka

5. Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mla-
dých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, so-
ciálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život 
připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, 
přírodě a celému lidskému společenství v souladu s prin-
cipy a  metodami, stanovenými zakladatelem skautského 
hnutí, lordem R. Baden -Powellem a zakladatelem českého 
skautingu, prof. A. B. Svojsíkem.

6. Skautské hnutí je založeno na třech základních principech: 
– povinnost k Bohu, chápaná jako povinnost hledat v ži-
votě vyšší hodnoty než materiální; 
– povinnost vůči ostatním, chápaná jako věrnost své vlas-
ti, která je v souladu s úsilím o mír, o vzájemné pochopení 
a spolupráci mezi lidmi, národy a různými sociálními 
skupinami; je pojata jako závazek účastnit se na rozvo-
ji společnosti, jako úcta a láska prokazovaná bližním 
a přírodě;

 Ekologický odbor Junáka
http://skaut.cz/eko

Ekologicky šetrná kancelář
http://zeleneuradovani.cz
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Gabriela Štěpánková, 
NaZemi

Nevládní nezisková organizace NaZemi se zaměřuje 
na propojenost našeho spotřebního chování s problé-
my v tzv. rozvojových zemích a motivuje jednotlivce, 
fi rmy i státy přijmout za tyto problémy odpovědnost. 
Prosazuje globální rozvojové vzdělávání do škol, 
zasazuje se o odpovědnost fi rem v oblasti jejich doda-
vatelského řetězce a propaguje fair trade jako účinnou 
podporu chudým pěstitelům a řemeslníkům ze zemí 
globálního Jihu.

V naší každodenní činnosti se snažíme být ekologicky 
šetrní. Běžné je třídění odpadu, používání vermikom-
postéru s žížalami, ekologických čisticích prostředků, 
recyklovaného a zároveň FSC toaletního papíru, tisk 
na recyklovaný papír apod. Poskytujeme rovněž staré 
vybavení k dalšímu využití, renovujeme starý nábytek 
tak, aby mohl dál sloužit apod. Mezi novinky patří 
i mini bazar s oblečením umístěný ve společných 
prostorách našeho centra, kde je možné „směňovat“ 
nepotřebné kousky ze svého šatníku za jiné.

Máme také stanovený kodex pro krátkodobé pronají-

mání seminárních prostor. S ohledem na etický a envi-
ronmentálně šetrný provoz našeho centra preferujeme 
lokální a/nebo fairtradové občerstvení a požadujeme, 
aby pronajímající nezajišťovali občerstvení ve zbyteč-
ných obalech – např. balené vody v PET lahvích.

Vedle ekologických kritérií se při koupi produktů ohlí-
žíme také na etický původ jejich výroby, čili za jakých 
podmínek byly vyrobeny, a zda lidé, kteří je pro nás 
vyrábí, dostali za svoji práci důstojně zaplaceno.

Dominik Grohmann, 
Hnutí Brontosaurus

Hnutí Brontosaurus se zaměřuje převážně na mladé 
lidi ve věku 16–26 let. Ti tvoří největší část naší člen-
ské základny. Pracujeme ovšem i s mladší generací 
v rámci brontosauřích dětských oddílů (BRĎO) a po-
řádáme akce i pro rodiče s dětmi.

Naše činnost se soustřeďuje na dvě témata: péče o pří-
rodu a péče o kulturní dědictví. V rámci těchto dvou 
linií probíhají dobrovolnické akce po celé republice, 
nejčastěji formou víkendovek a letních táborů. Pro-
gram jednotlivých akcí se většinou skládá z dobro-

V tématu jsme se věnovali tomu, jak se současný Junák vztahuje k přírodě. Chtěli jsme ale 
přinést i podněty odjinud. Oslovili jsme proto tři organizace, které mají k přírodě blízko, 
a zeptali se jich na to, jak se v jejich činnosti promítá snaha o to být ohleduplní k okolnímu 
prostředí.

Autor: Dominika Potůčková – Julča | Foto: archiv dotazovaných

JAK BÝT ŠETRNÍ: 
INSPIRACE ODJINUD

TÉMA | MOŽNOSTI TU JSOU
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volnické práce (pro přírodu/památky), zážitkového 
programu a neformálního vzdělávání.

Typickými příklady dobrovolnické práce pro přírodu 
je věšení ptačích budek a jejich údržba, sázení a péče 
o aleje a staré ovocné stromy, sečení luk s cennými 
biotopy apod. Co se památek týče, často pomáháme 
s opravami hradů a zámků, drobných pomníků, příp. 
jiných významných a cenných historických staveb.

Naše akce jsou velmi různorodé, jelikož je pořádají 
různí lidé s odlišnými hodnotami. Lze tedy narazit 
na takové, kde se organizátoři a organizátorky snaží 
o maximální ohleduplnost k životnímu prostředí: 
třídění odpadů, potraviny z lokálních zdrojů, fair trade 
výrobky, přírodě šetrná drogerie apod.

Na akcích je možné často narazit na vegetariánskou 
stravu. To je do značné míry dáno tím, že je bezmasou 
stravu snazší připravit, přesto to považuji za jed-
nu z pozitivních věcí při ohleduplnosti k okolnímu 
prostředí.

Mnohdy ona „ohleduplnost“ vychází z programu 
samotné akce. Když například pořádáme víkendovku 
na ekofarmě, lze očekávat, že se účastníci a účastnice 
seznámí s důvody, proč jsou dobré biovýrobky, případ-
ně si některé potraviny sami vyrobí. Pokud se jedná 
o akci v odlehlých lesích v horách, pak zase dbáme 
na používání šetrných čisticích prostředků apod.

Kateřina Vítková, 
Lipka

Lipka je školské zaříze-
ní pro environmentální 
vzdělávání. Je to jedna 
z největších a nejstar-
ších organizací v České 

republice, které se věnují environmentální výchově, 
vzdělávání a osvětě. Ve svých vzdělávacích aktivi-
tách má Lipka široký záběr: školám a školkám nabízí 
jednodenní a pobytové ekologické výukové progra-
my. Odpoledne se pět pracovišť Lipky plní dětmi 
při přírodovědných a tvořivých kroužcích a dospělými 
při kurzech zaměřených na stará řemesla, zahradničení 
či zdravé vaření. Lipka zajišťuje na několika vysokých 

školách výuku předmětů zaměřených na environ-
mentalistiku a také rozvíjí systematické vzdělávání 
pedagogických pracovníků na poli environmentální 
výchovy. Pracovníci Lipky chystají pro rodiny s dětmi 
každoročně velké množství akcí pro veřejnost.

Je samozřejmé, že všechny naše akce se snažíme 
pořádat tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí 
v co nejvyšší míře. Všechna naše pracoviště se snaží 
o maximálně ekologický provoz – na našich praco-
vištích se návštěvníci setkají s přírodními materiály 
a s ekologicky příznivými technologiemi. Samo-
zřejmostí je třídění odpadu a využívání ekologicky 
šetrné drogerie. Na akcích nabízíme jídla připravená 
z lokálních surovin a biopotravin, na Lipce se pije 
kohoutková voda a káva i čaj ve fair trade kvalitě. Bě-
hem terénních akcí dbáme na to, abychom se chovali 
ohleduplně k okolní přírodě.

Žáky a studenty z mateřských, základních, střed-
ních a vysokých škol vedeme při našich výukových 
programech či seminářích k tomu, aby si vážili svého 
životního prostředí a neškodili mu. Stejně tak se na se-
minářích pro veřejnost snažíme předávat myšlenky, 
jak se v běžném životě chovat ekologičtěji, chránit 
naši přírodu a zvažovat důsledky svého jednání. Naší 
vizí je společnost, která bude natolik citlivá k přírodě, 
že už (skoro) nebude potřeba žádných Lipek a jejich 
vzdělávacích a osvětových aktivit. 

MOŽNOSTI TU JSOU | TÉMA

Vermikompostér je kompostér, ve kterém pomáhají zpraco-
vávat bioodpad žížaly. Žížaly přeměňují bioodpad ve svém 
trávicím traktu na kompost. Vermikompostér je možné umís-
tit kdekoli v interiéru, odpad není díky žížalám cítit.

Forest Stewardship Council (FSC) vytvořilo mezinárodní 
systém certifi kace lesů a podniků, které se snaží podporovat 
ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky živo-
taschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit 
ohrožené a devastované světové lesy.

Jak to vidíte vy?

Máte z vašeho oddílu nebo střediska nějakou zajíma-
vou zkušenost s tím, jak se do jeho fungování promítá 
odpovědný přístup k přírodě a životnímu prostředí? 
Napište nám ji do komentáře pod článkem na
www.facebook.com/Skautskysvet
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Také jste si do příjemně plynoucího života ve dvou 
pozvali hosty v podobě párů rozzářených očí, napl-
ňujících váš život a vyžadujících nekončící množství 
pozornosti? Toužili jste po budoucí světlušce či snad 
i vlastní skautské družině, někdy však marně hledáte 
kousek času jen mezi „vedoucími“? Já, když celý den 
chodím s dcerkou po „keškách“, jsem večer ráda, že ji 
předám muži. A pak chvíli dělám, že je vůbec nevi-
dím. Úleva. Jenže když se takových večerů sejde více, 
něco přestává ladit. Znáte to? Situace bude mnohde 
podobná. Ráda bych se podělila o několik tipů, které mi 
pomáhají přivádět partnerský život zase blíže k ideá-

lu. Aby všechna ta „krásná dřina“, jak říkával Václav 
Břicháček, stála za to.

Ze zdravoťáků i paluby letadla víme, že partnerství 
nepartnerství, kyslíkovou masku musíme vždy prvně 
nasadit sobě. Platí to i v méně extrémních situacích. 
Pokud nemáme dobité vlastní baterky, není pravděpo-
dobné, že by fungoval náš vztah. Povězte, kolik času 
týdně máte jen pro sebe? Co vám přináší radost a sílu? 
Nelze čerpat jen ze zásob, potřebujeme novou a novou 
energii. Jistě, může nám ji dávat partner, ale to není 
zdroj, na který bychom se měli spoléhat. Co raději 

Autor: Kateřina Anna Šrubařová – Kašpra, Praha | Foto: Jakub Pejcal – Boby

Běžný kolotoč života s dětmi je báječný mix radostí a starostí. Můžeme se v něm najít, ale 
i zcela ztratit. Existuje recept na šťastné partnerství? Kde brát v tom kalupu čas jeden 
na druhého? A jak nám v tom může pomoci skauting?

ZAMĚŘENO NA OSOBNOST | RODIČOVSTVÍ

PARTNERSKÝ ŽIVOT 
S DĚTMI
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uspořádat „ženské lázně“ s bývalými členkami oddílu 
nebo vyrazit na „retrovandr“ s někdejší roverskou 
partou? Či alespoň půldenní samotka uprostřed hvozdů 
na pročištění mysli? Buďme sami sebou, žijme naplno, 
neměřme vlastní hodnotu tím, jak moc nás milují jiní. 
Udržíme si sebeúctu a s ní i zdravější partnerství.

Pokud jsme zachránili sami sebe, je čas budovat vztah. 
Každodenní mravenčí prací. Zásadní je umět se na sebe 
naladit, zesynchronizovat se po denním odloučení. 
15 minut společného posezení s kouskem něčeho 
na zub, bez stížností a negací (i kdybyste měli jen 
mlčet), sladí kromě myšlenek i váš tep a dech. Ze dvou 
individuí znovu vznikne pár. Děti se brzy naučí, že 
když vám tu chvilku nechají, o to harmoničtější bude 
zbytek večera. Rodinná relaxace či meditace už může 
znít jako sci -fi , ale věřte, že i docela malé děti se dokáží 
na chvíli zklidnit u tiché hudby. Spoustu dalších tipů, 
jak posilovat partnerský vztah, získáte zorganizová-
ním partnerského večera u vás na středisku či můžete 
zavítat na některý z občasně konaných kurzů Gens. 
Ve sdílení s jinými najdete podporu a pochopení a ještě 
budete budovat opravdové vztahy s přáteli.

Co je podle psychologů klíčem ke šťastnému vztahu? 
Partnerství založené na vzájemném respektu a ro-
mantická láska. Obojí vyžaduje sebevědomého muže 
a ženu, kteří jsou si vzájemnou oporou a nepotřebují 
hledat útěchu u dětí. Malým cvičením je zkusit se 
k partnerovi chovat zdvořile a ohleduplně, jako k ci-
zímu člověku. Považujeme se za svrchovanou bytost, 
jednejme tak i s partnerem. To je podstatou pravé 
zralosti a jako skauti máme výhodu, že takový přístup 
pěkně zapadá do našeho žebříčku hodnot. A romantická 

láska? To jsou skutečně chvilky s hudbou a vonnými 
oleji, malý dáreček po probuzení, ale taky pozvání 
na rande včetně zajištění hlídání. Abychom vedle sebe 
nežili jen jako spolubydlící.

Vztah je hledání na celý život. Hledání toho dobré-
ho na partnerovi (nezapomeňte, že čemu se věnuje 
pozornost, to roste) a hledání sebe sama. Nemusíme být 
nešťastní, když je nešťastný náš partner. Nemusíme se 
zlobit, když se zlobí on. Nic snadného, ale stojí za to, 
se tomu učit. A neustálé sebezdokonalování a hledá-
ní dobra je přece něco, k čemu jsme byli v oddílech 
vedeni odmalička. Pozor, nechci dělat ze skautů nějaké 
nadlidi, tak to opravdu nemá vyznít. Ale občas není 
špatné si připomenout, že máme zdroje, díky kterým 
nám i partnerství a rodičovství může jít snáze. Stačí je 
umět využít. 
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·
·
·
· Ohnivé tornádo
· Megabublinárium
· Vesmírný skateboard
·
· Simulátor laparoskopické operace
·
·

DĚTSKÝ ODDÍL 

jen 70 Kč/dítě!

Supermoderní Science Centrum se stovkami exponátů.
Přes 400 interaktivních exponátů na 10 000 m2.
Otevřeno každý den!

SCIENCE CENTER
3D PLANETÁRIUM

LIBEREC

ZAŽIJTE VICHŘICI POZNÁNÍ!

3D PLANETÁRIUM
LIBEREC
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INSPIRACE ŽIVLY: 
PRÁZDNOTA 
A TICHO
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Dotkli jsme se čtyř živlů. Co nám ještě 
zbývá? Možná že nic. Tak se zkusíme při-
blížit i k tomu. Existují totiž tradice myš-
lení o světě a o člověku, které ke čtyřem 
elementům – živlům, přidávají element 
pátý – prázdnotu. Zatímco živlů se lze 
nějak opravdově dotknout, s prázdnotou 
to tak lehce nejde. I proto budou dnešní 
inspirace jen velmi volně souviset s uve-
deným tématem. Nepůjde o žádná obecná 
doporučení, pouze o pokus ukázat, co by 
mohlo stát za promyšlení. A že prázdnota 
může stát za přemýšlení, to napovídá 
fakt, že pro ni vůbec máme slovo. Téma 
prázdnoty je tu spojené s tichem, které 
snad může být aspoň symbolem prázdno-
ty tím, že v něm také nic není, a přesto se 
zdá, že ono samotné nějak je.

  Lze zaslechnout ticho? 
  Určitě si všímáš toho, jak se 

navečer ztiší náš svět. Ve městě 
i v přírodě. Uvědom si, jak tichá je 
noc v létě, jak tichá je v zimě, když 
nad krajinou leží příkrov sněhu. 
Pokud po něm kráčíš, jak se ten 
zvuk ozývá.

  Zkus se na chvíli klidně posadit 
na nějakém příjemném místě a po-
kus se zbystřit svůj sluch. Pokud to 
pomůže, zavři oči. Snaž se vnímat 
všechny zvuky kolem sebe. Blízké 
i vzdálené, hlasité i tiché, příjemné 
i rušivé. Ne po jednom, ale sou-
časně. Nesnaž se je pojmenovávat, 
jenom podrž to vnímání. A pak si 
uvědom, že celá tato symfonie zní 
na pozadí, které je tak velké, že 
ji obemyká. Zkus si uvědomit, že 
všemi těmi zvuky je velké ticho. To 
ticho je vlastně větší než všechny 
ty zvuky dohromady, protože jim 

„Poutník, jenž prázdnou 
kapsu má, i lupiče vida 

si zpívá.“ 
 

Juvenalis

„Ticho je nejvyšším 
 stupněm moudrosti.“ 

 
Pinandros

„Jako jsou všechny barvy obsa-
žené v bílé, jež odráží plné světlo, 
tak je ticho natolik plné, aby obsa-

hovalo všechna slova.“ 
 

Louis Lavelle

„Ticho je vždycky součástí krásné 
hudby. Ticho je vždycky součástí 

krásného umění. Ticho je vždycky 
součástí krásného života.“ 

 
Robert Fulghum
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vytváří stálé pozadí, všechny je pojme. A stále trvá. Když zní fanfára, nebo když umlknou všechny zvuky, 
ticho stále trvá.

  Nemůže být ticho symbolem toho, že za vším děním by mohlo být nějaké velké Ticho, velký Klid? 

  Inspirace starořecká 
  Naše dnešní slovo pro školu má svůj původ ve starém řeckém slově „scholé“. Mohlo by se ale zdát, že se pa-

radoxně změnil jeho význam. Ono „scholé“ totiž znamenalo prázdnotu, v podstatě prázdniny. Šlo o prázdnotu 
od nejrůznějších starostí a problémů, šlo o opak zaneprázdněnosti. Protože teprve tehdy, když člověk může 
poodstoupit od starostí a obstarávek všedního dne, může se věnovat přemýšlení o sobě, o světě, o životě. 
Teprve tehdy může opravdově vstoupit do školy. To nám může připomenout, že i naše škola je vlastně hájem-
stvím, které chrání před starostmi a nutkáními světa. Kéž bychom ji takto chápali a prožívali. Jako čas, který 
je posvátný, tedy vytržený z času všedních starostí, čas, který je dán k dispozici vzdělání, tj. vz -dělání, tedy 
dělání člověka směrem vzhůru.

  Jak rozumíš hodnotám, které představuje škola, vzdělání, volný čas?

  Inspirace křesťanská a mystická
  Tzv. negativní teologie vychází z toho, že o Bohu můžeme říct pouze to, čím není. Kdykoli bychom mu chtěli 

přiřknout nějakou defi nitivní podobu, uvízneme pouze u nějakého obrazu, který má k němu samotnému dale-
ko. Natolik je jiný než naše představy.

  Středověký mystik svatý Jan od Kříže připodobnil duchovní cestu a hledání člověka ke stoupání na horu. 
Přitom k důležité části této cesty překvapivě připíše slova „a nahoře nic“.

  Že by Bůh byl Nic? Přinejmenším v tom smyslu, že není žádným „něco“. Není něčím, pro co máme slovo 
z našeho světa běžné zkušenosti, vlastně ho neumíme a nemůžeme nijak nazvat, protože je tolik jiný než 
všechno ostatní, s čím máme nějakou zkušenost. Není věcí mezi věcmi, jsoucnem mezi jsoucny. Z nabídky 
věcí je ničím. (Což ještě neznamená, že není vůbec.)

 Inspirace z východu
  Východní duchovní praxe někdy usilují o vyprázdnění mysli. Nejde přitom o „vymytí mozku“, taková prázd-

nota by byla nebezpečná. Jde spíš o ztišení vlastních myšlenek, zklidnění, které umožní vnímat svět takový, 
jaký je. Je to velmi těžké. Můžeš na chvíli zkusit na nic nemyslet. Téměř nemožné.

  Nemusíme se ale stát zenovými mnichy proto, abychom dokázali ocenit význam ztišení. A také význam na-
slouchání. K tomu je ztišení předpokladem, ať chceme naslouchat druhému nebo sobě.

  A ještě jedna inspirující souvislost se nabízí. Oproštění se od nepodstatných věcí. Nelpění na tom, co nemá 
hodnotu, je cestou k větší svobodě. To není bezhlavé zřeknutí se odpovědnosti, to je přikládání takového 
významu věcem a skutečnostem, který jim pravdivě odpovídá. Velkou otázkou pak pro každého 
z nás je, „kdo jsem já“, „co mi pravdivě odpovídá“, „jak mám naplnit svůj život“.

 Inspirace posledních chvil člověka
  Je smrt cestou do zapomnění a zmaru? Do prázdnoty? Není po smrti už nic? Je to nic, nebo 

Nic? A co to může znamenat? Nevíme. Můžeme ledasčemu věřit, můžeme si ledasco přát, 
můžeme ledasco promyslet. Dokonce můžeme mít naději. Největší jistotou ale zůstává 
smrt samotná a to, že na nás čeká. Nechci strašit. Pouze poukázat na to, že přinejmenším 
o řadu věcí z tohoto světa nás smrt připraví. Ať je to brána kamkoli, některé věci, za kte-
rými se občas lidé pachtí, zůstanou před ní. I o tomhle můžeš někdy přemýšlet. Co vzít 
s sebou a kde to hledat? Co zanechat a komu? 

„O čem nelze mluvit, o tom se musí mlčet.“ 
 

Ludwig Wittgenstein
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Dá se pojmenovat, co míníte spiritualitou, co to 

vlastně je?

To je trochu problém. Já termín spiritualita (např. 
v titulu své knihy) používám v podstatě jako pomůcku, 
protože všichni si pod tím něco představí. Ve skuteč-
nosti ale nevyjadřuje přesně to, o čem kniha opravdu je. 
Právě proto, že tam je jenom slovo „spirit“. Čili duch. 
Skutečná spiritualita je o tom, že propojuje ducha, duši 
a tělo.

Do jednoty.

Ano. Psychoterapeutka Marion Woodman používá 
termín „bodysoul“ jako jedno slovo. Těloduše. Tím 
naznačuje, že používáním slova „spiritualita“ vlastně 
pokračujeme v rozštěpu, který tady dlouho byl, kdy 
hodnota byla přikládána duchu. A tělu a jeho moudrosti 
byla vlastně odpírána.

A není to někdy i naopak, jako by duch neměl žádný 

význam nebo vůbec nebyl?

My dnes žijeme v druhém extrému. To je přirozené vy-
rovnávání. Jako by nějaké kyvadlo bylo dlouho převá-
ženo na tu stranu, kde tělo bylo zneváženo, a v momen-
tě, kdy se pustí držení silou, tak se to přirozeně vychýlí 
na druhou stranu. Ale v podstatě je to i dnes podobný 
přístup. Hmota, jíž je tělo součástí, není považována 
za posvátnou. Takže je buď negována jako nehodnotná, 
nebo ji znevažujeme zacházením. Například konzume-
rismem, obžerstvím.

Čím to je, že tyhle souvislosti, které představují jistý 

nárok, problém, potřebu nebo nevyváženost, lidé 

často nevnímají?

Tělo a hmotná realita byla přiřazena k ženské polaritě 
našeho světa náboženskými systémy a duchovními 
naukami. Mám ráda období starověku, protože tam 

Autor: Filip Hlavinka – Mukóki, Polkovice | Foto: archiv Terezie Dubinové

Rozhovor s hebraistkou Terezií Dubinovou o skutečných hodnotách, o dětské moudrosti, 
o ženské spiritualitě, o jednotě člověka.

NEZTRATIT KONTAKT 
S TÍM, CO UDRŽUJE ŽIVOT

ZAMĚŘENO NA OSOBNOST | ROZHOVORY
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ještě nebyla realita rozštěpená na tělo a ducha nebo 
duši. To je dobře vidět v originálním jazyce hebrejské 
Bible. Mnohé výrazy jsou tam psychosomatické. Ale 
my je už překládáme abstraktním jazykem. Např. když 
přijdou za Abrahamem tři poslové, oznámí mu, že Sára 
počne a porodí syna. Sára to uslyší ve stanu a zasměje 
se. V originále je „zasmála se ve svých vnitřnostech“, 
dokonce se to dá přeložit „zasmála se ve své vagíně“. 
Ale my to překládáme „zasmála se v duchu“. To je 
velký posun od prožití toho, že ona něco slyší a prožívá 
v těle. Starověká kultura ještě měla psychosomatické 
vnímání, ke kterému se teď vracíme třeba v alternativní 
medicíně, a neštěpila tělo, duši a ducha. To přišlo až 
potom s řeckým myšlením a s křesťanstvím.

Je to vyjádřeno např. u Platóna. Ideje jsou vzdáleny 

od stvořeného světa.

Věnoval tomu hodně pozornosti. Ono to ale nejde 
štěpit, protože člověka nerozdělíte.

Přestože to nejde štěpit, tak duše a duch jsou dvě 

rozdílné věci?

No, to je otázka. Mně se líbí židovský koncept, který 
říká, že člověk má tři duše. Když se narodí, tak automa-
ticky získává nejnižší duši, „nefeš“. Tu má společnou 
se zvířaty. Chce jíst, spát, rozmnožovat se. Je to jakoby 
pudová duše. Oživující princip. Zhruba ve 12, ve 13 le-
tech je mladý člověk podle rabínů schopný rozlišovat, 
co je dobré a co je zlé, a vědomě zvolit to dobré. Čili 
mít odpovědnost. Jestliže to dělá, jestliže vědomě začne 
volit to dobré, tu odpovědnost převezme, získává vyšší 
duši. To je etická duše, která nás odlišuje od zvířat. A to 
je duše „ruach“.

Co když to nedělá?

Tak zůstane celý život na úrovni živočišné duše. Mys-
lím, že takových lidí je mezi námi dost.

Je to tedy něco, co člověk přĳ ímá, co mu není dáno 

automaticky, není to vrozené, ale on k tomu svým 

vývojem dochází? Objevuje to, bere to za své?

Ano. A potom, v době, kterou nazýváme krizí středního 

věku, máme šanci získat božskou duši. Ta se jmenuje 
„nešama“, to je vlastně součást Boží plnosti. Je to ten 
moment, kdy sladíme svoje ego s Božím záměrem. 
Kdy přestaneme tlačit to, co chceme jen my jako nezra-
lé ego, ale naše ego dozraje tak, že svůj záměr sladí se 
záměrem vyšším. Takže začneme žít úkol, který tady 
máme. Dobrovolně.

Je to jako nalezení vlastního poslání?

Vlastně cítíte, že to je to, proč jste na světě. Pak 
vnímáte jiný rozměr reality. Nemusíte být nábožensky 
založený, ale vnímáte ten přesah. Prostě to, že věci mají 
smysl, že nejsme jenom jako zvířátka, která žerou a pak 
umřou. A projeví se to i v chování člověka. Začne být 
solidární, altruistický. Pochopí, že je součástí nějaké 
moudré sítě a že ostatní k němu nějak patří. Ve chvíli, 
kdy máte tu duši nejvyšší, což je z mého pohledu právě 
duch, vnímáte se jako částečka celku a spolupracujete 
s tím celkem.

I v kontextu skautingu, který představuje výchovné 

úsilí s tím, že nejde jen o dětství, ale o celoživotní 

vývoj a hledání, se musím zeptat, jestli a jak se 

tomu dá pomoci. Co pro to můžeme udělat? 

ROZHOVORY | ZAMĚŘENO NA OSOBNOST

Terezie Dubinová, Ph.D.,

vystudovala kulturologii a hebraistiku, studovala v Izraeli, 
vyučovala biblickou hebrejštinu, pracovala jako správkyně 
synagogy. Věnuje se přednáškové činnosti. Je autorkou 
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Web Terezie Dubinové:
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KDO PRACUJE S  OTEVŘENÝM SRDCEM 
S DĚTMI, VÍ, ŽE DĚTI NÁS MOHOU MNOHO 
NAUČIT ZNOVU NAZPÁTEK. TO JE JEDNA VĚC, 
PŘISTUPOVAT K  DÍTĚTI Z  POZICE, ŽE MÁ 
TAKÉ SVOJI MOUDROST.
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Tu první duši člověk tedy má, ale tu další? Je možná 

nějaká rada?

Když budeme mluvit o dětech, myslím, že je důležité 
dát jim úctu. Brát je ne jako nějaké malé bytosti, které 
ničemu nerozumí a my je budeme poučovat, ale jako 
někoho, koho teď vedeme, protože jsou zrovna malé 
fyzicky, ale v něčem se můžeme učit i my od nich. 
Vztah vzájemné úcty je možný, i když těm dětem je 
5, 6 let. Když se moje dcery narodily, od první chvíle 
jsem věděla, že ony mě mohou mnoho naučit, ať už 
to je trpělivost, laskavost, soucítění. A dodneška si 
pamatuji třeba jejich výroky nebo jejich chování, které 
bylo úžasné.

Myslíte třeba nějakou jejich autentičnost ve vztahu? 

Ano. Spoustu věcí dospělí už zapomenou nebo je 
považují za nedůležité, nepraktické atd. Kdo pracuje 
s otevřeným srdcem s dětmi, ví, že děti nás mohou 
mnoho naučit znovu nazpátek. To je jedna věc, přistu-
povat k dítěti z pozice, že má také svoji moudrost. A že 

je vlastně partnerem k učebnímu procesu. Ne, že je to 
materiál, který já zpracuji podle toho, co si myslím, že 
je dobré. Druhá věc, kterou mám moc ráda, je učení 
příběhy. O statečných lidech, o tom, že život je hezký, 
že přirozený svět, příroda má duši. Staré moudré příbě-
hy. Třeba převyprávěné moderním jazykem. Myslím, 
že je to lepší než říkat dětem „tohle se dělá, tohle se ne-
dělá“. Ono to z příběhu beztak vyplyne a děti si z toho 
vezmou ještě něco víc. A potom kontakt s přirozeným 
prostředím.

Přirozeným myslíte přírodní?

Jde o kontakt s přírodou, s krajinou, se živly. Dost se 
o tom mluví, ale už se tak moc nečiní, protože to vyža-
duje námahu, když máte děti každý víkend vzít někam 
do lesa. Je mnohem jednodušší je někam odklidit. Moje 
děti vyrůstaly na evangelické faře v Jičíně, kde jsme 
bydleli. Na farní zahradě byly stromy, křoví, prostě 
paráda pro děti. Mohly se tam hrabat v hlíně. Zmokly. 
Tímhle se naučí základní věci. Třeba rozdělat si oheň.

Myslíte, že to vlastně ukazuje hodnotu věcí?

Přesně. Mně moc pomohlo, když jsem za mlada vždyc-
ky přes léto jezdila jako učitelka češtiny do evangelické 
vesnice Bohemka na Ukrajině. To byla výborná škola. 
Co si ti lidi nevypěstovali, to neměli. Tam jsem viděla, 
jak se dojí kráva a že se nenechá podojit od každého. 
Doma se dělal sýr, pekl se chleba. Takové konkrétní 
věci, které patří k životu.

To je dotek toho, co život udržuje.

Jsou vidět hodnoty a ta cena za tím. Ono to vypadá 
primitivně, ale na tom se potom staví ostatní hodnoty. 
Jak chcete dětem vysvětlit, jakou hodnotu mají peníze, 
jakou hodnotu má práce, když vlastně nevědí, jaká to 
je dřina vypěstovat obilí, umlít ho atd. Když se vrátím 
k té původní otázce, tak pro mě je ženská spiritualita 
tohle. Vlastně péče o zemi, péče o každodenní potřeby, 
naplnění potřeb těla, péče o dítě.

A spiritualitou je na tom co? Hodnota, kterou to 

udržuje?

To, že jde o činnost, která udržuje život.

Čili je dobré vnímat to jako něco podstatného, ne 

jen jako nutné zlo.

Ano. Nemyslet, že to není důležité, že důležité je 
vytvářet hlavně virtuální hodnoty. Mentální, intelektu-
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ální realita, která patří do mužské polarity, přebujela. 
Ve virtuálních světech se děje moc věcí, ale vlastně 
nic reálného. Můžete tam klidně strávit celý život, ale 
skutečný život vlastně nežijete. Teď nemluvím o mu-
žích a ženách zvlášť. Protože mužská a ženská polarita, 
která je ve světě obsažená, je v nás obou. Je zajímavé 
sledovat, že spousta žen v sobě má silnější tu mužskou 
a spousta mužů silnější tu ženskou. K tomu lze říct, že 
se někdy mluví např. o archetypální cestě hrdiny. To je 
jeden z mužských archetypů, hrdina, který jde do vněj-
šího světa. Žena vlastně zůstává. Nejen fyzicky, ona 

je ten prostor uvnitř. Intuice, práce s vnitřním světem. 
Muž jde do světa. Je o tom jedna kniha Paula Coelha. 
O tom, jak muž jde do světa a hledá po celém světě. 
Pak se vrátí a poklad najde pod prahem. To je typický 
archetypální příběh.

Bez té cesty by ho nenašel?

Přesně tak.

Jak je to možné?

Protože jemu se tou cestou změní vědomí, ono se mu 
otevře. Všemi různými setkáními. A žena v tom pří-
běhu na něj celou dobu trpělivě čeká. Hezky to říkali 
rabíni. Na otázku, proč židovské ženy nestudují, jedna 

z odpovědí říkala, že ženy to vlastně nepotřebují, 
že židovští muži se celý život intelektuálně dostá-
vají tam, kde ženy už dávno jsou. Akorát jdou jinou 
cestou, cestou vnějšího poznávání. Skrze aktivitu 
ve vnějším světě poznávají svět, poznávají Boha a po-
znávají sebe. Pak se vrátí domů, jako je to v mýtech 
a pohádkách, a mají nové vědomí. Kdežto princez-
na je většinou v těch původních příbězích doma, 
na zámku, protože ona už to má. Tím, že je schopná 
nosit dítě, rodit, tak se k tomu dostane, ale jinak. To je 
ženská spiritualita.

Ještě se vrátím a zeptám se, jestli se dá pomoci té 

třetí duši. Jak jsme mluvili o tom, že děti potřebují 

přirozené prostředí a příběhy atd., je něco u dospě-

lého, co se dá udělat?

Řekla bych, že dobrou příležitostí jsou krize. Když se 
vám začne něco sypat. Ono to začíná už tak od třicáté-
ho šestého roku, že se vám začne něco otřásat. Začíná 
na sebe narážet realita a vaše představy, jak jste život 
chtěl mít, jak jste si představoval, že bude všechno 
ideální.

Do té doby člověk věří tomu, že to půjde?

Tak nějak. Nebo to tlačí i mladickou energií. Ale po-
dle mě každému soudnému člověku začne docházet, 
že přes sílu to prostě nedotlačí a že není úpl-

ONO TO VYPADÁ PRIMITIVNĚ, ALE NA TOM SE POTOM STAVÍ OSTATNÍ HODNOTY. JAK CHCETE 
DĚTEM VYSVĚTLIT, JAKOU HODNOTU MAJÍ PENÍZE, JAKOU HODNOTU MÁ PRÁCE, KDYŽ VLAST-
NĚ NEVĚDÍ, JAKÁ TO JE DŘINA VYPĚSTOVAT OBILÍ, UMLÍT HO ATD.
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ně pánem svého života. To je paradox. Že my si život 
na jednu stranu tvoříme sami, ale na druhou stranu 
to dobře jde, když spolupracujeme s tím, co nás pře-
sahuje. Tak je dobré sledovat, ve kterých oblastech 
se nám to sype, ve kterých oblastech krize přichází. 
Důležité je, abychom vinu za tu krizi nehodili jenom 
na vnější svět. Nejen, že ten chlap je hrozný, nebo 
matka, šéf, práce, společnost. Ale když si to člověk 
otočí taky na sebe a začne refl ektovat sebe, kde má 
jaké nastavení, kde co vyzařuje. Jde o to, aby si člo-
věk uvědomil, jestli chce žít až do osmdesáti let tak, 
že bude obviňovat lidi nebo společnost kolem sebe. 
Nebo jestli prostě začne dělat to, co má. Většinou je 
dobré začít zkoumat pozitivní energie. Co mi dělá 
radost, co mi jde s lehkostí. Kam mi energie plyne 
přirozeně. Třeba když jsem celý život dělal manaže-
ra, ale ze všeho nejvíc mě baví práce s dětmi.

Ale nikdy jsem si to neuvědomil.

Nebo si to nedovolil. Protože jak společnost oceňuje 
práci manažera a jak oceňuje práci s dětmi? Včetně 
fi nančního ocenění.

Takže jde o osvobození se od nějakých očekávání, 

které tomu člověku nejsou vlastní?

Člověk jako kdyby na sobě měl spoustu nánosů. Co 
chtěla maminka, co chtěl tatínek, co chtěla společ-
nost, co chtěl on sám. Podívejte se na děti. Mají 
spoustu energie. Protože většinou dělají to, co je baví 
a mají z toho radost. Mají životaschopnost, vitalitu, 
všechno je dobrodružné. A člověk, jak dospívá, často 
najede do takového modu, že to, co mu dělá radost, 
je dobré, ale je to pro děti. To jsme si mohli myslet, 
když jsme byli malí, že můžeme dělat to, co nám 
dělá radost. Je potřeba dřít a vydělávat peníze atd. 
Ale ona to není náhoda, že když se podíváte na ži-
vot, tak jeho křivka jde po čase nazpátek k dětské 
mentalitě. Už to má samozřejmě jiný rozměr, rozměr 
moudrosti. Ale staří lidé jsou často jako děti tím, že 
si dovolí se zase radovat, dělat to, co jim dělá radost. 
Už je jim jedno, co na to kdo řekne. To je obrovsky 
osvobozující pocit. 

 Plnou verzi rozhovoru najdete na stránkách 
http://collegium.skauting.cz.
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Hlavolamová hra pro 1 hráče z řady 
SMART games. Přestojí váš mozek bouři? 
Vikingské lodě jsou uprostřed oceánu 
lapeny v obřím hurikánu. Dokážete je 
navigovat ven z bouře?
Vikingové v bouři jsou originální logická 
hra, ve které se lodě pohybují pomocí 
otáčení jednotlivých dílků s vlnami. 
Ale pozor! Často jeden z dílků blokuje 
otáčení ostatních.

www.                                     .cz

Máte zájem 

o hry na váš tábor? 

Ozvěte se na 

tabory@mindok.cz.





Ideální parťák na tábor i na hory
LOAP Melbu 4
Stan s 1 ložnicí a předsíňkou je určen pro 4 osoby. 
Extrarychlé a snadné postavení stanu. Vnitřní a vnější plášť 
s přelepenými švy, konstrukce 7,9 mm durawrap. 
Vodní sloupec vnějšího stanu 3000 mm, podlážky 5000 mm.
2 ventilační otvory pro regulaci teploty. 
Hmotnost 4,29 kg. Rozměry balení 45x18 cm. 
Více stanů, spacáků a karimatek najdete na www.loap.cz


