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TÉMA

TÉMA ČÍSLA: 
JUNÁK A DOSPĚLÍ 

(PŘEČTĚTE SI VÍCE NA STR. 20–25)

Téma tohoto čísla je Junák a dospělí. Na této stránce si můžete prohlédnout, jaké významné akce či udá-
losti pro dospělé skauty se dějí v našem blízkém zahraničním okolí.

VÝZNAMNÉ MEZINÁRODNÍ AKCE ISGF

Připravil Slavomil Janov – Nashville

Grossarl
Jméno alpské vesničky v jižním Rakous-
ku se stalo synonymem Evropského 
fóra dospělých skautů. Velké meziná-
rodní setkání má téměř padesátiletou 
tradici, od roku 2014 je organizováno 
v nové podobě jako Meeting of Friends 
for Guild-Scouts. 

Diplomový kurs 
Jeden z nejprestižnějších vzdělávacích pro-
jektů v rámci ISGF organizuje rakouská gilda. 
Několikaměsíční kurs je kombinací vzdělávání 
dospělých v řadě vůdcovských, instruktorských 
a manažerských kompetencí. Má charakter 
gilwellského kursu.

Evropský workshop
Výměna zkušeností a modelové řešení úkolů for-
mou týmové práce účastníků ze zemí evropského 
regionu ISGF. V roce 2008 hostila workshop 
Kutná Hora. V roce 2013 v německém Wandlitzu 
výrazně zaujala účastníky 17 zemí prezentace 
motivačního programu Oldskauting 21.

Charitativní a sociální projekty
V řadě členských zemí ISGF mají v činnosti 
národních i místních gild nejvyšší prioritu. Vý-
znamná je podpora rozvojovým zemím a pomoc 
do zahraničí při přírodních katastrofách nebo 
sociálních otřesech. 

Trojsetkání
Nejvýznamnější mezinárodní 
akce oldskautů ČR, Slovenska 
a Polska. Tradice od roku 1997, 
hostitelské země se střídají 
v pořadatelství setkání i pro-
gramové konference.

Fellowship Day – 
25. říjen
Datum vzniku Mezinárodního 
společenství skautů a skautek 
(ISGF) – 25. října 1953 – se 
každoročně slaví jako Den 
společenství.
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To asi ne. Ale co tedy? Být skautem 
v dospělosti se někdy může zdát být 
jako nelehký úkol. Zatímco u dětí se 
předpokládá, že jsou členy oddílů, 
účastní se připravovaného programu 
a plní si úkoly ze stezek, dospěláci mo-
hou mít hledání svého místa v Junáku 
o poznání těžší, nejsou-li ve vedoucí 
pozici. Co tedy vlastně dospěláci 
v Junáku dělají? A je něco, co předpo-
kládáme, že mají dělat? To byly hlavní 
otázky, které nás vedly při přípravách 
čísla, které držíte v ruce. Ptali jsme 

se tří dospěláků v rozličném věku a pak také Vladimíra Stránského – Sásy. 
Ten je od podzimu opět náčelníkem kmene dospělých. Jeho práce pro skauty 
mu zabere tak jeden až dva dny v týdnu. Zabývá se spolu s dalšími z náčel-
nictva kmene dospělých například programem lesní školy, nedávno vydanou 
brožurkou Oldskauting 21, Národním oldskautským jamboree nebo spoluprací 
s Roverským odborem. 

Samozřejmě jsme v tomto čísle nezapomněli ani na uplynulý Valný sněm 
Junáka, který se konal poslední březnový víkend v Litomyšli. Najdete tu 
reportáž a v příštím čísle před prázdninami i rozsáhlejší shrnutí. 

Pěkné jaro i dobré čtení 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.



4

Proběhl Valný sněm Junáka

O víkendu 28.–30. 3. 2014 proběhl v Litomyšli Valný 
sněm Junáka. Kolem pět set delegátů z celé Čes-
ké republiky se sjelo, aby se radilo nad rozličnými 
tématy – mezi nejzásadnější patřila debata o změně 
názvu organizace, vystoupení z WAGGGS, o Stano-
vách Junáka. Jednalo se také o novém Náčelnictvu. 
Náčelníkem se stal opět Marek Baláš – Čiča, náčelní 
Eva Měřínská – Evička. Více o výstupech z VSJ si 
můžete přečíst na Skautské křižovatce nebo v příštím 
čísle Skautského světa. 

Byl založen Odbor pro velké akce
Obrok, Navigamus, národní jamboree, Intercamp, me-
zinárodní akce jako jamboree a mooty nebo celostátní 
kola Svojsíkova závodu či Závod tří vrchů – s pořádá-
ním podobných velkých akcí Junáka by měl do budouc-
na pomoci nový Odbor pro velké akce, který vznikl na 
začátku února. Jeho hlavní úlohou je rozvoj a podpora 
nástrojů a procesů, které mohou usnadnit pořádání 
velkých akcí. Odbor by měl například poskytovat 
supervize pořadatelským týmům velkých akcí, sestavit 
pravidla pořádání velkých akcí, zajistit přímou podporu 
velkým akcím nebo zřídit celostátní sklad Junáka. 
Jeho vedením byl pověřen Zbyněk Prokop – Sekáč, 
který byl fi nančním ředitelem Obroku 2013 a podílel 
se na výpravách na světová jamboree ve Velké Británii 
a Švédsku a na olympijské hry do Turína. 

Skautský institut ABS vyhlašuje soutěž 
o nejlepší bakalářskou a diplomovou 
 práci týkající se historie skautingu!

Odevzdávali jste (či se chystáte odevzdat) v letech 2012 
– 2014 bakalářskou či diplomovou práci na téma skaut-
ské historie? Pak nám nejpozději do konce června 2014 
zašlete své dílo na níže uvedený kontakt. Po posouzení 
odbornou porotou bude případný vítězný text publi-
kován tiskem, aby tak mohl být rozšířen i mezi další 
zájemce o historii našeho hnutí. Ostatní texty pak budou 
uveřejněny na stránkách Skautského institutu ABS.

VRJ odeslala podpůrný dopis 
skautům na Ukrajině
Výkonná rada Junáka se na přelomu února a března 
opakovaně zabývala situací na Ukrajině v souvislosti 
s protivládními demonstracemi, při kterých přišly 
o život stovky lidí. Na základě rozhodnutí VRJ sta-
rosta Junáka odeslal jménem Junáka podpůrný dopis 

JÁ A SKAUTING | ZPRÁVY

ZPRÁVY Z JUNÁKA

 Pro další informace sledujte náš facebook 
a webové stránky! 
www.facebook.com/skautsky.institut

www.skautskyinstitut.cz

Kontakt: skautske-stoleti---lovci@googlegroups.com

Foto: Jakub Hájek – Rys
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skautským organizacím na Ukrajině. V souvislosti 
s prohlášením Národní skautské organizace Ukrajiny 
poté starosta a místostarostové Junáka napsali i dopis 
pro premiéra a ministra zahraničí vlády ČR, ve kterém 
vládu vyzvali k tomu, aby nepolevovala v úsilí o za-
bránění krveprolití na Ukrajině a rozhodla o nasazení 
takových prostředků, které zaručí mír a dodržování 
mezinárodního práva.

„Jsme si vědomi toho, že část členské základny s uve-
deným postupem bude souhlasit, zatímco jiná část je 
přesvědčena, že bychom měli jednat aktivněji, a zas 
další část je přesvědčena o tom, že se Junák k po-
dobným problémům nemá jakkoli vyjadřovat (nebo 
případně jinak, než to činí). Události na Ukrajině jsou 
jedním z hlavních světových témat posledních týdnů. 
Není důvod téma opomíjet v programu oddílů a kmenů, 
skauting vede k zájmu o okolí. To vše nejlépe s re-
spektem k různosti pohledů na skutečně velmi složitou 
situaci na Ukrajině a také k roli skautské vůdkyně či 
vůdce jako průvodce, nikoli někoho, kdo „má prav-
du“,“ napsal k těmto krokům na Skautské křižovatce 
místostarosta Junáka Petr Vaněk – Permoník.

Tým revize stezek hledá nové členy
Tým, který se chystá revidovat současnou podobu 
stezek, hledá nové členy na následující pozice: 
člen/ka týmu pro revizi skautských stezek (pro ty, kteří 
mají zkušenost s vedením oddílu a prací s novými 
stezkami) a konzultant/ka v rámci revize skautských 
stezek (pro ty, kteří mají méně času a kapacit pro 
přímé zapojení do týmu). Pokud byste se do revize 
rádi zapojili, napište na novyprogram@skaut.cz nebo 

vyplňte formulář na Skautské křižovatce. Tam si také 
můžete prohlédnout výsledky Sond do skautského 
světa o používání nových stezek v oddílech. Podle vý-
sledků tohoto výzkumu například s některou ze stezek 
pracuje 86 procent oddílů v Junáku. Téměř dvě třetiny 
vedoucích hodnotí zavedení stezky jako krok správným 
směrem, téměř polovina z nich ale dodává, že práce 
s ní je pro ně náročná.

ZPRÁVY | JÁ A SKAUTING

 INZERCE

Zažijte 

vichřici poznání!
SCIENCE CENTER 

3D PLANETARIUM

LIBEREC

3D planetárium

Kontroverzní Sexmisie

Ohromující experimenty
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JÁ A SKAUTING | ZPRÁVY

TO BY MĚL UDĚLAT 
JUNÁK…

V poslední době se opakovaně nejen 
na ústředí setkávám s tím, že by to či ono 
měl JUNÁK udělat, zajistit. A kladu si otázku, 
kdo je myšlen tím JUNÁKem? Kdo je ten, kdo 
to má zařídit? Je to těch asi 15 lidí, kteří jsou 
zaměstnaní na ústředí? Výkonná rada? Ná-
čelnictvo? Osobně to vnímám tak, že JUNÁK 
jsme my všichni, kteří, byť různými způsoby 
a podle svých sil a možností, máme usilovat 
o naplňování poslání skautingu.

V uplynulém půlroce proběhly na všech 
úrovních Junáka sněmy a došlo k výraz-
ným personálním změnám. Zodpovědnost 
na mnoha střediscích, okresech, krajích 
i v náčelnictvu převzali noví lidé, kteří vykročí 
dál po skautské stezce, jejíž směřování bude 
v příštím období ovlivňovat nová dlouhodo-
bá strategie Junáka. Čeká je velká odpověd-
nost a kupa práce. Tak je v tom nenechme 
samotné. Každý se může zapojit, každý něco 
umí. Kdysi jsem našim roverům říkal, ať si 
zkusí představit tu horu práce, co nás čekala, 
jako obří koláč. Takový, který je třeba napor-
covat na co nejvíce dílů, aby si každý z nás 
ukrojil ten správně velký díl. Aby se nestalo, 
že na někoho zbyde moc a koláč se mu přejí.

Přeju proto vám všem, kteří vedete či se spo-
lupodílíte na práci našich středisek, okresů 
či krajů, aby se vám dařilo dobře dělit nejen 
práci, ale i pravé koláče :-). 

SLOVO STAROSTY | JÁ A SKAUTING

Autor: Josef Výprachtický – José, 
starosta Junáka

Nové nástroje pro předškoláky
Na XIV. valném sněmu Junáka byly představeny nové nástroje 
pro práci s předškoláky v oddílech. Jsou jimi Pěšinka benja-
mínků a Pracovní listy. Pěšinka pro benjamínky slouží jako 
motivační deníček. Každý benjamínek v oddíle má své vlastní 
leporelo, do kterého si za splněné úkoly může dávat nálep-
ky zvířat. Pracovní listy jsou souborem 40 pracovních listů 
pro vedoucího s aktivitami a náměty pro činnost s dětmi. Mají 
sloužit jako pomůcka na schůzkách, výpravách i táboře. Vůdci 
oddílů mohou obojí koupit na www.skaut.cz/obchod. 

POZVÁNKY
Na PRASE do Prokopského údolí
Pražský seminář a setkání PRASE, navazující na cyklus besed 
se skautskými osobnostmi dneška, proběhne 16.–18. května 
ve skautské základně Křížek v Praze. Účastníci však nezůsta-
nou jen v areálu žižkovských vodáků. V sobotu vyrazí na po-
znávací vycházku do Prokopského údolí. Pod vedením znalců 
této chráněné přírodní lokality bude možné poznat mnohá 
zákoutí, která jsou běžným turistům nepřístupná nebo utajená. 
Takovými jsou například staré vápencové lomy, geologicky 
unikátní skalní útvary nebo fi lmaři vyhledávané romantické 
exteriéry. Po trailu se opět na Křížku uskuteční beseda se zají-
mavými hosty a ochutnávka lahůdek z grilu i Setonova hrnce.

Seminář Propagace & Média
Setkání regionálních mediálních zpravodajů/ek proběhne 
23.–25. května 2014. 

Instruktorská lesní škola Collegium 
svolává kruh svých absolventů.
ILŠ Collegium připravuje na podzim 2014 
setkání absolventů a instruktorů, kteří se 
v uplynulých patnácti letech účastnili některého 
z jejích ročníků.

Sleduj www.skaut.cz/propagace a přihlas se včas!

 Podrobnosti a přihlášky na tel. č. 602 686 725 
nebo na emailu oldskauting@email.cz

Bližší informace budou zveřejněny na webové stránce
collegium.skauting.cz
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KaleidOSkop | JÁ A SKAUTING

Syringa pro Františka
Nejvyšší oldskautské vyznamenání – Řád Zlaté syringy 
– zdobí od sklonku loňského roku dalšího laureáta. 
Stal se jím duchovní rádce kmene dospělých, plzeňský 
biskup František Radkovský. Role duchovního rádce 
není v případě br. Františka ani v nejmenším formální. 
Mezi dospělými skauty je skutečnou autoritou, přednáší 
na lesní škole, je hostem mnoha akcí a setkání. A vez-
me-li do rukou kytaru, stává se i pro ty nejostýchavější 
– vzdor svému činovnickému i církevnímu postavení – 
blízkým přítelem a bratrem v pravém slova smyslu.

Fórum v novém kabátě
Bezmála půl století byla rakouská vesnička Grossarl 
na úpatí Alp hostitelem Evropského fóra ISGF. Akce, 
která každoročně vítá několik set zástupců národních 
gild starého kontinentu, ale i hosty ze zámoří, však 
v posledních letech jakoby ztrácela dech. Hrozilo, 
že za alpským setkáním po 45 letech spadne opona. 
Společným úsilím pořádající rakouské gildy a turistické 
centrály Grossarltal se ale problémy podařilo překonat. 
Akce se letos obléká do nového kabátu a těsně před 
prázdninami (21.–28. června) na dřívější fórum naváže 
premiérově Přátelské setkání dospělých skautů – Mee-
ting of Friends for Guild-Scouts. V programu nebudou 
chybět tradiční aktivity z předchozích ročníků obohace-
né o nové společenské a turistické magnety.

Z galerie nevidomých
V  rámci loňského jubilea 75 let Rychlých šípů připra-
vili pražští oldskauti ve spolupráci se sdružením Kam-
paNula a nadací Artevide projekt tematických výtvar-
ných dílen pro zrakově postiženou mládež. V ateliéru 
nadace se pravidelně schází dvě desítky nevidomých 
amatérských malířů, kteří se díky speciální metodě pro-
tlačování barvy z podložky na plátno mohou plnohod-
notně věnovat i výtvarné tvorbě! Tentokrát se sezná-
mili s příběhy z románové trilogie o hlavolamu ježek 
v kleci a poté své dojmy přenesli na plátna. Originální 
prodejní kolekce se stala součástí prosincové výstavy 
o Rychlých šípech, výtěžek z aukce putoval na konto 
nadace Artevide. Netradiční Bratrstvo kočičí pracky si 
tak například z výstavy odnesl Jan Vopěnka z Kutné 
Hory. „Věřím, že spolupráce se skauty bude pokračovat 
a v budoucnu zpestří naši práci s nevidomými dalšími 
zajímavými nápady,“ ocenil projekt s Rychlými šípy 
tvůrce originální malířské metody, akademický malíř 
Dino Čičo. 

KaleidOSkop
KRÁTKÉ ZPRÁVY ZE SVĚTA KMENE DOSPĚLÝCH

KaleidOSkop sestavil Slavomil Janov – Nashville, Praha | Foto: Ladislav Marek
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Autor: Jakub Hájek – Rys, Chotěboř | Foto: archiv autora

Je slunečný jarní den a turisté obdivují renesanční sgra-
fi ta zámku v Litomyšli. Více než 8000 psaníček na pláš-
ti zámku restauroval 17 let sochař Olbram Zoubek, 
jehož dílo je v Litomyšli přítomno na každém kroku. 
Nedaleko zámku najdeme moderní sgrafi ta na náměty 
dřevorytů Josefa Váchala. Jeho unikátní nástěnné malby 
jsou k vidění ve známém Portmoneu. Současnou tvář 
města reprezentují nový kostel a městský bazén.

Z jízdárny nacházející se nedaleko zámku se najed-
nou vyhrne dav skautů a skautek a po chvíli zase mizí 
v útrobách nově opravené budovy. Tento víkend se jich 
v ulicích města pohybuje nápadně mnoho. Nepřijeli 
sem však za kulturními památkami. V Litomyšli se 

konal XIV. Valný sněm Junáka. Přijelo na něj téměř 
500 delegátů z celé republiky a mnoho dalších hostů. 
Skauti pro tento víkend obsadili Zámecký pivovar, 
který je dalším zajímavým skloubením historického 
objektu s citlivou moderní rekonstrukcí. Přestože 
doprovodné programy byly nesmírně lákavé a počasí 
vábilo k toulkám po zámeckých zahradách, byl jednací 
sál od samého počátku o pátečním poledni do nedělní-

ho odpoledne neustále zaplněn.

Po sto letech k původnímu 
názvu
Před sněmem stála tři zásadní témata. Ně-
která z nich se stala zdrojem bouřlivých 
předsněmových diskusí. Prvním z nich 
byla změna názvu organizace. Z usnesení 
krajských sněmů získal největší podporu 
název Junák – český skaut, z. s., který 
v orientačním hlasování s přehledem zví-
tězil i mezi delegáty Valného sněmu. Ob-
dobně tomu bylo i v ofi ciálním hlasování, 
kde zvítězil téměř tříčtvrtinovou většinou. 
Výsledek od řečnického pultu okomento-
val Jiří Kubala: „Mám tu v ruce stanovy 
spolku Junák – český skaut schválené 
c. k. místodržitelstvím Království českého 
ze dne 30. května 1914. Po 100 letech se 
vracíme k původnímu názvu!“

Skautky: Chceme zůstat ve WAGGGSu
Návrh na vystoupení Junáka z mezinárodní dívčí 
organizace WAGGGS vzbudil v diskusích před Valným 
sněmem největší vášně. Pracovní skupinu, která jednala 
o osudu členství v této organizaci, i besedu se zástup-

Historické památky, umění a moderní architektura – to je Litomyšl. Poslední březnový 
 víkend se stala hlavním městem skautů a skautek z celé České republiky.

JÁ A SKAUTING | REPORTÁŽ

MEZI SGRAFITY 
O BUDOUCNOSTI 
JUNÁKA
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kyněmi vedení WAGGGS provázel velký zájem. Projednávání návrhu opět 
začalo orientačním hlasováním. Samostatně hlasující delegátky projevily 
zájem o setrvání členství Junáka ve WAGGGS a poté vyjádřily úmysl stát 
se členkami WOSM. Valný sněm tyto názory sdílel a české skautky budou 
nově členkami obou světových organizací.

Nejobsáhlejším a na případné změny nejchoulostivějším projednávaným 
materiálem byly nové Stanovy Junáka. Dlouhá procedura projednávání 
vyvrcholila v sobotu v noci, kdy se drtivá většina delegátů vyslovila pro 
předložený návrh. Z předložených variant byla i nadále vybrána tříletá peri-
oda valných sněmů. I zde se symbolicky vracíme ke Svojsíkovým stano-
vám. Nové stanovy začnou platit od 14. června 2014, po stu letech od těch 
Svojsíkových. 

O volby byl zájem
Významný úkolem delegátů a delegátek byla volba nového Náčelnictva 
Junáka, Rozhodčí a smírčí rady Junáka a Ústřední revizní komise Junáka. 
Kandidátů se sešlo poskrovnu a jediná skutečná volba tak proběhla mezi 
členkami náčelnictva. Delegáti i přesto volbě přikládali velký význam. 
Ukázalo se to při půlnočním „grilování“ kandidátů. I po celodenním jednání 
byl až do jedné hodiny jednací sál stále téměř zaplněn.

Před Valným sněmem ale nestály jen tyto úkoly. Byla zde například před-
stavena Strategie Junáka do roku 2022, diskutovali jsme o změně loga nebo 
pořídili první fotografi i všech účastníků sněmu v historii. Mezi hosty sněmu 
byli například ministr školství Marcel Chládek, hejtman Pardubického kraje 
Martin Netolický nebo starosta Litomyšle Michal Kortyš. Vystoupili zde 
i předseda České rady dětí a mládeže, předseda Asociace turistických oddílů 
mládeže nebo představitel Rotary International Zdeněk Michálek a zástupci 
světových skautských organizací. Poděkování patří skvělému pořadatel-
skému týmu. Ten čítal téměř sto skautů a skautek a v závěru sněmu byl 
odměněn potleskem vestoje a symbolickou zlatou medailí. 

in
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Výsledky voleb do ústředních orgánů

náčelní a místonáčelní: Eva Měřínská, Vendula Bušková – Véňa 
náčelník a místonáčelník: Marek Baláš – Čiča, Michal Tarant – Majkl
členky NJ: Kateřina Jonášová – Monťa, Iva Urbánková – Ivanka, Zora Záchová – 
Beny, Michaela Rocmanová – Káča, Žaneta Vítů – Černoška
členové NJ: Ladislav Pelcl – Bilbo, Ondřej Pytela – Ondra, Jakub Procházka – 
Citrón, Vít Masopust – Job, Vladimír Cvrček – Vezír
RSRJ: Lucie Procházková – Lucka, Petr Pavlok – Vrána, Jiří Kubala, Jan Stejskal – 
Johan, Tomáš Řehák – Špalek
ÚRKJ: Eliška Kaprasová, Jiří Velinský – Bob, Lenka Tymočová – Borůvka, Radim 
Brož – Zelí, Ondřej Bartoš – Batole

 Detailní zpravodajství z XIV. valného sněmu Junáka: 
www.facebook.com/vsj2014

O Valném sněmu na sociálních sítích: 
www.tagboard.com/vsj2014
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Autor: Jitka Taussiková, Praha | Foto: archiv Štěpána Hulíka – Okouna

Proč sis jako námět svého scénáře vybral příběh 

upálení Jana Palacha? Není to zrovna lehce uchopi-

telné téma…

Na Palachově činu mě přitahovala jeho nejednoznačnost 
a nevysvětlitelnost. To, co Jan Palach udělal, jako by 
vůbec nepatřilo do prostoru, ve kterém žijeme. V minu-
losti naší země najdeme příklady lidí, o kterých bychom 
bez zaváhání prohlásili, že byli hrdinové. Všichni mají 
společný jeden rys: jejich jednání dokážeme racionálně 
pochopit. Byť jsme si třeba vědomi, že my sami by-
chom se takhle statečně chovat nedokázali. To, co udělal 
Jan Palach, se ale našemu rozumu vzpírá. Nedokážeme 
si to vysvětlit. Ani já neznám jednoznačnou odpověď 
a právě tahle nejistota mě jako autora lákala.

Téma je to silné také díky tomu, že se zde řeší 

základní morální hodnoty – pravda, odvaha, čest, 

přátelství – a také to, jaké jsou důsledky, když jim 

někdo dostojí a někdo naopak ne. Hodnotový systém 

je také jedním ze základů skautingu. Myslíš, že si ho 

neseš v sobě, a proto tě i oslovilo takovéto téma?

Hodnoty, o kterých mluvíš, nejsou samozřejmé. Naplňo-
vat je stojí velké úsilí. Alespoň mě to stojí hodně námahy 
a závidím lidem, kteří jsou vždycky čestní, nesobečtí 
a odvážní jen tak, sami od sebe. Jsem si vědom svých 
slabých stránek a vím, že jich je hodně. Mám se proto sám 
před sebou na pozoru. Když jsem někdy v pokušení udělat 
něco, o čem vím, že bych se za to pak musel stydět, zabli-
ká mně v hlavě varovná kontrolka. Někdy zabliká pozdě 
a já se pak stydím… Psát o lidech, jako byl Jan Palach, 
je pro mě svým způsobem i sebeobrana: tím, že s těmito 
lidmi v přeneseném slova smyslu vedu rozhovor, připomí-
nám si sám pro sebe, co je v životě podstatné a správné.

Během psaní scénáře ses setkal s Dagmar  Burešovou 

(advokátka matky Jana Palacha a první žena ve ve-

dení Junáka, starostka v letech 1990–1992) a jejím 

manželem – lidmi s velkým morálním kreditem, kteří 

ve vypjatých situacích té doby obstáli. Oba jsou 

zároveň skauty. Je to podle tebe náhoda? Přitahuje 

skauting lidi tohoto typu, nebo je k tomu skutečně 

vychovává?

Člověk vstupuje do skauta nejdřív v šesti, sedmi letech. 
Většina z nás ještě o něco později. Na každý pád 
ve věku, kdy už je člověk v podstatě hotový. Nejdů-
ležitější formativní období je totiž podle odborníků 

Velký ohlas vzbudila fotografi e z předávání cen Českých lvů, která zachycuje spontánní podání 
si levačky při setkání dvou úspěšných scénáristů. Dělí je sice velký generační rozdíl, ale spo-
juje je mnohé. Jednoho z aktérů této situace, scénaristy oceněného za nejlepší televizní trilogii 
Hořící keř Štěpána Hulíka alias Okouna jsme se zeptali na jeho tvorbu i na jeho skautství.

JÁ A SKAUTING | ROZHOVOR

BÝT ZODPOVĚDNÝ SÁM 
ZA SEBE ZNAMENÁ MÍT 
 ODVAHU PŘINÁŠET OBĚTI
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ROZHOVOR | JÁ A SKAUTING

tak do tří let věku. Takže příliš nevěřím představě, že 
by skauting mohl od základu převychovat k dobrému 
někoho, kdo k tomu nemá naprosto žádné předpoklady. 
Spíš si myslím, že skauting ty „dobré“ lidi přitahuje 
a v ideálním případě jim „jen“ pomůže být ještě lepšími.

Kde ses ke skautingu dostal ty a jak dlouho ti 

to vydrželo?

Do skauta jsem přišel v jedenácti letech a členem 
našeho oddílu jsem byl do devatenácti, kdy jsem se zú-
častnil posledního tábora. Byli jsme oddíl Lišek neboli 
Hradišťská dvojka. Vedl nás skvělý vedoucí Jožka Ku-
bela – José, který do oddílu investoval strašnou spoustu 
své energie a času. Měli jsme u nás v Uherském Hra-
dišti perfektní klubovnu nad místní Orlovnou. Takové 
romantické místo, kam se muselo vystoupat po starých 
rezavých schodech, kde ze zdí opadávala omítka. Když 
jsme vylezli na střechu klubovny – což se ofi ciálně ne-
smělo, protože střecha byla zvetšelá a hrozila propad-
nutím – měli jsme skvělý rozhled po městě.

Co hlavního sis z tohoto období odnesl?

Když se dostanu do přírody, umím se o sebe postarat. 
A nebojím se tam. Může být noc a třeba děsná bouřka 
a já vím, co mám dělat. Ale hlavně jsem ve skautu 
potkal výborné kamarády, z nichž někteří jsou mými 
nejlepšími přáteli doteď.

Jak v dnešní společnosti mohou mladí skauti naplnit 

heslo „Buď připraven!“? Doba už není vyhrocená, není 

nutno hrdinských činů typu Palach a Zajíc, ale přesto…

Každý den přináší spoustu drobných událostí, kdy je 
potřeba být připraven. Kdy je potřeba zachovat chlad-
nou hlavu, projevit odvahu, duchapřítomnost a zasáh-
nout. Ale chápu to heslo taky v přeneseném významu. 
Nenechat se ukolébat tím, že žijeme v poměrné pohodě 
a blahobytu. Vědět, že může přijít okamžik, kdy to 
v jediné vteřině může všecko skončit. A v takové chvíli 
se nesmí člověk zlomit, nesmí si říct, že to vzdává. To 
je ta chvíle, na kterou je potřeba být připraven…

V jednom z rozhovorů říkáš, že takové chování se 

neobejde bez oběti, s tou se musí počítat….

Zdá se mi, že my Češi jsme si v průběhu staletí vypěsto-
vali takovou zvláštní vlastnost věci příliš aktivně neřešit. 
Spíš čekáme, že to „nějak dopadne“, popřípadě to za nás 
vyřeší někdo jiný. Ale tohle bychom neměli připustit, 
protože tím přestáváme být zodpovědní sami za sebe, 
za svůj vlastní osud. A být zodpovědný sám za sebe, to 
především znamená mít odvahu přinášet oběti.

Fotografi e z předávání cen Českých lvů, kde si 

podáváte levačku s Jirkou Stránským, vzbudila 

velký ohlas. I náměty jeho scénářů jsou silné lidské 

příběhy o osobní a společenské morálce. Myslíš, že 

také tady hraje roli jeho skautství?

To se vracíme k jedné z úvodních otázek našeho 
rozhovoru – „co bylo dřív“? Myslím, že pan Strán-
ský se stal skautem, protože skauting nejlíp odrážel 
jeho pohled na život. Zřejmě nebyl silným člověkem 
proto, že chodil do skauta. Ale chození do skauta 
ho dost možná utvrdilo v tom, v co věřil a za co byl 
ochotný bojovat.

Jaké bude či je tvé další téma, které se chystáš zpra-

covat? Na co se můžeme těšit?

Dopisuju osmidílný seriál, který se bude odehrávat 
na malé vesnici v horách, kde se stane zločin. Sleduje-
me, jak se pod vlivem této události rozkládají vztahy, 
které zde doposud panovaly. Už dlouho také přemýšlím 
o fi lmu, který by zpracoval události atentátu na říšské-
ho protektora Heydricha v roce 1942. Načítám knížky 
a setkávám se s pamětníky, to téma mě nesmírně zají-
má. Uvidíme, jestli dokážu najít klíč, jak jej zpracovat 
do scénáře. 

Štěpán Hulík (1984)

je český filmový historik a scenárista. Vystudoval Filmo-
vou vědu na FF UK a scenáristiku a dramaturgii na FAMU. 
Za rozšířenou verzi své diplomové práce o počátcích nor-
malizace ve filmovém studiu Barrandov Kinematografie 
zapomnění (2011) získal cenu Magnesia Litera a zvláštní 
cenu poroty Českého filmového a televizního svazu 
FITES. Debutoval trojdílným televizním filmem Hořící keř 
(2013) a za tuto minisérii obdržel Cenu české filmové 
kritiky 2013 za nejlepší scénář, Cenu RWE pro objev roku 
a Českého lva.
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V počátcích nebylo úplně jasné, jakou podobu bude 
tento klub mít. V určité fázi vývoje střediska začalo 
přibývat rodin s malými dětmi, které měly podobné 
hodnotové naladění i představu o trávení volného 
času.  „Nějakou dobu to sice krystalizovalo, ale 
nakonec se ukázalo, na jakou podobu rodinného 
skautingu se OS klub zaměří,“ vzpomíná Simba 
na začátky klubu.

Hledat různé podoby
Rodinný skauting je v české kotlině stále významněj-
ším pojmem a je potřeba se jím zaobírat. Vést klub 
zaměřený právě na rodinný skauting však neznamená 
pouze chodit na procházky s kočárky. „Chtěl jsem při 
středisku vytvořit platformu pro aktivity rodin s malý-
mi dětmi a hledat různé podoby rodinného skautingu. 
Zároveň jsem doufal a stále doufám, že se podaří 

vytvořit společenství dospěláků, kteří budou fungovat 
i poté, co jim odrostou děti. Zajímá mne i hledání cesty 
ke skautingu pro ty, kteří v dětství neprošli oddílem,“ 
upřesňuje Simba činnost klubu.

Že oldskauti nepatří do starého železa, dokazuje 
i pestrá činnost klubu, který se i s dětmi nebojí vyrážet 
na týdenní zimní pobyt na horách, na sjezd Orlice nebo 
Jizery. V srpnu rodiny pořádají společné týdenní letní 
táboření. Každý rok do jiné oblasti naší země. „Navští-
vili jsme už České středohoří, Křivoklátsko, Slav-
kovský les i Krušné hory. Bydlíme ve stanech. Někdy 
v kempech, jindy na ekofarmách. Cílem je prozkou-
mání různých oblastí naší země. Bereme to jako přínos 
i pro naše ratolesti,“ těší se Simba na léto.

Přemýšlení nad skautskými hodnotami 
v dospělosti
Vedení oldskautského klubu nabízí také prostor pro 
přípravu akcí, které vedou k přemýšlení nad skautský-
mi hodnotami, nad světem i našem místě v něm. Tato 
setkání oldskautský klub Makom pojmenoval „Impul-
zy“. Dospěláci v Makomu se při nich mohou zabývat 
myšlenkovými základy skautingu a dál se rozvíjet. Ne-
dávno dokonce složilo pět členů klubu, kteří v dětství 
neprošli skautskou cestou, svůj slib.

Naplnění přináší Simbovi nejen toto, ale i radost ze 
společenství, impulzy k přemýšlení a hledání nových 
cest. Makom také pomáhá středisku, a to především při 
údržbě střediskové základny. O tom, že by s touto prací 
přestal, rozhodně neuvažuje. „Je to velmi jednoduché 
– setrvávám v činnosti, protože je to potřeba a protože 
mne to baví,“ dodává Simba na závěr. 

Autor: Stanislav Míka – Standa, Praha | Foto: Daniel Vychodil – Simba

JÁ A SKAUTING | FUNKCE

NADÁLE SE 

ROZVÍJET
Daniel Vychodil – Simba je vůdcem jednoho ze tří klubů dospělých ve středisku. V tomto 
případě jde o klub Makom, který se zaměřuje na rodinný skauting. Ale nejen na to – když 
klub zakládal, šlo mu i o to, aby dospěláci ve středisku byli společenstvím, které může dál 
rozvíjet společné hodnoty. A jak se jim to všechno daří? 
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Autor: Martin Kotyk – Elf, Praha | Foto: Dorota Špinková

Bavilo mě opouštět město
Do skautského oddílu v Modřanech jsem přišel roku 
1995 na doporučení známých, jejichž syn tam již 
chodil. Ačkoli jsem bydlel na Pankráci, cestoval jsem 
v pondělky na schůzky a snažil se zúčastnit všech 
výprav 153. oddílu. Bavilo mne opouštět město a učit 
se žít v přírodě. Rozdělávat oheň, uvařit si, starat se 
o své věci a hledat cestu ve tmě. Mezi skauty jsem 
uvedl Tolkiena a Dračí doupě, které jsme hned na první 
výpravě začali hrát. A tak jsem dostal svou přezdívku – 
Elf. Vitriol mi řekla, že v celtovém plášti vypadám jako 
Elf. Začal jsem se učit samostatně fungovat.

Nedokáži zapomenout
V oddíle jsem se seznámil s jiným přístupem k životu, 
než jsem dosud znal. Otec naši rodinu opustil, doma jej 
nepamatuji. Vůdce oddílu – Komár – mi byl jediným 
mužským vzorem, který jsem ve svém dětství mohl 
následovat. Nenásledoval jsem slepě, spíš naopak, 
ale dokázal mi vytyčit meze, ve kterých jsem se začal 
pohybovat. A díky tomu, jak mi ukázal hory, jsem se 
do nich zamiloval. Nedokáži zapomenout na mnohé 
podzimní a zimní prázdniny strávené na chatě v Krko-
noších, kde jsme si sami topili a svítili petrolejkami. 
Nikdy nezapomenu na tábory pod tee-pee, kdy jsme se 
s ostatními skauty starali o svůj oheň. Poslední tábor, 
kterého jsem se zúčastnil, byla dvoutýdenní cesta 
přes Beskydy a Jeseníky. Přechod mne nadchnul. Ale 
tehdy mi bylo 16 let a tímto přechodem se mé cesty se 
153. oddílem rozešly.

Bloudění
Poté jsem trávil léta na gymnáziu, pak na vysoké škole, 
ale nakonec jsem skončil za barem. Veškerý volný čas 
jsem se snažil trávit na cestách, nejen v přírodě. Projel 
jsem pobaltskými státy, byl za polárním kruhem, strávil 
čas v Káhiře, Izraeli, projel Řecko a nejen v zimě jezdil 
do Alp. Žil jsem od cesty k cestě. Ve chvíli, kdy jsem 

začal pracovat na Andělu a stěhovat se na Malvazinky, 
jsem zažil tvrdý náraz. Podařilo se mi sletět z Vyše-
hradských hradeb.

Rehabilitace
Po pobytu v Motole a čekání na rehabilitaci v Kladru-
bech jsem byl pozván na sraz k výročí střediska. Belhal 
jsem se o holích a poslouchal vzpomínky na minulost, 
které jsem byl součástí. Během rehabilitace v Kladru-
bech jsem byl v kontaktu s lidmi ze střediska a po jejím 
konci vyrazil s rovery na listopadovou výpravu do 
Kokořínského dolu. A tehdy jsem věděl, že chci být 
mezi lidmi, se kterými je mi dobře.

Nadchnout je pro les
Poté, co jsem absolvoval poslední operaci a odložil 
hole, jsem přešel Tatry. Vrátil jsem se do střediska, loni 
začal pomáhat s výpravami a byl na části tábora, kde 
jsem složil oddílový slib 75. oddílu Derwen. Baví mne 
předávat své zkušenosti ze života venku a žít skautský 
život. Chovat se slušně a být tím, kým jsem. Nerozkazo-
vat skautům, jak si sbalit batoh, ale nadchnout je pro les 
a ukázat jim, k čemu je dobře sbalený batoh dobrý. 

Do šestnácti let byl členem oddílu, pak žil, jak sám říká, od cesty k cestě a dnes pomáhá 
skautskému středisku

BAVÍ MNE ŽÍT 
SKAUTSKÝ ŽIVOT
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Autor: Slavomil Janov – Nashville, Praha | Foto: archiv a Josef Kasl

„Jen s nepatrným odstupem za nejstaršími oddíly 
vykročila vlastní cestou vstříc velkému dobrodružství 
první oldskautská společenství mladých mužů i žen 
ve věku 18–25 let. Nakolik je lákalo spíše do té doby 
neznámé táboření a do jaké míry je oslovily i skautské 
hodnoty, dnes těžko soudit. O pár let později se část 
z nich vydala cestou oldskautských klubů, jiní dali 
přednost volnějšímu trampingu…“ popisuje vykročení 
dospělých ke skautingu knižní kronika Skautské století.

S rodinami na Jadranu
Už od svých počátků měl oldskauting u nás různé 
podoby. První forma měla blízko k tomu, co dnes 
označujeme jako rodinný skauting. U jejího zrodu stal 
spisovatel Eduard Štorch – Sachem. Ten už v roce 1908 

pořádal u Jaderského moře táboření rodin s dětmi. 
Po nástupu skautingu jej ideály nového hnutí uchvátily 
natolik, že své aktivity ihned přenesl pod jeho vlajku.

Sachemův model pro dospělé byl však o poznání od-
lišný od Svojsíkova junáctví. Připomínal trochu dnešní 
dovolené v kempech doplněné o herní, dobrodružné 
i poznávací prvky, ale i špetku „chalupaření“. Svědčí 
o tom zápisy z jadranského tábora na ostrově Pašman 
u Zadaru v roce 1913. Sachem zde vydával (zřejmě 
vůbec první) táborový časopis s názvem Krab. Táboře-
ní v severní Dalmácii popsal slovy: „Vlastní zahrada. 
Na blízku v moři ostrůvky k životu robinsonovskému. 
Skauting! Kemping!“

Štorchovou stezkou se následně vydali další jednot-
livci, rodiny i kamarádské party. Zformovaly se první 
organizace dospělých – Přátelé skautingu a později 
Táborníci.

Přicházejí „old boys“
Jinou větev oldskautingu představili odchovanci prv-
ních skautských oddílů. Na prahu dospělosti chlapecký 
svět opouštěli, a protože ještě neexistoval rovering, 
starší skauti vytvářeli rovnou společenství dospělých. 
Dnešním pohledem šlo o party na pomezí současného 
roveringu a juniorských klubů OS. Činnost si přizpů-
sobovaly podle zájmů členů – vyráželi do přírody, 
věnovali se sportu, společně navštěvovali kino, zpívali 
u táboráku…

Velká aktivizace klubů nastala po vzniku Českosloven-
ské republiky. Starší skauti – tehdy si říkali „old boys“ 
– se hned v říjnu 1918 přihlásili do služeb samostat-

Skauting dospělých v české kotlině začíná svoji historii jen o málo později, než A. B. Svojsík 
s prvními skauty-průkopníky položil na Orlovech základy junáctví. Nejstarší zmínky o old-
skautingu jsou datovány lety 1913 a 1914.

MALÁ SONDA DO SKAUTOVÁNÍ DOSPĚLÝCH

OD TÁBORNÍKŮ 
K „JEDNADVACÍTCE“

Známý autor románů s pravěkou tematikou Eduard Štorch 
byl jedním z průkopníků oldskautingu i rodinného skautingu.
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ného státu: stali se kurýry Pošty českých skautů, zajiš-
ťovali pořádkovou službu, ostrahu úřadů. Jednotlivé 
větve skautingu dospělých se v té době začaly spojovat 
a vzájemně splývat.

Pod střechou Svazu skautů
Průlom v činnosti klubů a jejich programu (ale také 
posun k silné „institucionalizaci“) přinesl rok 1921. 
Rostoucí počet klubů vedl Svaz skautů a skautek RČS 
k vytvoření samostatného odboru old-scouts. Do čela se 
v počátku postavil Jan Novák, nejbližší spolupracovník 
a souputník A. B. Svojsíka. Ukázalo se však, že pro-
gram dospělých vyžaduje specifi ckou metodiku i řízení. 
Otěže oldskautingu převzali činovníci, kteří měli k pro-
gramu „oldů“ blíže. Tehdy se do skautské historie zapsal 
fi lolog a básník Josef Šimánek. Program opřel o symbi-
ózu antických ideálů, krásna a estetiky (z té doby pochá-
zí i dodnes užívaný oldskautský symbol píšťaly syrinx) 
a přidal akcent na národní hrdost a patriotismus.

Nutno připomenout, že po celou dobu vývoje oldskautin-
gu se práce klubů lišila od činnosti v oddílech. Dospělí 
šli autonomní cestou s vlastním programem. Pokud 
byly mezi kluby OS a skautskými oddíly užší kontakty, 
nebyl to systém, ale spíše aktivita jednotlivců z omeze-
ného počtu klubů. Ostatně i Jaroslav Foglar ve svých 
pamětech vzpomínal, že v oldskautském klubu Jestřábi, 
kam jej přizval starší bratr Zdeněk, nenacházel to, co jej 
přitahovalo na klasickém chlapeckém skautingu.

V Junáku jen do patnácti
Nepřímé oddělení skupin z generačních protipólů se 
ještě více projevilo v poválečném skautingu. Tehdejší 
vedoucí představitelé organizace ustoupili požadavku, 
aby skauti nad 15 let už nepůsobili v Junáku, ale stali 
se členy Svazu české mládeže. Pro dospělé se prostor 
ke skautské činnosti ještě radikálněji zúžil.

Skauting dospělých se netěšil významnější podpoře ani 
v zahraničí. Světová ústředí podporovala hlavně skau-
ting mládeže a ani snahy o vytvoření mezinárodního 
společenství dospělých nenacházely ve WOSM odezvu. 
Teprve v roce 1953 vznikla organizace „bývalých“ 
skautů a skautek, dnešní ISGF. Český skauting byl však 
v té době hluboko v ilegalitě a za neprodyšnou želez-
nou oponou, a tak u této události – na rozdíl od zrodu 
WOSM a WAGGGS – chyběl.

Období 1968–1970 vedlo jen k částečné aktivizaci 
oldskautů. Obavy režimu, že by v obnoveném Junáku 
pamětníci „buržoazního skautingu“ vnášeli mezi mlá-

dež nežádoucí myšlenky, vedly opět k tomu, že „oldi“ 
mohli stát jen bokem hlavního proudu obnovené orga-
nizace. Přesto byli v hnutí vidět a jejich ruce odvedly 
kus poctivé práce.

Oldskauting pro 21. století
Po poslední obnově Junáka v roce 1989 byla ihned 
obnovena i činnost oldskautů. Mnozí stáli u opětovné-
ho zrodu oddílů, středisek i celé organizace. Zároveň 
byl založen samostatný kmen dospělých. Vedle vlastní 
činnosti se však oldskauti snažili o propojení svých 
aktivit s činností chlapeckého a dívčího kmene.

Tuto snahu podporuje i nový motivační program kmene 
dospělých pro 21. století – Oldskauting 21. Ten zdůraz-
ňuje nutnost podpory skautingu mládeže, ale zároveň je 
výzvou k vlastní aktivitě jednotlivců i klubů. 

Václav Vodenka, významná osobnost prvorepublikového 
skautingu, vedl s manželkou syna Jiřího po skautské stezce 

už od vlčáckých let. Jíra skautoval i ve Foglarově Dvojce. 
Po 71 letech (!) se s mladšími oldskauty vypravil znovu 

na Ukrajinu, kde s Jestřábem tábořil v roce 1938.
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Autor: Slavomil Janov – Nashville, Praha
Foto: archiv autora

Návrat k tradicím
Třetí bienále se ponese v duchu motta Českou kotlinou 
letí oldskauting už století. Přesně po tuto dobu totiž 
skauting dospělých u nás píše svou historii. Vypovídají 
o tom dobové záznamy o akcích oldskautů-táborníků či 
činnosti průkopnických klubů z let 1913 a 1914. Výraz-
ným prvkem jamboree bude proto připomínka dávných 
tradic. „Oldskauti z Moravskoslezského kraje například 

vybudují malé tábořiště s původními historickými jeh-
lanovými stany, sběratelé připravují výstavu dobových 
krojů, klubových vlajek, nášivek či odznaků, uskuteční 
se soutěž ve střelbě s indiánským lukem.“ vypočítává 
jen některé aktivity „návratu k tradicím“ místonáčelník 
kmene dospělých Marek Matýsek – Mara.

Český oldskauting je hrdý 
na své tradice a stoletou 
historii. Dnes je však hlavně 
širokým multigeneračním 
společenstvím dospělých, které 
zeširoka otevírá dveře pří-
chozím z řad roverů a rangers 
a všem mladším členům k naplňování jejich představ 
o „nejdelším skautském dobrodružství“ v současné 
moderní době. Proto další – zejména akční programové 
bloky – budou magnetem spíše pro juniorské účastníky, 
ať už půjde o geocachingový event, ukázky netradič-
ních sportů nebo noční hudební a fi lmové nokturno.

„Protože oldskauting je historicky spjatý s vývojem 
rodinného skautingu, pro děti, které s sebou přivezou 
mladí rodiče, bude zřízeno minitábořiště.“ doplňuje 
členka náčelnictva KD Alena Nekolová.

V zajetí tónů i práce
Kdyby se po vzoru showbyznysu vyhlásila na skaut-
ské scéně anketa o táborákový „hit století“, čekalo by 
nás asi ne příliš radostné zjištění, že letité evergreeny 
typu Skaut má holá kolena či Poštorenská kapela mají 
v dnešním zpěvníku jen skrovný protipól současných 
moderních písní se skautskou tematikou. „I tuto skuteč-
nost bychom chtěli na jamboree trochu změnit. Proto 
hned u zahajovacího pátečního táboráku uspořádáme 
neformální přehlídku nových skautských písniček. 
Z celého Junáka, hlavně od mladších autorů a interpre-
tů, uvítáme písničkové novinky a budeme rádi, pokud 
je sami přijdou k našemu ohni i představit,“ vyzývá 

Do třetice všeho dobrého! S tímto optimistickým rčením fi nišuje tým organizáto-
rů z kmene dospělých Junáka s přípravami 3. národního oldskautského jambo-
ree. Jeho účastníky uvítá ve dnech 6.–8. června už tradičně skautská základna 
v Miletíně u Hořic v Podkrkonoší.

JÁ A SKAUTING | KMEN DOSPĚLÝCH

ČESKOU KOTLINOU LETÍ
OLDSKAUTING 
UŽ STOLETÍ

Tradiční součástí programu jsou workshopy speciálních 
tábornických dovedností. Marek Matýsek – Mara a Jiří Klikoš 
– Číňan zapalují originální „krb“ kanadských dřevorubců. 
Důmyslně upravený špalek hoří dlouhé hodiny sám, aniž by 
bylo třeba plameny přikrmovat dřívím!

Slavnostní zahájení národního 
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skautské hudebníky k obohacení programu náčelník 
kmene dospělých (a sám zanícený propagátor skautské 
zpěvnosti) Vladimír Stránský – Sása.

Spojovací nití programu by měly být různorodé ak-
tivity, v nichž se odráží pestrost skautingu dospělých 
i konkrétní prvky motivačního programu Oldskauting 
21. A protože jedním z pilířů OS21 je naplňování třetí-
ho bodu skautského desatera o prospěšnosti a pomoci 
jiným, členové kmene dospělých chtějí alespoň symbo-
licky vyplnit část pobytu v Miletíně prací ve prospěch 
hostitelského města. „S představiteli místní radnice vy-
tipujeme zarostlou plochu, kde je třeba posekat trávník, 
nebo pomůžeme s úklidem parčíku a podobně,“ dodává 
opět Vladimír Stránský.

Charita: Mince k minci
Už na druhém národním jamboree v roce 2012 uspo-
řádali oldskauti charitativní trh drobných suvenýrů 
a klubových rukodělných výrobků i malou sbírku. 
Z výtěžku bylo podpořeno skautské dárcovství krve 
Drákulovina – a čestné dárce lze dnes poznat i díky 
originální nášivce na kroji. Obdobná aktivita, opět 
rezonující s charitou v rámci programu OS21, je pláno-
vána i pro letošní dostaveníčko v Podkrkonoší.

„S příchodem jara jsme 
v kmeni dospělých odstarto-
vali projekt Mince k minci. 
Je výzvou pro oldskauty, aby 
každý večer, denně až do 
jamboree, vložili do krabič-
ky jednu minci. Třeba jen 
korunu. I když to udělá jen 
část z těch, kteří přijedou 
do Miletína, nastřádáme spo-
lečně pěknou sumičku. Tyto 
peníze předáme vybrané 
chovatelské stanici, zabýva-
jící se výcvikem asistenčních 
psů pro nevidomé a zdravot-
ně postižené. S dovednostmi 
těchto zvířat se budeme 
moci seznámit v sobotním 
programu,“ dodává v kruhu 
organizátorů místonáčel-
ní KD Hana Kaprálková. 
„Projekt Mince k minci bude 
pokračovat i po skončení 
jamboree a zhruba jednou 
ročně vybereme adresáta 

nastřádaných peněz.“

Pozvání k bohaté tabuli
Programové menu na jídelníčku 3. národního oldskaut-
ského jamboree je tedy už dnes mimořádně pestré, 
až se sbíhají sliny. A to ještě některé delikatesy zůstáva-
jí pod pokličkou. Byla by proto škoda pozvání k takto 
bohatě prostíranému stolu nepřijmout! 

KMEN DOSPĚLÝCH | JÁ A SKAUTING

Z programu jamboree: 

PÁTEK 6. 6. – večer: Táborový oheň + Soutěžní přehlídka 
nových skautských písní; po večerce: Hudební a fi lmové 
nokturno I (videoprojekce, hudební čajovna).

SOBOTA 7. 6. – dopoledne: Slavnostní nástup – Oldskautské 
defi lé (průvod a skautská hudba na náměstí) – Ruce k dílu; 
odpoledne: Prezentace krajů – Výstavy – Soutěže – Cha-
ritativní trh – Výcvik asistenčních psů – Koutek rodinného 
skautingu – Přednášky osobností – Křeslo pro hosta; 
večer: Slavnostní táborový oheň; 
po večerce: Hudební a fi lmové nokturno II.

NEDĚLE 8. 6. – dopoledne: Závěrečný ceremoniál – 
Bohoslužba – Zakončení 3. NOSJ.

oldskautského jamboree je vždy impozantní.
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Autor: Iva Kratochvílová, Ostrov nad Oslavou

Foto: archiv autorky

Pokud si uvědomíme, z jaké potřeby začínají děti tvořit, 
pochopíme také, jak je dál vést a proč v určitém věku 
tvořit přestávají.

Děti začínají malovat z prosté potřeby objevovat 
svět (to jsou ty první čáry na papíře i na zdi), je to 
experiment a velká hra. Dělají to s velkým zaujetím. 
Malování je pro ně svobodné vyjádření sebe sama 
prostřednictvím vizuálního otisku. Dítě vyjadřuje též 
pohyb, náladu a později ve svém výtvarném projevu 
zpracovává své zkušenosti, prožitky a pocity. Může jít 
i o způsob komunikace s dospělými. Z výše uvedeného 
vyplývá, že nejhorší, co pro děti můžeme udělat, je 
radit jim, jak mají postupovat, jakou barvu použít (proč 
by nemohla být tráva červená?) a co malovat. I třeba 
sněhuláky na jaře, možná je to jejich způsob zpracová-
vání zimního prožitku a jen k němu potřebovaly více 
času. Věřte mi, mluvím z osobní zkušenosti.

To, že nenecháme dětem volnost při tvoření, vyplý-
vá někdy z našich rodičovských ambicí (aby už dítě 
konečně malovalo, nejlépe něco konkrétního, hlav-
ně abychom to poznali a případně se mohli chlubit 
ostatním rodičům, jak máme šikovné dítě), z naší 
netrpělivosti nebo „jen“ z neznalosti. Nechme dětem 
svobodu malovat či tvořit po svém. S některými čin-
nostmi či materiály potřebují samozřejmě pomoci, ale 
jde o to netlačit je do našich představ a také je dobré, 
aby nekopírovaly naše vzory. Nepředkreslujme jim, 
protože potom nerozvíjí svou fantazii v plné šíři a také 
se z tvorby vytrácí spontaneita. Místo nabízení šablon 

je lepší dítě podporovat v jeho nápadech a případně být 
nápomocen v jejich realizaci. Vše můžeme řešit stylem 
„chceš-nechceš“, „potřebuješ?“ atd. Dítě se tím také učí 
o pomoc si říkat a přijímat ji.

Je důležité rozlišit, kdy pomáháme (např. při lepení, 
stříhání, držení papíru těm menším, příprava mate-
riálu) a kdy už do práce zasahujeme a ovlivňujeme 
ji. Důležitý totiž není výsledek, ale proces tvorby. 
A RADOST!!! Klíčová je tedy maximální podpora: náš 
zájem, trpělivost, pochopení a povzbuzení. Podporuj-
me děti také tím, že jim poskytneme kvalitní pastelky, 
různé voskovky, vodové a anilinové barvičky, prstov-
ky, pastely atd., papíry různých velikostí, rozlišných 
formátů (klasická čtvrtka, ale také s rohy do kulata, 
vystřižená do kruhu apod.), vlastní pracovní stoleček 
a židličku odpovídající jejich výšce a možnost kdykoliv 
zasednout a malovat… bez našeho hodnocení.

Výše psané se v principu týká všech věkových katego-
rií, my však vždy mysleme na věk konkrétní a na to, 
co s sebou nese: co dítě dokáže, potřebuje, jaké jsou 
jeho možnosti. Není dobré je ani přetěžovat, ale ani 

Jak děti podporovat v malování a tvoření vůbec? 
Skautská maminka a arteterapeutka Ivča radí: 
zapomeňte na svůj pohled na věc, inspirujte se 
dětským světem. Podporujte je v tvoření po svém. 
Místo šablon je raději podpořte v jejich nápa-
dech. A především mějte na vědomí, že není důle-
žitý výsledek, ale proces tvorby a RADOST!

TVOŘENÍ 
V RADOSTI 
A SVOBODĚ

JÁ A SKAUTING | RODINNÝ SKAUTING
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mu dopřávat méně, než by potřebovalo. To 
ostatně neplatí jen o tvoření. Myslím, že úkolem 
rodičů a potažmo i vlčáckých a světluškovských 
vedoucích je, aby děti podporovali ve zkoumání 
světa, které s tvořením úzce souvisí. Děti jsou 
navíc schopné se prostřednictvím tvoření uvolnit 
a toto uvolnění, zakoušení svobody, po nějaké 
době přenést i do fungování ve společnosti.

Ve starším věku (3–4 roky, je to individuální) 
můžeme dětem ukázat i jiné techniky než „jen“ 
malování, je dobré s nimi dělat i velkoplošně, 
vícerozměrově (nemyslím tím podle šablony – to 
je o zručnosti, ne o rozvíjení tvořivosti), z růz-
ných materiálů (od krepáků, nalepovacích fl itrů, 
barevných časopisů na rozstříhání přes různé 
kamínky, korálky, jehličí až po materiály jako 
samotvrdnoucí hlína, keramická hlína, sádra, ovčí 
rouno apod.).

Problém s dětským tvořením nastává tam, kde 
se začíná zařazovat „dobrý-špatný“: tohle se ti 
povedlo, tohle moc ne. Dělají to rodiče a bohužel 
i školky, specialisté jsou na to ve škole. Tam se 
výtvarná výchova přímo známkuje, což umrtvuje 
svobodný projev a originalitu. Zpravidla pak 
děti kolem 12. roku přestávají malovat, protože 
kromě toho, že se u nich malování a tvořivost 
nerozvíjí (což je mimochodem velká škoda pro 
jejich fungování v životě), už mají také vypěsto-

vaného velkého vnitřního kritika.

Konkrétní náměty na výtvarné kouzlení pro děti, 

které zvládají malbu štětcem:

Malování anilinovými 
barvami: Motivujte děti 
k použití jen jedné barvy, 
zato více odstínů – je to 
dobré pro barevné vnímá-
ní. Nechte je pomalovat 
celý papír (je třeba použít 
hodně vody) a poté do 
barvy sypte sůl – udělá 
barevné efekty, ze kterých 
mají děti velkou radost. 
Pokud je dítě precizní 

a maluje pomalu, ať posypává průběžně, sůl tvoří efek-
ty jen v mokré barvě. (Anilinové barvy jsou podobné 
jako vodové, jen jsou barevně výraznější a sůl v nich 
lépe „kouzlí“). Suchý obrázek dotvoříme různě – do-
malujeme tuší to, co v dítěti evokuje barevný podklad, 
můžeme využít barevných fl eků k domalování třeba 

zvířátka, které připomíná. Nebo můžeme dolepovat 
obrázky (viz foto).

Malba svíčkou (či voskovkami) a vodovými barva-
mi: Namalujeme cokoliv a poté papír přetřeme barvou. 
Zajímavé je, když voskovkami malujeme i těsněji 
k sobě a barva se dostane jen někam.

Tipy pro úplná prťata (zde jde o zážitek z barvy, 

nepotřebují konkrétní výtvor):

Na velký formát (na malý se dítě „nevejde“, potřebuje 
rozmach) nechte dítě malovat prstovými barvami. Z po-
čátku jen jednou barvou, max. dvěma, případně přidejte 
bílou na odstíny. Více barev dítě zbytečně mate a vede ke 
špinavé černé, což není pro dětskou duši dobré.

Malba suchým pastelem: Dítě rozmazává barvičky, 
které si buď nanese samo, nebo mu můžeme pomoci. 
Můžeme mu i vystřihnout jednoduchý obrázek a ono 
maluje do něj (např. obrys ptáčka).

Malovat můžeme též rozředěnou akvarelovou bar-
vou: Dítě maluje barevnou vodou. Je to prima zážitek 
a navíc se tak učí malovat štětcem. Ideální jsou akvare-
lové čtvrtky, protože snesou více vody.

Vytvořené „obrázky“ můžeme klidně využít jako barev-
ný papír na další stříhání, lepení, skládání atd.

Samotvrdnoucí hmota: 
Vyválíme plát, společně 
s dítětem vykrájíme tvary 
formičkami na vánoční 
cukroví a poté mu dáme 
korálky (malým dětem 
větší), které vmačkává do 
hlíny. Pokud uděláme dír-
ky nahoru i dolů, můžeme 
vše navěsit pod sebe nebo 
na větev jako závěs (viz 
foto). Nebo místo korálků 
necháme dítě obtiskovat zajímavá „razítka“ (pneumati-
ku od autíčka, víčko od fi xy, makovici…).

Ze samotvrdnoucí hmo-
ty vymodelujeme např. 
kouli, do které necháme 
dítě zapichovat peříčka, 
na boky kamínky, maličké 
polodrahokamy či lesklé 
korálky a máme „indi-
ánský“ artefakt – dítě si 
úžasně cvičí jemnou motoriku (viz foto). 

RODINNÝ SKAUTING | JÁ A SKAUTING
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Junák je organizací, která se zaměřuje především 
na výchovu mládeže. Proto v ní děti a mladí tvořili 
vždy většinu. Je tomu tak i nyní. Přesto však počet 
dospělých, kteří se registrují v Junáku, již jedenáctým 
rokem kontinuálně stoupá. Dospělí starší pětadva-
ceti let tvořili v loňském roce téměř 23 procent ze 
všech registrovaných členů Junáka. Jedním z témat, 
které naše organizace aktuálně řeší, je proto i to, jak 
naložit s dospělými, kteří z různých důvodů odchází 
od vedení oddílů nebo z jiných funkcí, a jak podpořit 
to, aby se členové Junáka v dospělosti organizaci tak 
nevzdalovali.

Do tohoto tematického článku jsme vybrali tři zajímavé 
příběhy skautů a skautky, kteří věkem patří do kmene 
dospělých. Na činnosti Junáka už se nepodílí tak jako 
většina členů kmene dospělých, tj. že by vedli některý 
oddíl nebo středisko, nebo byli členy některého z klubů 

kmene dospělých. Přestože po určité době přestali 
pracovat pro oddíl nebo středisko, dokázali najít řadu 
dalších možností, jak podpořit činnost Junáka a jak žít 
svůj skautský život i v dospělosti. Jejich příběhy jsou 
tak nejen zajímavé, ale pro řadu z nás mohou být už 
teď nebo zanedlouho dobrou inspirací.

Autor: Václav Zeman – Šík, Praha
Foto: Jaroslav Petřík – Australan, Marcel Štěpánek – Fox a archiv Jany Pekařové a Iva Brzobohatého – Ještěra

Co může Junák nabídnout dospělým členům a jak je možné využít jejich zkušenosti 
a potenciál pro jeho další fungování?

JUNÁK A DOSPĚLÍ

„URSUS: DNES JSEM UŽ BRZY UNAVENÝ, 
A TAK MOJE ÚČAST JE SPÍŠ DAREM COLLEGIA, 
ŽE MOHU BÝT MEZI MILÝMI LIDMI A  VYPO-
MÁHÁM SPORADICKY, JAK MI SÍLY DOVOLÍ.“

„JANINA: JE TO VLASTNĚ MŮJ VOLNÝ ČAS, 
ALE NAPLŇUJE MĚ TO A BAVÍ. VIDÍM V TOM 
SPOUSTU MOŽNOSTÍ, JAK SE REALIZOVAT. 
POD SLOVEM SKAUTOVÁNÍ SE PŘECI MŮŽE 
SKRÝVAT SPOUSTA ČINNOSTÍ.“
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Ursus: Od vlčat ke Collegiu
Jeho skautský život je už patnáctým rokem spojený 
s lesní školou Collegium. Jaroslav Černý – Ursus se 
této lesní školy poprvé zúčastnil v roce 1999, na další 
ročník už jel jako člen instruktorského týmu a zůstal 
v něm dodnes. „Zprvu jsem se věnoval hlavně ranním 
duchovním programům, takzvaným podobenstvím, 
také jsem byl s Rackem v kuchyni a někdy jsem učil 
pletení turbánků. V začátcích Collegia bylo i více času 
na večerní debaty, kdy jsem vyprávěl příběhy ze svého 
života,“ popisuje své zapojení do lesní školy Ursus. 
„Po dvou operacích jsem dnes už brzy unavený, a tak 
moje účast je spíš darem Collegia, že mohu být mezi 
milými lidmi a vypomáhám sporadicky, jak mi síly do-
volí,“ dodává Ursus. O co méně může být jeho postava 

sedící na přednášce a potichu pletoucí 
turbánek výrazná, o to důležitější pro 
Collegium Ursus je. Setkání s ním i vy-
slechnutí jeho příběhů přináší účastníkům 
jedinečnou možnost, kterou vždy nabízí 
spojení pohledů několika generací. Toho, 
o čem Ursus ze svého skautského života 
může vyprávět, není málo. Se skautová-
ním začal krátce po druhé světové válce. 
„Pamatuji se na veliký stan, asi půjčený 
od amerických vojáků, a svoji roze-
chvělost, když jsem uváděl své osobní 
údaje. Přiznám se, že z dalšího dění si 
mnoho nepamatuji. Vím jen, že jsem plnil 
znalosti v rostlinách a že už jsem jich 
poznal skoro celou padesátku,“ vzpomí-
ná dnes na svůj vstup do oddílu a první 
skautské roky. Junák však byl krátce poté 
zakázán a Ursus se na vedení dětí podílel 
v českobratrském evangelickém sboru. 
Po obnově v roce 1968 se na žádost 
přátel chopil vedení vlčácké smečky. 
Po dvou letech však nadšení z rozvíje-
jící se práce zmařil další zákaz činnosti 
Junáka. V roce 1990 však opět neváhal 
a pustil se do založení evangelického 
oddílu v Brně. „Prolezl jsem kartotéku 
I. Českobratrského evangelického sboru 
v Brně, vypsal všechny chlapce a děvča-
ta, kteří připadali v úvahu, a napsal jsem 
dopisy rodičům. Nakonec mne děvčata 
předběhla a měla oddíl dříve,“ vzpomíná 
Ursus. Z malé skupinky šesti chlapců 
během několika let vyrostly oddíly vlčat 

i skautů. „Největší radost mám z vybudo-
vání vlastního tábořiště pro tyto oddíly. 
Všechny nás to stálo velké úsilí a nasazení 
i mnoho fi nančních prostředků, které jsme 

sháněli i brigádami vlčat a skautů,“ popisuje Ursus. 
V roce 1993 se zúčastnil Ekumenické lesní školy 
na Červeném hrádku a stal se výchovným zpravoda-
jem střediska, organizoval rádcovské kurzy, účastnil 
se vůdcovských i čekatelských zkoušek, od roku 1997 
převzal funkci vůdce střediska, kterým byl až do svých 
sedmdesáti let. Ursus se neuplatňuje jen v Junáku. 
Podílí se i na řadě aktivit ve svém mateřském sboru 
v Brně, jde například o modlitební skupinku, kavár-
ničku pro seniory, kurzy Alfa a Beta, biblické hodiny 
nebo přípravu nedělních bohoslužeb. „Jsem také 
členem Svojsíkova oddílu, snažím se, abych nechyběl 
na žádné ze schůzek v Brně a v Praze. Pracuji také 
v turistickém oddílu, kde vymýšlím trasy,“ doplňuje 
výčet svých současných aktivit Ursus.

Největší radost mám z vybudování vlastního tábořiště pro oddíly 
vlčat a skautů.
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Ještěr: Otec Kaprálova mlýna
Když řeknete jakémukoli staršímu skauto-
vi z okolí Brna „Kaprálův mlýn“, dost brzy 
vám jako jednu z prvních asociací odpoví 
„Ještěr“. Ivo Brzobohatý – Ještěr stál 
u záchrany této jedinečné základny, která 
dnes i díky evropským dotacím září no-
votou a funguje jako středisko ekologické 
výchovy. Dnes za ním stojí nejen opravený 
Kaprálův mlýn, ale i řada dalších zajíma-
vých aktivit podporujících činnost skautů 
v Brně a okolí. „Do roku 1993 jsem vedl 
roverskou družinu, pak jsem začal dělat 
správce Kaprálova mlýna. Po zrušení ci-
vilky jsem dělal na půl úvazku tajemníka. 
Když mě to přestávalo bavit, začal jsem se 
zajímat o evropské projekty. V roce 2007 
jsme získali mlýn do vlastnictví a začali 
jsme hledat zdroje, jak ho opravit,“ popisu-
je Ještěr, jak se dostal k obnově Kaprálova 
mlýna. Povedlo se mu připravit a získat 
dva rozsáhlé projekty. „Aktuálně dodělá-
vám monitorovací zprávu jednoho z těch 
projektů, máme schválený další třímilio-
nový projekt a snažím se hledat pozemky 
na táboření a k nim střediska, co je kou-
pí,“ představuje svou aktuální skautskou 
činnost Ještěr. „Mám totiž strach, že 
za pár desítek let nebude mít Junák kde 
tábořit. V Brně už jsem poptávku naplnil. Podařilo se 
nakoupit dvacet pozemků, teď se chystám šířit nabídku 
do dalších regionů,“ dodává Ještěr. Kromě toho třeba 
založil na Facebooku skupinu Rodinný skauting, která 
má dnes už přes 170 členů. „Do výchovy a přímého 

vedení se již snažím nekecat – mezi mnou a skauty 
je generační rozdíl. Moje role je v pomoci, u sebe to 
vidím spíš v té hospodářské, snažím se, aby moje práce 
přinášela skautům peníze, což se mi podařilo v řádu už 
asi desítek milionů korun,“ říká na závěr Ještěr.

 INZERCE

boll inz 175 x 80 dospeli Skautsky 2014.indd   1 3/31/14   3:45 PM

Do výchovy a přímého vedení se již snažím nekecat. Moje role je 
v hospodářské pomoci.
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Janina: Skautská matka 
na plný úvazek
Jana Pekařová – Janina je vystu-
dovaná učitelka češtiny, angličtiny 
a občanské výchovy. Pracovala 
jako projektová manažerka a uči-
telka na základní škole v Turnově. 
V tomto severočeském městě je 
také členkou střediska Štika, kde 
osm let vedla dívčí oddíl. Poté, co 
se jí narodily děti, vedení oddílu 
předala. Bez skautského angažmá 
však nevydržela dlouho. Brzy se 
začala zapojovat do rodinného 
skautování, které se pod středis-
kem Štika zdárně rozvíjí. Fungují 
tu dvě skupiny rodičů s dětmi. Ta 
první vznikla přibližně před sedmi 
lety. Několik skautských rodi-
čů založilo takzvaný „Klubík“, 
ve kterém se setkávaly matky 
s dětmi. Skupinka stále funguje, 
ale nesetkává se již pravidelně, 
protože děti odrostly, nastoupily 
do školek a škol a matky se vrátily 
do práce. „Loni na jaře vznikla 
ve středisku další skupina, která 
si říká Cvrčkové. Do ní jsem se 
zapojila i já s dětmi. Scházíme se každý týden v pátek dopoledne, kdy 
to všem vyhovuje,“ popisuje vznik skupiny Janina. „Většině dětí je do 
tří let. Program setkávání zatím není moc organizovaný. Shodly jsme se, 
že dětem stačí kontakt s ostatními, odrážedla a hřiště. Pořádaly jsme ale 
už i olympiádu a vydaly se na delší výlet. Schází se nám kolem 8 ma-
minek s různým počtem dětí,“ představuje aktivity Cvrčků. Všechna 
činnost směřuje k letnímu týdennímu táboru, který se letos bude konat už 
potřetí. „První rok jsme tábořili na téma Zvířátka, druhý rok v Jizerských 
horách na téma Večerníčky, letos ještě nevíme,“ říká o táborech Jana. 
„Netáboříme pod stany, ale v budově. Je to tak snazší, protože tatínci za 
námi většinou jen dojíždějí,“ dodává. Týdenního zimního pobytu se letos 
zúčastnilo 11 rodin. Matky se jednou měsíčně schází na takzvaných „díl-
ničkách“, kde si zkouší různé kreativní techniky. Výrobky z nich plánují 
prodávat na turnovských adventních trzích a výtěžek věnovat potřebným. 
Janina se zapojuje do skautských aktivit i na několika dalších místech. Je 
mediální zpravodajkou střediska i kraje. Podílí se na vedení rádcovského 
kurzu Malý strom, který pořádá její středisko, a na roverském krajském 
setkání  MEETRO. Čtvrtým rokem také organizuje příměstské tábory 
pro veřejnost. Loni se jich během celých letních prázdnin účastnilo na 
230 dětí. Kromě toho ještě učí angličtinu a podílí se v Turnově na vedení 
T-Centra – Centra pro rozvoj nadání u dětí. „V současné době žiju rodinou 
a skautem opravdu hodně, občas to dost propojuji. Je to vlastně můj volný 
čas, ale naplňuje mě to a baví. Vidím v tom spoustu možností, jak se rea-
lizovat. Pod slovem skautování se přeci může skrývat spousta činností,“ 
uzavírá Janina. 

in
ze

rc
e

www.merrell.cz

V současné době žĳ u rodinou a skautem opravdu hodně, 
občas to dost propojuji.
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Na loňském Valném sněmu Kmene dospělých 

v Kutné Hoře jsi opět kandidoval na funkci náčelní-

ka. S jakou vizí jdeš do dalšího volebního období? 

K čemu bys chtěl Kmen dospělých dovést?

Především chceme zrealizovat náš čerstvě vytvořený 
program Oldskauting 21. Chceme, aby se do něj zapo-
jily všechny kategorie dospělých – mladá, prostřední 
i starší. Aby nikdo nezůstal stranou. Aby dospělé skau-
ty jejich činnost bavila, aby se vytvořily party lidí – to 
považuji za nejdůležitější. Teprve když přibudou léta, 
člověk pozná, jak je bezvadné být v nějaké dobré partě. 
V mládí prožíváš společná dobrodružství a společně 
objevuješ svět, s přibývajícím věkem najednou tohle 
ztrácíš, ale to společné zůstává a přispívá k tomu, že 
člověk nezůstává sám.

Co vlastně obnáší funkce náčelníka Kmene dospě-

lých? Co máš všechno na starosti a co jako náčelník 

děláš?

Musím koordinovat veškerou činnost jednak Rady Ná-
čelnictva Kmene dospělých a jednak Náčelnictva KD. 
Rada se schází každý měsíc a řešíme, co je aktuálně 
potřeba a co nás čeká. Náčelnictvo je dvakrát do roka. 
Tam řešíme věci důležité pro činnost klubů. Krajánci 
referují o tom, co se děje v krajích, připravujeme akce 
jako třeba zmíněná Lesní škola. Loni jsme velkou část 
věnovali přípravám programu Oldskauting 21. Časová 
náročnost je různá. Někdy toho je hodně, když řešíme 
větší akce jako Národní oldskautské jamboree. Myš-
lenky mě provázejí denně, dalo by se říci na každém 
kroku, ale pokud to sečtu, tak mě práce pro oldskauty 
zabere tak jeden až dva dny v týdnu.

Jaké jsou podle tebe aktuálně největší problémy 

Kmene dospělých v Junáku?

Velkým problémem je teď nedostatečný tok informa-

cí. Na dubnovém Náčelnictvu proto budeme jednat 
o vytvoření skupiny dopisovatelů z každého kraje, aby 
se k nám dostávalo víc informací o tom, co dělají kluby 
v krajích. O řadě zajímavých akcí se teď dozvídáme až 
se zpožděním. Když se například sejdeme na Jamboree, 
všichni ze sebe chrlí, co kdo během roku dělal. Ale 
takové setkání je jen jednou za dva roky.

Na Náčelnictvu se vás ale sejde jen několik. Nebylo 

by dobré uspořádat nějakou akci, kde si podobné 

zkušenosti budou vyměňovat i vedoucí klubů KD?

To jsme zatím nedělali. Zní to jako dobrý nápad. Dříve 
fungovala jednou za dva roky takzvaná kmenová porada, 
kam se sjížděli krajští a okresní zpravodajové z celé re-
publiky. Možná by stálo za to připravit podobná setkání 
a dělat je častěji. Ale organizačně je to docela náročné.

Aktuálním problémem je také to, jak do činnosti 

Kmene dospělých zapojit mladší činovníky a odrůs-

tající rovery. Co chcete v nejbližší době dělat pro to, 

aby se více cítili součástí Kmene dospělých?

Brožurku Oldskauting 21 jsme přidali k březnovému 
Roverskému kmeni. Považujeme za důležité, aby 
i dnešní roveři poznali, co mohou dělat v Kmeni dospě-
lých, až odrostou z roverského věku. O tom, co členové 
Kmene dospělých dělají, se ve spoustě střediscích moc 
neví. Kontakt mezi mladými a kluby KD je někde 
téměř žádný nebo velmi malý. Brožurka je prvním 
krokem, jak to zlepšit. Důležitá je i dobrá spolupráce 
s Roverským odborem.

Jaké další kroky budou navazovat?

Chceme navázat jakousi stezkou pro dospělé, kde 
budou podrobněji rozpracovaná jednotlivá témata 
programu Oldskauting 21. Nebude to přímo stezka 

Autor: Václav Zeman – Šík, Praha | Foto: archiv Vladimíra Stránského – Sásy

S náčelníkem Kmene dospělých Vladimírem Stránským – Sásou o tom, s jakou vizí vstoupil 
do dalšího volebního období, jak chce přispět k zapojení mladších dospělých do Kmene 
a k tomu, aby kluby Kmene dospělých více spolupracovaly s dětskými oddíly.

TÉMA | MOŽNOSTI TU JSOU

CHCEME, ABY NIKDO 
NEZŮSTAL STRANOU
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s plněním úkolů, ale spíš návod, co je možné v té či oné 
oblasti dělat.

Mladší členové Kmene dospělých se nyní můžou 

sdružovat i v klubech rodinného skautingu. Jak 

s tématem rodinného skautingu bude dál pracovat 

Kmen dospělých?

Rodinný skauting se v rámci Kmene dospělých vždy 
dělal automaticky, aniž bychom jej tak pojmenovávali. 
Teď dorůstá generace skautujících od 90. let, kteří chtějí 
skauting zprostředkovávat svým dětem. Současnou 
situaci chápu tak, že zatím není úplně zřejmé, jestli ro-
dinný skauting bude patřit spíše pod mladé kmeny nebo 
pod Kmen dospělých. Důležité podle mě bude zachytit 
Kluby rodinného skautingu ve chvílích, kdy z nich 
začnou odcházet děti do skautských oddílů, nebo za ji-
nými zájmy a zůstane tu skupina dospělých, kterou baví 
společná činnost. Těm bychom měli nabídnout možnost 
něco dělat i bez dětí, pro sebe i pro celý skauting.

Má někdo toto téma ve vedení Kmene dospělých 

na starosti?

Ne, to zatím nikdo speciálně na starosti nemá. Vše se 
teprve rozvíjí, tak zatím sondujeme kdo, co, kde dělá. 
Jsme ale připraveni udělat, co budeme moci pro to, aby se 
rodinný skauting dál rozvíjel. Když přijdeš do takového 
tábora rodičů s dětmi, pookřeješ, je to vždycky nádhera.

Budou podle tebe v budoucnu kluby KD s kluby 

rodinného skautingu více spolupracovat nebo 

půjde spíše o dvě linie, které budou v rámci Kmene 

dospělých fungovat spíše samostatně?

Zatím to není jasné. Pokud by Kluby rodinného skautin-
gu přešly k nám, chtěli bychom, aby se někteří vedoucí 
těchto klubů i víc zapojili do vedení celého Kmene 
dospělých. Teď to vidím spíš tak, že vedení klubů rodin-
ného skautingu patří mladším kmenům a my bychom se 
soustředili na tu fázi, kdy děti z takových klubů odejdou.

Jedním z bodů připravované Strategie Junáka do 

roku 2022 je i potřeba větší spolupráce mezi oddíly 

a kluby Kmene dospělých. Chystáte se to nějak 

podpořit?

Uvedený bod ve Strategii mě velmi zaujal. Byl jsem 
rád, že to nevychází od nás starších, ale od mladších. 
Často to bývá tak, že když s něčím přijdou starší, 
vypadá to jako chlubení a mladší takovou iniciativu 
mnohdy obtížně přijímají. Když projeví zájem mladší, 
je to už o něčem jiném. Jsme samozřejmě připrave-

ni a rádi se do programů oddílů mladších mnohem 
více zapojíme. Je podle mě důležité, aby se oldskauti 
nescházeli jen sami a dělali svoji činnost, ale aby se 
zapojili i do činnosti oddílů během roku. Pokud jde 
o současné zapojení oldskautů, působíme jako činov-
níci ve střediscích, okresech, krajích, jsme instruktory 
ve výchovných akcích, jsme součástí servisních týmů 
a pomáháme, kde můžeme. Toto považujeme za naši 
prvořadou povinnost.

Jak by to mohlo vypadat?

Něco jsem již naznačil. Můžeme si samozřejmě spo-
lečně povídat. Myslím si ale, že můžeme nabídnout 
především své zkušenosti, zejména praktické, životní 
i řemeslné. Napadá mě třeba práce se dřevem. I dnešní 
mladí kluci rádi dělají s dlátem nebo s pilníkem. To jim 
starší mohou během roku nebo na táboře moc dobře 
ukázat a pomoci jim tak trochu objevit sebe sama. 
Nebo jsme se na Lesní škole věnovali třeba pletení pro-
vazů. To je taky moc zajímavá a netradiční dovednost. 
Mnoho oldskautů je úžasně šikovných a rádi předáme 
to, co umíme. 

MOŽNOSTI TU JSOU | TÉMA

Vladimír Stránský – Sása 

Na Valném sněmu Kmene dospělých v Kutné Hoře byl podru-
hé zvolen náčelníkem Kmene dospělých. Je členem střediska 
Štika v Turnově. Vzděláním je elektroinženýr.
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INSPIRACE ŽIVLY: 
VZDUCH

ZAMĚŘENO NA OSOBNOST | INSPIRACE ŽIVLY

PŘEDPOSLEDNÍ Z „PRACOVNÍCH LISTŮ“ 
K PŘEMÝŠLENÍ O SOBĚ

Inspirace k meditaci

  Doporučené prostředí

 Kdekoli a kdykoli je možné 
prožívat dotek vzduchu.

 V mrazivé noci, když proniká 
chřípím do hrudi, i v letním poled-
ni, kdy si můžeš dopřát opravdo-
vou koupel v horkém vzduchu, 
stačí mu vystavit své tělo.

 V přírodě, kde budeš vnímat 
vůně, které vzduch nese, i ve měs-
tě, kde můžeš pocítit jeho zranitel-
nost. Vlastně i zvuk (jako vlnění) 
je nesen vzduchem.

 Ve větru můžeš pouštět draka 
nebo chmýří pampelišek. Můžeš 
plout v balonu nebo navštívit 
větrný mlýn.

 Jako prolnutí čtyř živlů můžeš 
připravit indiánskou potní lázeň 
initipi: Na Zemi sedíš, Vzduch 
smísený s kapkami Vodní páry 
vdechuješ díky kamenům, kterým 
předal žár Oheň. Člověk uprostřed 
živlů. Potřebuje je všechny. Skrze 
vědomou mysl nahlíží jejich sílu 
a vzácnost. A přemýšlí o tom, jak 
se svou vědmou myslí naloží.

„Vánek, nejslabší ze všech, 
který přes svou slabost za hor-

kých dnů lidi blaženě ovívá. 
Uragán, hurikán či orkán, nej-
silnější ze všech vichrů, před 

kterým mají lidé hrůzu. A mezi 
vánkem a uragánem je mnoho 
dalších „letících vzduchů“!“ 

 
Miloslav Nevrlý
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  Z toho nezbytného, co potřebujeme pro život, je vzduch tím, bez čeho umíráme nejdříve.

  Jsme na něj neustále napojeni. Aniž bychom si to uvědomovali, neustále necháváme proudit vzduch mezi na-
ším tělem a okolím, možná i mezi naším tělem a jinými těly. (Zřetelné to je, když si v místnosti někdo zapálí 
cigaretu. O to hezčí je to bez cigaret.)

  Dech většinou nekontrolujeme. Je pro nás něčím samozřejmým. Dokud nám nechybí.

  Vzduch je připomínkou toho, že i to, co není očím viditelné, může být velmi důležité. 

  Souvislost vzduchu a dýchání je zřejmá. Dech však, přinejmenším symbolicky, nabízí ještě další inspirace. 

  Etymologie (neboli věda o původu slov a jejich významů) poukazuje na významnou souvislost mezi slovy 
dech a duch. Není to tak zdaleka jen v českém jazyce. Např. latinsky: spiritus – dech, spiritus – duch, spiro – 
dýchat. Hebrejské slovo ruah znamená jak duch tak dech, vzduch nebo vítr.

  Skrze volnou asociaci můžeš přemýšlet o tom, co pro tebe znamená duch, duchovní. Zda je to nějaké vanutí, 
zda je to něco natolik významného, aby to bylo srovnáváno s nezbytností dechu pro život.

  K čemu všemu může odkazovat slovo duch? O někom říkáme, že měl nezdolného ducha, o jiném, že odpo-
vídá duchu doby. Promýšlíme věci v duchu, a máme rozumět duchu zákona. Kolik rozlišuješ významů slova 
duch či duchovní?

  Jak vnímáš souvislosti mezi slovy duše a duch?

  Inspirací k přemýšlení ti mohou být také tradiční duchovní či duševní cvičení, praktikovaná v Zenu nebo 
v meditacích Sádhana, které popisuje indický Jezuita Anthony de Mello. Využívají soustředěné pozornosti za-
měřené na dech. Je přitom velmi obtížné setrvat v takové koncentraci, kdy člověk není rozptylován vlastními 
myšlenkami. Tobě o to jít nemusí, ale můžeš přemýšlet o tom, co to znamená být plně sám sebou. Dávat se 
cele nejen do toho, oč člověk usiluje, ale čím vlastně sám je. To znamená naplno a autenticky prožívat každou 
situaci, každý okamžik. (Jde o paralelu ke koncentraci na dech, kdy ten, kdo se soustředí, jako by byl tím 
dechem, tím, kdo koná dech a nic jiného.)

  Vyvstávají otázky? Chybí odpovědi? To je dobře, protože právě takové otázky, na které hned 
nemáme po ruce jednoduchou odpověď, mohou člověka hloubit. Některé otázky pak představují 
dobré celoživotní průvodce. 

„Dech náš byl větrem, třásl stromů vrcholy,
hnal vlny na vodách,

byl plný včel a ptáků, semen jiskřících a klasů šumících,
a naše oči, jak by slunce v sobě zavřely,

viděly světlem oslňujícím.“ 
 

(Otokar Březina: Neděle svatodušní)

mbolicky nabí

h mezi na-
ístnosti někdo zapálí

ybí.

být velmi důležité.

inspirace.
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Rád bych se zeptal na váš pohled na vývoj člověka, 

úlohu výchovy v něm a na souvislost s Jungovým 

konceptem individuace.

Musíme si nejprve uvědomit, jak probíhá duševní vý-
voj. Dítě se nerodí jako tabula rasa, nepopsaná deska. 
Rodí se už se vším, co bude potřebovat. Ale jenom 
něco z toho je zjevné. Například pár hotových způsobů 
chování na refl exní a instinktivní úrovni, které se 
nemusí učit, jsou vrozené a přitom velmi složité úkony. 
Potom přichází úroveň učení, které má celou řadu 
forem. Existují fáze, kdy určité procesy učení musí 
proběhnout, a když neproběhnou, tak to představuje 
komplikaci do budoucna. Dítě se rodí nadané růstovou 
silou a začne se vyvíjet. Vezměme si jako příklad řeč. 
Její vývoj nelze vysvětlit jen jako pavlovovské podmi-
ňování nebo jako „druhou signální soustavu“ (I. P. Pav-
lov)… To jsou přílišné redukcionismy. Jako kdybych 
řekl, že vy jste tolik a tolik uhlíku, tolik vodíku, atd. 
… Jistěže jste, ale to není zdaleka všechno a podstatu 
života to nevysvětluje.

Nevypovídá to o podstatě.

To je ono. Jde tedy o velice specifi cký vývoj. Dítě 
se narodí do lidského prostředí. Slyší zvuky kolem 
a samo začne zvuky generovat. Mluví se o období 
broukání, hraje si s mluvidly. A maminka začne dobře 
rozlišovat, jestli to dítě v noci křičí třeba jen proto, 
že chce mít společnost, nebo proto, že má hlad, nebo 
protože ho něco bolí. Podle toho se má zachovat. 
Později začne dítě přecházet do fáze žvatlání a začne 
produkovat zvuky, které tvoří základ všech jazyků. 
Z toho žvatlání se díky zpětné vazbě začnou uchová-
vat ty mluvní prvky, které jsou základem dané řeči, 
mateřštiny. Ale co se stane, když dítě neslyší? Ono 
brouká, žvatlá, a pojednou přestane žvatlat. Rodiče 
si toho možná nevšimnou. Ono totiž reaguje nadále, 
má jiné smysly – má zrak, vnímá chvění, cítí třeba, 
že maminka k němu jde a obrací se, aniž ji slyší atd. 

A může si zcela spontánně později vytvořit jinou 
formu symbolické komunikace, než je řeč – například 
řeč gesty, říká se jí znaková.

Proč je to tak důležité?

Protože na této rané úrovni se vytváří primární vztah. 
Prvotní vazba. Ta je základem veškerého pozdějšího 
výchovného působení. V moderní psychologii má 
anglický název „attachment“. Jung kdysi dávno řekl, 
že každá duše žije ze vztahu. To je základní axiom. 
Člověk je v podstatě to „nejvztahovější“, co na světě 
je. Duše žije ze vztahu. Je to přímo její podstata. A už 
na této rané vývojové úrovni se začíná vytvářet vztah, 
a to přednostně vůči jedinečné osobě.

To je mateřské připoutání.

Ano, to je primární vazba. Je to závažná věc, která 
souvisí s podstatou spousty současných problémů. To, 
jak probíhá vývoj, můžeme znázornit třeba na růstu 
fazole. Zasadíte semínko a ono vzklíčí a roste. Ale ta 
pnoucí fazolka potřebuje vedení. Nějaký pevný kůl. 
Ona sama se kolem něj začne obtáčet. Když tam ten 
kůl není, tak roste, pokusí se zvednout, spadne, točí se 
sama kolem sebe, povyroste a zase spadne, a do výšky 
nevyroste. Z tohoto příměru lze vyrozumět, že dítě se 
rodí a dlouho je jednostranně závislou bytostí na dospě-
lých. Spatřovat v něm již málem rovnocennou osobnost 
je pošetilý omyl současnosti.

Ten růst pnoucí fazole je pěkný příměr.

Tak to funguje i u lidí. Bez prožívání vazby vývoj 
nemůže dobře probíhat. Moderní zásada, že dítě nemů-
žete, ba nesmíte nijak omezovat, představuje západní 
individualismus dovedený do krajnosti. To není to 
pravé. Do tří let je klíčová výchova v rodině. Vztaho-
vá jednoznačnost tam musí být. Vůči matce. Dítě má 

Autor: Filip Hlavinka – Mukóki, Polkovice | Foto: archiv Karla Plocka
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potřebu vztahu, kterou maminka uspokojuje. Teprve 
přes ni se rozvíjí socializační spirála, která představuje 
postupné vytváření dalších sociálních vztahů. V dítěti 
ta potřeba je, není to dáno tím, že ho krmíme.

To je ta růstová síla, o které jste mluvil?

Ano, s tím se rodíme. Jsou v tom individuální rozdíly. 
Jak moc směřujeme do světa, nebo spíš směřujeme 
do nitra. Jak je silná potřeba toho vztahu. Existují 
v tom i různé patologie. Z prvotní vazby se potom 
spirála začne rozbíhat. Přes maminku prochází na 
další vztahové osoby. Tatínek, sourozenci, prarodiče, 
vrstevníci, učitelka v mateřské škole, a tak se to rozvíjí, 
až já jsem nakonec Říčaňák, potom jsem Brňan, atd.… 
Teprve nakonec mohu být světoobčan. Vždycky je tam 
očekávání a přijímání a potřeba. Přitom jsou také různé 
varianty individuačního procesu.

Co znamená individuační proces?

Individuační proces znamená proces vývoje člověka 
z nevědomého stavu do stavu různé úrovně vědomí. 
Prodělává jej každý člověk, ale také jej prodělává 
lidstvo jako celek. Tím, jak probíhá proces zvědomění 
lidstva, co v tom hraje roli, se zabýval Jung. On objevil 
jeho podstatu, kterou je vztah jedince k ústřednímu 
archetypu celosti lidské duše, kterým je, nábožensky 
řečeno, Božství.

Znamená to tedy, že když se narodí dítě, tak je 

na nevědomé úrovni?

Zcela. Žádné vědomí nemá. Neznamená to ale, že nemá 
paměť. Já jsem měl v útlém dětství zánět kostní dřeně, 
což je velmi vážné onemocnění, se kterým jsem byl 
dva měsíce v nemocnici, kde mi prováděli bolestivé 
zákroky. Nepamatoval jsem si nic, ale když mě přivedli 
k holiči, k postřižinám, začal jsem řvát jako „bejk“. 
Přitom holič nebyl neznámá osoba. Když svlékl bílý 
plášť, bylo po řevu. Protože jsem měl v paměti muka 
z nemocnice. Nedávno se mi zdál sen, ve kterém jsem 
rozpoznal motivy z toho trýznivého období.

A kdy se probouzí vědomí?

To je zase individuální. Tak jako neznáme hranice ves-
míru, neznáme ani hranice naší duše, psýché. Na poza-
dí té nevědomé duše se přibližně kolem dvou let objeví 
zárodek já a kolem něj se začne tvořit rostoucí pevnina 
vědomí. A ta roste na základě vztahu ke vztahové 
osobě. Síla já bude značně záviset na tom vztahu. Proto 
je vychovatel tak důležitý. Jde o světýlko vědomí, které 

se začne vytvářet a bez něhož by svět vlastně jakoby 
neexistoval. Jung to zdůrazňuje, když v závěru svého 
života píše svému kolegovi: Bez refl ektujícího vědomí 
člověka je svět gigantickou nesmyslností, protože člo-
věk je jedinou bytostí, která může vůbec zjistit smysl.

Když tedy chybí ten základní vztah, tak už se to 

nedá dohnat?

Matka tady třeba nemusí být, a i když tady je, tak ne-
musí nebo nedokáže onu potřebu vztahu uspokojovat. 
Třeba je to nechtěné dítě, zkomplikovalo jí život atd. 
Nebo má dítě nějaké zvláštnosti, které na straně matky 
vyvolávají odmítání, bezradnost, neurotické chová-
ní. Jednou ho přijímá, podruhé odmítá atd. Přitom 
protějškem toho primárního vztahu může být právě jen 
jedna bytost. Dítě v té době citlivě reaguje na změnu 
vztahové osoby, například když je matka někomu dá 
pochovat. Tam, kde dojde k separaci, oddělení, objeví 
se reakce. Mohl jsem to v praxi pozorovat např. při 
přechodu dětí z kojeneckého ústavu, kde se mohl 
vytvořit vztah k jediné sestře, ale v druhém roce života 
po převezení do domova pro děti batolecího věku se 
ztrátou toho vztahu jejich vývoj jakoby zastavil nebo 
vrátil na nižší úrovně. Přestože měly veškerou 
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zdravotní péči, objevovaly se u nich příznaky depriva-
ce, vztahového strádání, jako např. sebepoškozování, 
ekzémy, atd. Duše totiž mluví tělem.

Primární vztah k matce je tedy základní vzorec. Pokud 
tento trvalý vztah není ustaven, vývoj ditěte se opož-
ďuje. Časem se další vývoj může poněkud upravit, ale 
např. vývoj řeči bývá opožděný. Obrazně lze říci, že to 
je jako když napíšete předznamenání do not ve skladbě, 
která se pak odehrává v jiné tónině. Dobrý primární 
vztah je to předznamenání příznivého vývoje a dobré 
vychovatelnosti dítěte, určuje do značné míry jeho další 
duševní vývoj.

Co později znamenají pro dítě další vychovatelé?

Učitel nebo vychovatel dostává dítě už s obrovskou, ale 
u dítěte jen nepatrně uvědomovanou zkušeností. Mezi 
nimi potom fungují tzv. přenosové mechanismy. Přenos 
znamená to, že člověk má zkušenosti, které do druhého 
člověka (dítě do vychovatele a naopak) nevědomě pro-
mítá. Něco očekává na základě předchozích zkušeností. 
Přitom si neuvědomuje, že ho ovlivňuje to minulé, 
protože se to odehrávalo právě na nevědomé úrovni. 
Vychovatel má také svá nevědomá očekávání. A pokud 
za sebou nemá už pokročilý proces individuace, aby si 
uvědomoval, jak jsou lidské bytosti jedinečné, tak se 
může dopustit celé řady chyb. Např. pokud bude svá 
očekávání projikovat do dítěte bez toho, aby na vědomé 
úrovni refl ektoval také své motivy. Vychovatelé se musí 
přitom vyrovnávat s řadou dalších obtíží podmíněných 
prostředím. Například dnes obecně existuje značná 
nejistota a nejednoznačnost. Spousta lidí příliš dá na to, 
co se říká, co si o nich kdo myslí, atd. Pak jsou nejistí 
a hodně ovlivnitelní. Rodiče a vychovatelé přitom 
potřebují sebedůvěru.

Vraťme se ještě k individuačnímu procesu. 

Jde tedy o růst vědomí?

Ano, individuační proces je růst vědomí, ale ten má 
dva aspekty. Duše expanduje do vnějšího světa, tedy 
ven. Ale vědomí má expandovat také do nitra. Dalo by 
se to přirovnat k dýchání nebo srdeční akci: je to nejen 
vydechování, ale i nadechování, srdeční stah – systola, 
i diastola. Ovšem procesy extroverze a introverze pro-
bíhají v životě člověka v delších časových rozlohách.

Osobnost by tedy měla růst i směrem 

do vlastního nevědomí?

Ano. My vlastně neznáme poměr mezi vědomím 
a nevědomím. Víme jen, že rozsah nevědomí neznáme. 

Nevědomí je vývojově prvotní, předchází vědomí, to se 
z něj vynořuje. Vědomá osobnost je jako nějaký ostrov 
ve vlastní nevědomé psýché a jeho pobřeží se pořád 
zvětšuje. Kolem něj ale stále něco zbývá, a to zůstává 
tajemstvím. A ptám se: mám já to tajemství, nebo ono 
má mě? Ono má mě! Jakmile řeknu, já ho mám, tak je 
to zpupnost. Podobně si počínají někteří vědci ve vzta-
hu k vnějšímu světu, ve své domýšlivosti si představují, 
že jsou koneckonců všemocní a poroučí přírodě.

V individuaci jde tedy také o přĳ etí svého 

nevědomí?

Ano, to je obrovský úkol. Byli si ho vědomi už staří 
mistři duchovního rozvoje. Vlastně každé skutečné 
náboženství (pokud není infi kované mocenským radi-
kálem, což je vždy špatný příznak) má na zřeteli péči 
o vnitřního člověka. Co tam všechno je? Nejpřístupněj-
ší vrstvou je osobní nevědomí.

To je moje historie?

Vaše historie, kterou jste zapomněl, vytěsnil, ale prožil. 
Freud se zabýval v podstatě osobním nevědomím. 
V nevědomí jsou však hlubší nevědomé oblasti, např. 
rodinné a rodové nevědomí související s rodovou 
historií, atd. Archetypické útvary sahají do velké 
hloubky, jsou obecně lidské. Setkání s nimi v nás 
všech vyvolává podobné zážitky nebo podobné sklony 
k prožívání a jednání, mají fascinační vliv. Mohou 
představovat zdroje pro prožívání duchovnosti, které se 
dožadují zvědomění. Vezměme např. rozdílné archety-
py, které jsou základem moravské a české duchovnosti. 
Moravská je založena na archetypu dvou spolupra-
cujících bratrů. Jeden z nich má dimenzi vertikální, 
to je sv. Konstantin – Cyril, druhý horizontální, to je 
sv. Metoděj. Vzájemně se doplňují. Já osobně jako 
Moravan mám potřebu být spojovatelem, mediátorem. 
Vždyť co je překladatel? A mě tato činnost přímo 
přitahovala. Češi mají ale naprosto opačný archetyp 
dvou znepřátelených bratrů. Ten má své historické 
předobrazy. Sv. Václav představuje dimenzi vertikální 
a Boleslav horizontální. Archetyp dvou znepřátelených 
bratrů klade značné nároky na zvědomění, protože je 
to spojení dvou velkých protikladů. Proto ona česká 
tendence přepadnout z jednoho protikladu do druhého, 
z jedné polarity do druhé.

Máme v sobě tedy nevědomí, jako vrozenou 

 součást. Ona na nás nějak tlačí nebo působí?

Ano, různě se projevuje, např. ve snech. Nevědomí má 
přírodní charakter. To znamená, že z etického hlediska 
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má jak znaménko plus, tak znaménko mínus. Tak jako 
v přírodě. Příroda není mravná nebo nemravná, zvířata 
nejsou mravná nebo nemravná. Příroda není kultura. 
Lidský svět je ale svět kultury. Úkolem vědomí je im-
pulsy z nevědomí odpovídajícím způsobem zpracovat. 
Protiklady vědomí a nevědomí se totiž doplňují. Má to 
ráz jednak komplementární, jednak kompenzační. To 
znamená, že se doplňují a vyrovnávají či vyvažují.

Může s tímhle pracovat výchova?

Samozřejmě. Vím-li, že nevědomí je primární, tak 
musím být opatrný a dávat pozor na to, jak reaguje na 
mé výchovné zásahy celost té osobnosti. Ne jenom 
vědomí. Je potřeba ustavičné braní zřetele na to, jaký 
je vztah nevědomí a vědomí. Pedagogika by měla být 
vždycky celostní, což narušují ideologie, které se ji 
snaží ovládnout. Bylo by například chybou i to, kdyby 
nový učitel smetl ze stolu to, co si žák výukově i vý-
chovně již osvojil a začal by vše znovu lajnovat. I tam 
musí být kontinuita a celost.

Jak může vychovatel nahlížet celost toho druhého?

U dítěte je jeho já zpočátku slabé. Když začne ko-
lem dvou let rašit, je velmi individuální. U některých 
dětí má silnou průbojnost. Období vzdoru je vlastně 
sebeutvrzování. Tomu je dobré rozumět. Vychovatel 
má zachovat klid a sebedůvěru. Je třeba stále vnímat to, 
jak se dítě celkově projevuje a nezůstávat jen u toho, co 
nám říká. Nevědomí u malých dětí mluví především tě-
lem. Dítě může mít obtíže, ale nedokáže je verbalizovat. 
Toho je potřeba si povšimnout. Důležité je chování toho 
dítěte, ne mluvení. Ono může mít strach, může prožívat 
napětí. Třeba když ještě není úplně způsobilé, ale 
nastoupí do školy. Tak ho pak bolí bříško. Já jsem viděl 
dost zbytečně odoperovaných slepých střev z těchto dů-
vodů. A stejná zásada platí pro vychovatele: rozhodující 
je jeho konání – a ne seberozumnější mluvení!

Co u starších dětí?

Pro dítě je důležité přizpůsobení ve třech prostředích. 
To je rodina, dětská společnost a škola. Setkává se tam 
jak s dětmi, tak s dospělými. Pro výchovné působení je 
potřeba znát individualitu toho dítěte a porozumět jeho 
vývoji. Např. děti dovedou být velmi kruté. Je to dáno 
jejich nevědomým pozadím. To je ta příroda v nás, 
kterou musí výchova kultivovat. Tam, kde převáží něco 
pudového a není to refl ektované, se to začne zvrhávat. 
Např. v době, kdy byla sexualita vytěsňována, nabývala 
neurotických podob, přirozeně se tlačila ven. To bylo 
19. století. Freud tyto skutečnosti obnažil a poukázal na 

to, co bylo potřeba změnit. Jistě to ale má své meze. Ty 
se pak od určité fáze začaly překračovat. Každý máme 
kolem sebe mít své osvětí. Pro každého jiné.

Co je osvětí?

Osvětí je dáno naší psychickou výbavou, zejména tím, 
co vytvoří vlastní individuační proces. Je to způsob, jak 
se vztahujeme ke světu, jak jej vnímáme a jak na něj 
reagujeme. Každý živý tvor má své životní prostředí, 
je to vlastně jen výseč světa. Němčina pro to má dva 
výrazy: die Umgebung – to je to objektivní prostředí, 
a die Umwelt – životní prostředí. Životní prostředí 
člověka není jen výseč přírody, ale vždy také výseč kul-
tury. U každého je individuální. Dva lidé tedy mohou 
žít ve stejném čase a stejném prostoru a nemusí se 
téměř setkat. Je to výchovně důležitá skutečnost a dnes 
neznámý termín, který ale používal ještě Šalda.

Podívejme se ještě na období dospívání

Dospívání je, zvlášť v současné době, kritické proto, 
že dítě většinou podstatně opouští jak okruh rodiny, 
tak okruh školy. Jde o přechod z dětství do dospělosti. 
Velmi významným vývojovým činitelem a úkolem 
přizpůsobení je vrstevnická skupina. A právě skauting, 
nebo kdysi i Foglarovy kluby, já chápu jako úžasné 
zajištění smysluplného a účelného přechodu jedince 
z dětství do dospělosti. Mám s tím osobní zkušenost. 
Po válce jsem četl Vpřed, Junáka atd. Moje relikvie je 
Zápisník 13 bobříků. Přitom je velmi důležité, aby byla 
u dospívajícího nastartována sebevýchova a prohlou-
bené sebeuvědomění, jinak hrozí riziko zmasovění. 
Mimoškolní vychovatelé by v tomto případě měli být 
lidé, kteří jsou mladí, věkově blízcí a mohou být tzv. 
mravním garantem. (To je termín německé psycholo-
gie.) Oni vlastně svým chováním umožňují identifi kaci 
a fungují jako jakýsi výtah osobnostního vývoje.

Co bychom mohli říci na závěr?

Můžeme si třeba ukázat kámen jako pěkný symbol člo-
věka. Oblázek, to je přirozený symbol celosti, výsledek 
procesu jeho pohybu řečištěm. Může to být symbol indi-
viduačního procesu, který také probíhá nutně v sociálním 
řečišti. Každé dítě je originál, jako každý oblázek, který 
nás bezděčně jako symbol celosti upoutává. A sociální 
řečiště mu dá formu. Aniž by přestalo být originálem. 

Delší verzi rozhovoru najdete na webu 
collegium.skauting.cz
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Narodili jsme se v určité rodině, v určité zemi, v určité 
situaci. Tento fakt bychom měli vzít jako výchozí pro 
naše další otázky. Google Earth nám může pomoci 
obrazem, který je fascinující. Jsme ve hvězdném světě, 
kolem nás září hvězdy a mohutná souhvězdí a my 
toužíme poznat nějaké místo na Zemi. V tom se vše 
začne rychleji pohybovat a jedna z malých hvězdiček 
se začne přibližovat. Čím více se jí blížíme, tím více 
ztrácíme hvězdný svět a před námi vystupují konti-
nenty a moře a my se zcela jistě blížíme k místu, které 
jsme si zvolili. Tato „Google show“ může být pro nás 
impulsem k prvním otázkám.

Z jaké rodiny přichází otec?, Z jaké rodiny přichází 
matka?, Jaké jsou příběhy otcovy i matčiny rodiny?, 
Neopakují se některé události?, Jaké jsou příběhy lásek 
a nenávistí v naší rodině?

Zde se již dostáváme blíže k tajemství vlastního život-
ního příběhu. Pak je třeba pokusit se v něm číst.

Jaký byl můj první veliký zážitek ve věku 
2,5 až 3 roky?, Co mi tehdy má duše ukázala jako mé 
životní téma?, Jaký byl můj silný zážitek kolem 9 let? 
Může být pozitivní i negativní., Jaký byl můj silný 
zážitek kolem 14.–16. roku? Opět může být pozitivní 
i negativní., Co jsem prožíval(a) v období dospívání, 
kolem 18. a 19. roku?, Co jsem prožil(a) ve svých 
21 letech?, Co jsem prožíval(a) ve svých 25 letech?, 
Co ve svých 29, 33, 39, 42 letech atd.?

Nejtěžší práce je se rozpomenout. Často jsme zvyklí 
žít jen z toho, co nám přináší nějaké vzrušení a už se 
obáváme být v tichu, sami se sebou. K naší práci na 
vlastním příběhu potřebujeme ticho, potřebujeme jen 
hlas našich vzpomínek. Když začneme, vybaví se nám 
i intonace hlasů, přímá řeč, obrazy zdánlivě zapo-
menuté. Cítíme znovu radost i bolest malého dítěte, 
s naším současným vědomím můžeme znovu prožít 
to, co dítě a dospívající člověk prožívali. Teď v do-

spělosti tyto prožitky můžeme uchopit vědomě, aniž 
bychom někoho za ně soudili a obviňovali, můžeme je 
uchopit v širších souvislostech našeho života, můžeme 
porozumět i odpustit. Dalším krokem je, že na základě 
našeho rozpomenutí se můžeme naše zážitky zpracovat 
do scénáře, jako kdyby měl být zahrán na divadle nebo 
by měl být podle něho natočen fi lm. Touto prací se do-
stáváme vědomě sami k sobě a začínáme si připomínat 
úkoly vlastního scénáře pro budoucí léta.

Práce na vlastním životním příběhu umožňuje 
člověku vhled do souvislostí jeho vlastního života, 
řeší dlouhodobé rodinné konfl ikty a umožňuje zcela 
nový přístup k pochopení zdraví a nemoci. Odstra-
něním traumatizujících zážitků sílí individualita 
a stává se pro sebe i své okolí rovněž posilou.

Od práce na vlastním životním příběhu můžeme při-
stoupit k hlubšímu porozumění našemu okolí a může-
me zahlédnout i podstatu sil, které lidský příběh ničí.

V podstatě jsou jen tři:

  Touha po moci
  Touha po penězích a majetku
  Sexualita neuchopená vědomím

Touha po moci
Tato síla působí velm i ničivě v jednotlivém životním 
příběhu a zasahuje i do života jiných lidí. Má expanziv-
ní charakter a v podstatě nikdy nemůže být uspokoje-
na. Člověku, který touží po moci často zbývá jediná 
cesta – být ne-mocný a tím terorizovat své okolí. Je 
to v podstatě touha po návratu do dětského věku, kdy 
se člověk příliš nemusel o nic starat, dělali to za něj 
jiní a dostával od nich to, co potřeboval. Je to hluboká 
zkušenost, že nejmocnější je miminko, které pláčem 
přivolá matčinu pozornost. Touha po moci se může 
projevovat v nejrůznějších formách, ať už je to prosté, 
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mocenské ovládání druhých či rafi novanější ovládání 
pomocí simulace určitého poznání, které vede k vyš-
šímu vývoji a tím je používáno k vytváření závislosti 
na různých typech guruů. Touha po moci je dnes velmi 
rozšířeným problémem a vede často až k paradoxním 
důsledkům. Člověk se děsí manipulace, takže je mani-
pulovatelný právě díky tomuto strachu. Hesla o Pravdě, 
Lásce a Svobodě jsou hesly, která nejčastěji matou ty, 
kteří na vlastním životním příběhu v jeho souvislostech 
nepracují. V obrazné řeči je touha po moci zpracována 
v řadě pohádek a mýtů, z nichž nejsilnější je Anderse-
nova pohádka „O Stínu.“

Touha po penězích a majetku
Je založena na strachu z chudoby a nedostatku. Může 
být kombinována s touhou po moci – neboť, kdo má 
peníze a moc, může darovat, ale také nemusí. Touha po 
penězích a majetku je vždy spojena s úzkostí a stra-
chem. Člověk musí svůj majetek zabezpečit, dobře 
uložit, před zloději uchránit. V pohádkách a mýtech 
je mnoho obrazných příkladů pro tuto sílu, která ničí 
životní příběhy, ale dokonalou ilustrací je pohádka 
o zlaté rybce a rybářově ženě, která stále neměla dost.

Vědomím neuchopená sexualita
Třetí problém – sexualita, je nejrafi novanější neboť jej 
těžko rozlišujeme od citů lásky. Velmi často sexuální 
touhu za lásku považujeme a teprve s časovým odstu-
pem můžeme posoudit pravdivost svých citů. Tento 
problém je nejčastěji řešen ve veselohrách, v dramatech, 
je námětem většiny románů. Samozřejmě můžeme 
pozorovat různé kombinace všech tří sil, které do život-
ního příběhu vstupují, aby byly rozlišeny. Proti těmto 
ničícím silám v našem životě upřednostnit tři síly, které 
v jednotlivém lidském osudu působí tvořivě a kon-
struktivně a dávají sílu vytvářet společenství lidí, tedy 
působit tvořivě i v budoucnosti lidství. Tyto síly jsou 
opět tři, i když je možno je rozvést do kodexů úspěšné-
ho životního příběhu. Jsou to: Pravda, Krása a Síla.

Pravda
Jen málokterý národ (snad žádný jiný) ctí v takové 
míře ideál Pravdy, že si to nechá vyšít na prezidentskou 
standardu. A tady se dostáváme k prvnímu veliké-
mu úskalí. „Co je to Pravda?“, ptá se Pilát dříve než 
poslechne křičící dav. Můžeme uvažovat o tom, že 
každý má svou pravdu, záleží na úhlu pohledu a na 
úrovni, z níž Pravdu posuzujeme. Na prezidentské 
vlajce chybí jedno slůvko, které husité ve svém hesle 
„Pravda – vítězí“ neopomněli. Jejich celé heslo znělo 

„Pravda božia vítězí“. A tady už se musíme ptát jinak 
než způsobem Piláta, tady už začíná otázka složitá: 
„Kdo je jako Bůh“, aby se na Pravdu Boží rozpomněl. 
Jistotu verifi kace jednou poznaného máme. O zesnu-
lých se říká lidová moudrost: „Je na pravdě Boží“. 
Tedy Pravdu musíme v našem životě pečlivě zkoumat 
a snažit se ji rozlišit od Polopravd a Lží. Stačí už jenom 
úsilí o Pravdu. Toto úsilí znamená klást si stálé otázky 
a sám sobě je pravdivě zodpovídat. Zde nevystačíme 
jen se svým rozumem. Musíme se naučit i naslouchat 
svému srdci, které dokáže rozum korigovat. 

Krása
Můžeme říci, že pojem Krásy se v čase mění – ideál 
řecké Krásy, Praxitelovy sochy, dnešní mladé lidi už 
k nápodobě nevyzývá. A přece, přes nejroztodivnější 
masky a pózy současnosti, kdesi v duši ideál Krásy 
zachován je. Platón zdůrazňuje, že Krása je jediná 
živoucí idea, která člověka doprovází do potemnělé říše 
jevů. Stále v duši člověka tato idea žije a přes nejrůz-
nější časy člověka hledá její naplnění, protože září idea 
Krásy, září i z jasných očí a postoje všech, kteří Krásu 
hledají a ctí. Karikatury ošklivosti jen podtrhují touhu 
po hledání idejí Krásy.

Síla
Zde není míněna síla získaná anabolicky nebo tupá 
muskulatura, ale Síla skutečná, síla osobnosti, která se 
předstírat nedá. Síla osobnosti může být vrozená, ale 
pokud není podpořena životem v Pravdě a pro Krásu, 
je v nebezpečí, že v životním příběhu neobstojí a bude 
odvedena od svého hlavního životního tématu. V dě-
jinném procesu individuace, jáství každého člověka 
posílilo. Posílilo tak, že vlastně nevím, jak se uchopit, 
a proto se nejčastěji projevuje silou odporu, negací. 
Neguje vše, co bylo, neguje se autorita „staré“ hodnoty. 
V negaci však síla osobnosti nespočívá. Já nastupuje 
cestu k zvědomění Já jsem. Zvědomění vlastního Já 
v Já jsem umožňuje kontinuitu v životním příběhu. Já 
jsem už nemusí usilovat o sebeprosazení, protože trvá 
a ví o sobě. „Člověku, který spočívá sám v sobě, jsou 
otevřena nebesa a přístupny všechny světy…“, říká 
fi losof Martin Buber v Chasidské moudrosti o Pokoře. 
Síla Já jsem už může mlčet i stát se terapeutem všech, 
se kterými se setká, protože řecké slovo „therapeut“ 
znamená „sluha“. Služba je činnost nikoliv otrocká, ale 
královská. Heslo Jana Lucemburského, otce „Otce vlas-
ti“ bylo „sloužím“. Po jeho smrti ho převzal anglický 
královský rod. Tedy služba – terapie je spojena se silou 
osobnosti, nikoli jen neuvědomělé, ale silou osobnosti 
uvědomující si „Já jsem“. 
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Jde s vlastními dětmi po boku efektivně skautovat? Účastnit se porad, vést výpravu, mít 
program na vzdělávacím kurzu? A pokud ano, za jakou cenu? Hledejme odpovědi spolu 
s několika skautujícími rodiči.

Jednoznačné stanovisko nečekejte. Každý máme jiná 
očekávání. Přesto lze vypíchnout pár obecně platných 
postřehů, třeba, že narozením dětí život nekončí, 
ani ten skautský. Například Véňa bere svého syna 
na schůzky Mixemu i pracovní skupiny náčelnic-
tva, které spolu dobře zvládnou, jelikož jsou krátké 
a dopravně dostupné. Olda pořádá porady skautských 
tanečních u sebe doma. Rozjedou se sice, až když jdou 
děti spát, ale předchozí čas si užívají všichni zúčastnění 
včetně Oldovy tolerantní ženy, „paní Svojsíkové“, jak 
se sama nazývá. Mediální zpravodajka Janina zase bere 
děti na všechny skautské akce, ale porady a psaní tisko-
vých zpráv si raději užije sama, při plném soustředění, 
se snahou čas bez dětí co nejefektivněji využít.

Celovíkendové porady si představit nedokáže ani Véňa 
s Vojtou. Dokud byl plně kojený, tak ho po dobu jed-
nání náčelnictva hlídal manžel, teď již kluci zůstávají 
doma. V tom ostatně panuje shoda: pokud chceme 
naplno skautovat s malými dětmi, velmi pomůže ba-
bysitter v podobě partnera, babičky či ochotného člena 
týmu. Takové hlídání někdy vede i k nečekaným zkuše-
nostem, jako v případě Soptíka: „Díky tomu, že přijeli 
rodiče, jsem jeden program uváděla se svou maminkou, 
což byl neopakovatelný a skvělý zážitek.“

Znamená to, že do pořádání např. vůdcovského kurzu 
děti nepasují? Pohledy se různí. Naše Beri absolvovala 
dva ročníky Rovelu se stoprocentní docházkou, byť 
tým musel přivyknout vyšší míře roztržitosti rodičů 
a občasnému hluku. Přítomnost dětí však bylo „v 90 % 
případů velmi milé a často roztomile vtipné zpestření“, 
jak uvádí Lukáš. Soptík s sebou svého ročního synka 
bere na porady i víkendy Pavučiny. Připouští, že je 
náročné zajistit vše kolem dítěte a přitom se soustředit 

na uvádění programu, ale s pomocí šátku na nošení jde 
zvládnout mnohé. Jen statický program venku v zimě 
nebyl právě výhra. Andy s Bingem zase během dvou 
měsíců zrealizují pětivíkendový zdravotnický kurz, což 
je pro rodinný život náročné období. Děti berou s sebou 
a přímo na programu s nimi bývají hlavně během prak-
tických částí. Jak píše Andy, „účastníci vědí, že můžou 
kdykoliv přijít a požádat o odvedení dětí– zatím toho 
ale nevyužili.“

Na závěr názor Jističe a Pytlíka ohledně přítomnosti 
dětí na akcích s oddílem. Zatímco batolata se mohou 
poklidně motat kolem, starší děti už může blízkost rodi-
če omezovat. Pytlík si proto myslí, že brát děti s sebou 
možné je, ale pro spokojenost obou generací považuje 
za vhodné se od dětí co nejdříve oddělit. Jističe naopak 
těší, že dcerky projevují zájem s ním jet, a proto je na 
akce s vlčaty občas rád bere. Skautští kamarádi ho po-
znají i z jiné stránky, děti těší společná činnost s tátou, 
žena má čas pro sebe a rodiče vlčat vnímají jako záruku 
kvality, že s sebou vůdce má i vlastní ratolesti.

Skautovat s dětmi tedy většinou jde, byť s jistými 
omezeními. Je to ale přínosné? Posuďte sami. Pro Véňu 
je důležité, že malý „nevyrůstá v nějaké bublině, kde se 
všechno točí jen kolem něj“, ale že i ona si může žít svůj 
život a děti do něj zapojovat. Olda zase mezi tanečníky 
relaxuje a domů se vrací vděčný a s dobrým pocitem. 
Vnímá ale, že skautovat se třemi dětmi je velký luxus. 
Podle Andy se děti „učí kontaktu s dospěláky, respekto-
vat pravidla skupiny a dělit se o rodiče“, Pytlík oceňuje 
dětskou samostatnost a odolnost. Soptík hodnotí, že 
přítomnost dětí dává kurzu nový rozměr, pocit „rodin-
nosti“, pozitivní energii a navíc umožňuje vytvářet pozi-
tivní vztah účastníků k malým dětem. A vaše cesta? 



JUN SHOP.CZ
100% skautský obchod

Zákaznícká karta

JUN

Prodejna: Haškova 7, Praha 7
obchod@junshop.cz, tel.: 773 294 840 (STS)

Ušet i i ty díky lenské kart  nebo JUNkart  až 15%
sleva 5-10% na celý sortiment, 12% na značku Husky, 15% na značku Asolo
p ehled slev a návod jak slevu uplatnit na www.junshop.cz/slevove-karty

NAJDI SI NÁS NA  

a získej další výhody

U

................ jjjjjjejjjejejejejejejejeejee jejejejeejejejeeeee je jejejeje je jeeje jejej ěěěěěvěvěvěěěvěvěvěvvěvěvěvěvvvvěvěvěvěvěvěěě věvěvě věě věvěěě ěv ýýýýýýýýýýýýrnýrnýrnýnýrnýrnýrnýýrnýrnýrrnýrrrrnýrnrrrnýrnýrnrnýrnýrnýrnýnrnrnýýýý aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a a  a aaaaa dddddddoddodddoddddddoddoddoo doooddoddoddoddoododdddoddododododdoddddddddoddoddoddddoddddoodo ýýýýýýanýýýanýanýanýnanýaanýanýanýanýanýanýanýanýanýanýnýanýanýnýanýanýnýnýnýýýanýaanýanýanýaanýýýýý

Alespoň jeden dobrý skutek denně! Doldy Avenger 30l Doldy Avenger 30l 

JunákJunák      

1.399,- Kč1.399,- Kč
PropiskaPropiska      

16,- Kč16,- Kč
!ě!

PropiskaPropiska      

18,- Kč18,- Kč

s s ý
individuální výroba nášivek, šátk , trik, apod.
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- odměňte své členy střediskovým táborovým trikem
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Ideální parťák na hory i do města
LOAP Alpinex 25
Technologie BullTech ze zesílených vetkaných vláken zajišťuje 
vysokou odolnost proti protržení, polyuretanový zátěr 
zaručí nepromokavost celého batohu, zádový systém AVS 
vyniká maximálně výkonným odvětráváním. Do výbavy 
dále patří anatomicky tvarované ramenní a boční kompresní 
popruhy, bederní pás a prsní spojka, integrovaná pláštěnka
Hmotnost 930 g, objem 25 litrů
Více batohů na hory i do města najdete na www.loap.cz


