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Kdo je pro děti
hrdinou?

ANEŽKA

Anežka Jakubcová (22 let)
Srdcem (stále ještě) v Dolní Dobrouči,
kde vede 3. dívčí oddíl, a (čím dál
více také) v Olomouci, kde studuje
češtinu a společenské vědy a zaned
bává VŠ RK NicMoc.
anezka.jakubcova@seznam.cz

Kdo jsou současní dětští hrdinové, kde se vzali a proč frčí zrovna oni? K čemu jsou
dobří a jak s nimi pracovat v běžné skautské praxi?
Pojmy hrdina, vzor a idol se svým významem z velké
části překrývají, v různých kontextech ale můžeme rozdíly
vycítit. Zatímco vzor chápeme jako slovo nadřazené a obec
ný předmět nápodoby, slovo idol už značí věc (osobu) ob
divovanou až zbožňovanou, po jejíž vlastnosti toužíme.
Hrdina je pak hlavní postava díla, ale i osoba ztělesňující
dobré vlastnosti nebo ctnosti.
Psycholog C. G. Jung označil hrdinu za jeden z arche
typů, tj. nejstarší a napříč kulturami sdílené představy, pra
vzory lidského jednání (viz mýty a pohádky). Archetypální
hrdina zpravidla svůj obyčejný život mění za dobrodružství,
získává cennou věc nebo schopnost, překonává svůj stín,
bojuje proti nestvůře (zlu) a vítězí (např. Bajaja). Tato
psychologická rovina může být zajímavým námětem pro
roverský či starší skautský věk: objevujte rysy archetypu
hrdiny u oblíbených fiktivních postav, paralely mezi hrdiny
fiktivními a reálnými. Co mají společného Harry, Frodo
a sv. Jiří? Musí i M. Sáblíková bojovat s nějakou pomyslnou
nestvůrou?
K čemu je potřebujeme?
Základním mechanismem socializace (proces začlenění
jedince do společnosti) je sociální učení, pomocí něhož si dítě

Obecně

Já

„Moje“ děti
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osvojuje sociální role, postoje, hodnoty, ideály apod. Tento proces
probíhá mimo jiné pomocí nápodoby (přejímání určitého rysu)
a identifikace (přejímání vzoru jako celku).
Vzory tedy pomáhají dítěti začlenit se do společnosti,
a to tím, že se s nimi může ztotožnit a touží je napodobo
vat. Inspirují ho, motivují a ovlivňují jeho názory, postoje,
jednání. Jestliže s nimi vhodným způsobem pracujeme,
pomáháme svěřencům při jejich osobním růstu a hod
notové orientaci.
Kde se berou?
Dětské vzory mohou být tradiční (časem prověřené)
nebo moderní (často zmedializované), reálné nebo fiktivní.
Moderní vítězí nad tradičními, zvláště díky atraktivnímu
obalu, frekvenci výskytu a puncu „in“. Fiktivními vzory se
PRODUKCE VZORŮ

filmy, seriály, knihy, hry, komiksy, reality show, showbyznys
(herci, zpěváci, modelky, sportovci), historie, rodina, kamará
di, učitelé, vedoucí kroužků. Dle zájmů se vzory stávají také
specialisté v nějakém oboru (vojáci, kosmonauti, vývojáři
technologií, spisovatelé, módní návrháři atp.)

TRADIČNÍ REÁLNÉ

TRADIČNÍ FIKTIVNÍ

MODERNÍ REÁLNÉ

MODERNÍ FIKTIVNÍ

Rodiče, sourozenci,
učitelé, vedoucí kro
užků, historické postavy,
stálice z řad celebrit:
Michael Jackson, Coco
Chanel, Audry Hepburn,
Chuck Norris, Arnold
Schwarzeneger

Rytíři, mafiáni, Superman,
Batman, James Bond,
želvy Ninja, Čtyřlístek,
Asterix a Obelix, Disney
princezny, Pipi Punčo
chatá, hrdinové z Pána
prstenů, Letopisů Narnie,
tradičním se stává i Harry
Potter

Sport (J. Jágr, M. Sáblíková,
P. Čech, G. Soukalová, O.
Moravec), hudba (One Di
rection, Imagine Dragons,
E. Farná, L. Vondráčková,
V. Dyk, A. Mišík), móda
(T. Kuchařová, B. Matragi),
televize (O. Brzobohatý,
J. Mádl, M. Kraus, E. Wat
son, T. Voříšková, Partička,
reality show)

HIMYM, Upíří deníky,
The Big Bang Theory,
Vyprávěj, Gympl, Neši
ka, Witch, Špionky, Hra
o trůny, Hannah Mon
tana, Percy Jackson,
Hunger Games, Aven
gers, Povstalecká trilo
gie, Stmívání, Hraničářův
učeň, Deník malého
poseroutky
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děti nechávají inspirovat, napodobují je, kdežto s reálnými se
častěji identifikují. Setkávají se s nimi, mohou sledovat jejich
„hrdinství“ zblízka a v procesu, což je k nim přibližuje.
Proč zrovna oni?
Zásadní roli při přejímání vzorů hrají média a kamarádi.
Svoje hrdiny si děti nejčastěji vybírají podle atraktivního
vzhledu, schopností, úspěchů, slávy a bohatství, ale také cha
rakterových vlastností (zejména schopnosti udržovat dobré
vztahy, umění řešit problémy a smysl pro humor, nadhled).
Obecně platí, že čím děti stárnou, obdivují u svých vzorů méně
vzhled a více vlastnosti, ale také peníze. Nejčastější motivací
k přijetí vzoru je obdiv k tomu, čeho dotyčný dosáhl.
Děti potřebují spíš vzory než kritiku. (J. Joubert)
Kdo je v kurzu? Jak s nimi pracovat?
Doplň tabulku vlevo dole
zz Zavzpomínej na svoje dětské vzory. Jak a v čem tě
ovlivnily? Podle čeho sis je vybíral? Přetrvaly něk
teré? Kdybys byl dnešním dítětem, ke komu bys asi
vzhlížel?
zz Zjisti aktuální hrdiny svých svěřenců. Ptej se,
naslouchej debatám, sleduj jejich aktivity na sociál
ních sítích. Vyvolej diskusi, vytvoř krátký dotazník
(třeba on-line). Nezapomeň odhalit i to, co konkrétně
na hrdinech děti obdivují. Průzkum alespoň jednou
za rok opakuj, zejména před táborem.
Poznej hrdiny
zz Seznam se blíže s hrdiny svých dětí, podrob je analýze.
Čím jsou tvým svěřencům dobrým vzorem? Čím by
je naopak mohli ovlivnit negativně? Je žádoucí, aby
dítě daného věku mělo takový vzor?
zz Sleduj další trendy v médiích.
zz Založ si databázi dalších hrdinů, kteří jsou nosní
a zajímaví, ale děti je zatím neznají. Vždycky tak
budeš mít v záloze neotřelého hrdinu, na němž se
dá vystavět program, nebo alternativní vzor namísto
nevhodného (viz níže).
Podporuj vhodné
zz Dávej najevo, že s nějakým hrdinou jako autorita
souhlasíš, a jiný se ti naopak nelíbí. Na tvém názoru
dětem záleží.
zz Dej svěřencům prostor o hrdinech mluvit, inspirovat
se navzájem. Uspořádejte burzu hrdinů.
zz Aktualizuj činy hrdinů, vytvářej paralely mezi hrdiny
a dětmi. Vol vhodné symbolické rámce a motivace
ke hrám, aby ctnost hrdiny byla klíčová také pro
úspěch v dané aktivitě.
zz Zvláštní pozornost věnuj vzorům z blízkého okolí
dětí. Za co je třeba obdivovat své rodiče?

Pohádky jsou víc než pravdivé: ne tím, že nám tvrdí, že existují draci, ale proto, že říkají,
že draky je možné porazit. (G. K. Chesterton)
fotografie Šárka Vágnerová

zz Zařazuj do programu nové hrdiny. Doporučuj kvalit
ní literaturu (viz např. 1. stupeň stezky), filmy i hudbu.
Seznam děti se svými vzory.
Odhaluj nežádoucí
zz Doveď děti k úvaze, co je na nežádoucích hrdinech
špatného.
zz Zjisti, co činí nežádoucího hrdinu atraktivním, a zkus
nabídnout vhodnou alternativu.
zz Hrdinové mladších dětí by měli být „černobílí“, aby
jim pomáhali rozlišit dobro a zlo. Rozporuplní hrdi
nové patří až do činnosti starších dětí.
zz Nauč děti přistupovat kriticky k idolům, vidět je
v širším kontextu, bez růžových brýlí.
zz Koriguj hlavně idoly jako předměty romantických
představ. Ukaž, že obdiv k jedné složce něčí osob
nosti by neměl být automaticky přenášen na celou
osobnost. Jak dotyčný vystupuje v televizi a jaký je
doopravdy?
zz Vytvořte společně komiks, fotoromán, příběh.
Zasaďte idol do situace z každodenního života
(výměna žárovky, nákupy apod.), zlidštěte ho.
Nezapomínej na skautské hrdiny
zz Vědí děti dost o svých skautských patronech? Znají
hrdiny z řad skautů – i současných?
zz Podporuj v dětech myšlenku, že skauti mají být
hrdiny dnešní doby a vzorem pro ostatní.



ZDROJE A TIPY
CAMPBELL, J. Tisíc tváří hrdiny. Praha: Portál, 2000.
ČERNOUŠEK, M. Děti a svět pohádek. Praha: Albatros, 1990.
HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2004.
k dispozici na webu: Hodnotové orientace dětí ve věku 6–15 let. Praha:
Národní institut dětí a mládeže, 2011
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Kousek hrdiny
v každém z nás

KVÍTÍ

Magdaléna Kovářová (25 let)
Stará se o světlušky v Dobrouči,
6. rokem se podílí na přípravě
Vlčáckého lesního kurzu a v civilu
pomáhá středoškolákům objevovat
krásu vět (českých) i věd (společen
ských).
kovarova.madlenka@seznam.cz

Superman, Spiderman, Gandalf nebo Xena. Představte si, že máte jejich schopnosti.
Nebo lepší schopnosti? Přesuňte se s dětmi do světa neohrožených hrdinů!
autor
typ hry
hráči + věk
náročnost
prostředí
instruktoři
délka hry
vybavení / materiál

cíl hry / body stezky

Magdaléna Kovářová – Kvítí
tvořivá, prezentační, na zamyšlení, do místnosti
libovolný počet, všechny věkové kategorie (dle přístupu
vedoucího)
větší psychická
klubovna
1
45 minut
obrázky superhrdinů, ukázky z filmů, soundtracky, papíry,
tužky, pastelky
Děti: zhodnotit své kladné vlastnosti a silné stránky,
umět je prezentovat před ostatními, poznat a přijmout
kladné vlastnosti a silné stránky ostatních, motivovat
k osobnímu růstu
Vedoucí: zjistit, jak kdo vidí sebe samého

Motivace
Děti se dívají na ukázky z filmů a obrázky hrdinů,
poslouchají soundtracky. Společně hodnotí, co je na su
perhrdinech tak super (rychlost, síla, svaly, krása, laserový
pohled, snaha pomáhat, schopnost být všude v pravý čas
atd.).
Vedoucí může debatu korigovat, aby se nezvrhla jen
k vnějším projevům hrdinství. Měl by děti vést k tomu, že
hlavním rysem superhrdiny je touha pomáhat, zlepšovat
svět, zachraňovat. Lze pro lepší pochopení uvést i příklad
„hlavního záporáka“, který má sice většinou taky mimořádné
schopnosti, ale používá je k páchání zla.
Vlastní aktivita
Děti dostanou papír a psací potřeby a mají za úkol
ztvárnit sebe jako superhrdinu. Dobré je namalovat obrázek
a postavu rozdělit napůl – na jednu stranu děti píší své
skutečné přednosti, na druhou pak ty, které (zatím) nemají,
ale které by chtěly. Zároveň je vhodné, aby děti své postavě
vymyslely jméno, neměly by ovšem utíkat příliš daleko
do světa fantazie, mimo vlastní osobu.
V této části se můžou doopravdy „vyřádit“. Ideální je,
když u toho jsou účastníci pohromadě, aby se vzájemně
inspirovali, co do vzhledu i do vlastností.
Vedoucí má zásadní roli. Jednak upozorňuje na to, že
každý hrdina je jedinečný (tudíž že nemá smysl opisovat),
jednak pomáhá těm extrémně sebekritickým, kteří na sobě
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nedovedou nic dobrého a úžasného najít. Vhodnější je
v takovém případě uvádět jednotlivé příhody, při kterých
se dítě nějak významně zachovalo, než pouhé konstatování
„Ty přece umíš moc dobře běhat a škrábat brambory.“ Ve
doucímu se vyplatí připravit si nějaké takové významné
okamžiky předem, aby jej děti nepřekvapily a on nevařil
na místě z vody.
Zhodnocení
Děti si vzájemně představí své postavy. V menším poč
tu účastníků je zajímavé si obrázky předem vybrat a ne
chat hráče hádat, kdo je kdo, podle uvedených vlastností.
Ve školní třídě by takový postup v kolektivu 30 dětí pozbyl
efektivity, ovšem na skautské schůzce by děti mohly zůstat
soustředěné až do konce.
Vedoucí se snaží hráče motivovat k tomu, aby autorům
potvrdili jejich pozitivní hodnocení („Podívejte se, Láďův
Knedlíkáč si myslí, že je nejlepší v jedení! Úplně si pamatuju,
jak loni na táboře po všech dojídal, abychom nemuseli vy
hazovat zbytky!“) Určitě si u toho užijete legraci, ale pozor,
aby se celý program nezvrhl v nějaké posmívání, obzvlášť
u dětí, které se v kolektivu netěší velké oblibě, hrozí, že
ostatní jejich postavy nepřijmou a budou je i jejich schop
nosti zesměšňovat. Tady je pak nutné, aby vedoucí zasáhl,
taktně, ale nekompromisně. Určitě můžeme další vlastnosti
jednotlivým hrdinům domýšlet společně a do obrázků je
dopisovat.
Společně bychom měli dojít k myšlence, že nikdo z nás
ještě není úplně dokonalý, ale že přece jen nějaké su
perschopnosti máme a další že můžeme získat. Že tedy
záleží jen na nás, jestli zůstaneme hrdiny, nebo se nakonec
proměníme v superhrdiny.
Odreagování
Na úplné odreagování pak můžeme zařadit i nějakou
řádivou hru na téma boje dobra a zla. Např. upravenou
hru „na mrazíka“, kdy mrazík představuje nějakého zlotřilce,
který všechny ochromí, paralyzuje, kdežto superhrdinové
oběti postupně přivádějí zpět k životu
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Jaký jsem vzor?
Jdeš dětem v oddíle (a nejen těm) příkladem nebo si musíš chování dost hlídat? Co je
pro Tebe ještě dobrý vzor a co už ne? Udělej si test!
1. Je po večerce, děti konečně zalezly do stanů, na
pomínáme poslední kecálky. Vedoucí se srotili u stožáru
a nahlas si vykládají zážitky. Co děláš ty?
a) Stojím mezi nimi a vykládám taky.
b) Stojím mezi nimi a vykládám taky, snažím se to ale
utišovat a přesouvat jinam.
c) Všem řeknu, ať se přesunou jinam, není možné tole
rovat hluk na náměstíčku.
2. Je potřeba uklidit tábor. Soupis prací, které si děti můžou
vybrat, visí u kuchyně. Než si ho stihnou přečíst děti,
zapíšou se roveři ke sbírání papírků a výzdobě kuchyně,
na vlčata zbyde zasypávání latrín. Co si o tom myslíš?
a) Roveři na táboře pracují stále, měli by tedy mít
možnost si vybrat přednostně, co budou dělat.
b) Není to správné, vedoucí oddílu by měl zakročit a ně
jak to změnit. Já se k tomu ale vyjadřovat nebudu,
nechci se dostat do konfliktu.
c) Přemýšlím, jestli s tím něco udělám. Myslím, že na
konec něco roverům řeknu.
3. Pokyn zněl jasně – na večerní program si všichni vezmou
dlouhé kalhoty, ochladilo se. Zástupkyně oddílu přesto
dorazí v kraťasech. Co uděláš?
a) Upozorním ji na to, že by si měla vzít také dlouhé
kalhoty.
b) Neřeším to, protože je to její věc a je už dospělá.
c) Neřeším to, protože je moje nadřízená a nesluší se ji
něco vytýkat.
4. Kontrola úklidu se na vedoucí nevztahuje. Ve stanu máš
proto hromady oblečení vedle pomůcek na program, sko
ro si nemáš kam lehnout. Přijde ti to normální?
a) Že mám nepořádek, mě netěší, ale jako vedoucí
nemůžu stihnout si uklízet.
b) Nepořádek neřeším, uklízel jsem si jako malý/á a ve
doucí tam taky měli binec.
c) Snažím se udržovat pořádek, není to tak těžké.
5. Sešli jste se spolužáky z gymplu a sedíte na zahrádce
na náměstí na pivu. Kolem prochází světlušky s mamink
ou a hlasitě tě zdraví. Schováš pivo?
a) Okamžitě, protože si musím zachovat tvář slušňáka –
co by si potom rodiče mysleli?

b) Proč bych to dělal, na tom není nic špatného. Sedím
v klidu dál a zdravím.
c) Zčervenám a pivo nenápadně odsunu ke spolužákovi.
6. Na táborový budíček vstává stále méně a méně vedoucích.
Děti už se začínají ptát, kde jsou. Jak jim na tu otázku
odpovíš?
a) Vedoucí na budíčky vstávat nemusí a není na tom nic
špatného.
b) Řeknu dětem, že jim není dobře a na poradě jim vy
světlím, že musí vstávat.
c) Řeknu dětem, že to jsou lenoši a že zítra už přijdou.
7. Stojí se fronta na oběd. Přijdu ke světlušce a řeknu:
„Aničko, viď, že mě pustíš před sebe, když mě máš
ráda…?“ Anička mě pustí. Když ostatní světlušky pro
testují, řeknu:
a) Snažím se to nějak okecat např.: „No, dobře, dělala
jsem si srandu.“ A zařadím se nakonec.
b) „Světlušky, to je naše věc, nepleťte se do toho.“
c) Taková situace se mi nestane, to nedělám.
8. Na táboře tě navštíví tvůj přítel/přítelkyně. Úplně vám
to neklape a bohužel je tábor svědkem vaší žárlivé scény.
Vysvětlíš to nějak?
a) ano
b) ne
9. „Ty vole, no to si děláš prdel! No, ne, fakt. To je debil.“
Aneb rozprava rangers u oběda. Upozorníš je na jejich
slovník?
a) Důrazně je upozorním na to, že se mi to nelíbí, ať
mluví slušně.
b) Nevadí mi to, dokud je neslyší děti.
c) Dělám, že to neslyším, nevím, jak bych jim to
zakázal/a.
Vyhodnocení
Žádné bodové ani jiné ohodnocení jsme k testu
nepřipravili. Nejspíš sami tušíte, která varianta je ta nej
správnější a zamyšlení nad tím, jak daleko mi do ideálního
vzoru zbývá, je dostatečným vyhodnocením testu.
Převzato z archivu ČLK Odyssea se souhlasem autora.



5|

skauting | metoda

Hledání
jako základ duchovního
rozvoje dětí

MUKOKI

Filip Hlavinka (35 let)
Vůdce instruktorské lesní školy Col
legium. Jako podnikatel provozuje
několik kompostáren bioodpadu.
Studuje pedagogiku na FF MU.
mukoki@post.cz
collegium.skauting.cz

Duchovní rozměr života není totéž co náboženství. Velmi zjednodušeně řečeno
vyjadřuje slovo „duchovní“ oblast hledání odpovědí na hluboké otázky o podstatě
lidského života a jeho směřování. Jak hledáte vy?
Má život nějaký hlubší smysl nebo ne (jestli není třeba
nesmyslem)? Existuje v životě něco jako poslání? Odkud
se bere hodnota našich hodnot? To jsou otázky, které se
dotýkají každého člověka, ale ne každý člověk si je pustí blíž
k tělu. Není se co divit. Odpovědi na takové otázky mívají
zvláštní vlastnosti. Často nebývají hned po ruce, ale musí
se hledat. To hledání není úplně bez námahy.
Hloubku a hodnotu života totiž nelze odbýt snadno
a rychle. Naopak k ní náleží celoživotní otevřenost. Kdo si
příliš brzy myslí, že o životě už ví všechno, ten si možná sám
zavírá cestu k tomu, aby se dozvěděl víc. Naopak moudří
lidé vědí, že je ještě mnoho toho, co nevědí. Pokud vytrvají
v tázání a namísto toho, aby se trápili tím, že ještě nema
jí konečnou odpověď, se dokážou radovat ze samotného
hledání, mohou do konce života objevovat stále hlubší po
rozumění světu, lidem, sobě, a životu vůbec.
Kdo si příliš brzy myslí, že o životě už ví všechno, ten si
možná sám zavírá cestu k tomu, aby se dozvěděl více.
Je asi nasnadě, proč se chtějí duchovním hledáním zabý
vat skauti. Skauting je mimo jiné výchovným úsilím, usiluje
o plnost a rozvinutí života. Předchozí odstavec naznačuje,
že právě k tomu náleží hledání jeho hodnoty, jeho zaměření,
jeho smyslu. Vlastně se můžeme ptát i na to, jaký je smysl
skautského života a smysl skautské výchovy. Je to v tom, že
nás skauting prostě baví, nebo je za tím ještě jiná hodnota?
To jsou ale otázky spíš pro dospělé. Naším zájmem je
ale taky duchovní rozvoj ve smečkách a rojích, v oddílech
a klubech. Jak ho tam dostaneme? Právě přes dospělé vůd
kyně a vůdce. Abychom mohli zodpovědně a přiměřeně
vést naše mladší bratry a sestry také po stezce duchovního
hledání, musíme sami takovými hledači být. Nejde totiž jen
o to udělat na táboře obřad nebo rituál, takříkajíc pěkný pro
oko, pro estetický zážitek. Naším východiskem by mělo být,
stejně jako v jiných aspektech výchovy, porozumění tomu,
co můžeme rituálem vyjádřit.
Z vlastního přemýšlení vůdce se pak mohou zrodit kon
krétní nápady, jak promítnout duchovní dimenzi do života
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oddílu. Nestačí pouze převzít hotové recepty, na duchovní
život neexistuje kompletní návod, protože jeho součástí
je stálé (a nenahraditelné) hledání. Vůdce pak tedy musí
hledat také to, jak má ostatní přivést k takovému hledání.
Nestačilo by totiž, aby jim předložil své odpovědi. Jakožto
vychovatel nemá předložit výsledky, ale má postupně ukázat
význam a hodnotu hledání samotného.
Duchovní hledání v oddílové praxi
Už zhruba víme, co duchovní výchova v oddíle obnáší,
i to, proč bychom se jí měli věnovat. Jak na to?
Otevřenost
Důležitým předpokladem duchovního života je otev
řenost. Je to ochota naslouchat výzvám života, ochota
připustit, že moje poznání není vyčerpávající. Opakem
takové otevřenosti je zabedněnost – když má člověk pocit,
že všemu dobře rozumí, nenechá se ničím překvapit, oslovit
a obohatit. S otevřeností souvisí to, jestli dokážeme vnímat
různé pohledy na stejnou věc (událost), jestli dokážeme
respektovat přístup někoho druhého. A tyhle věci se dají
rozvíjet v programu oddílu.
Například: Převyprávím dětem zajímavý příběh (pohádku,
mýtus). Posluchači se pak postupně střídají v dokreslování jeho
částí na velký papír. A pořád se střídají. Musí se tedy smířit
s tím, jak jim ostatní zasahují do jejich vlastní tvorby. Pak
může následovat reflexe jejich pocitů – v čem to bylo přínosné
a v čem jim to vadilo.
Nesamozřejmost
Duchovní pohled vnímá to, že celý svět je něčím nesa
mozřejmým. Vlastně se dá říct, že celý svět je zázrak – něco,
co by nemuselo být a přesto to je. Kdo se naučí takhle dívat,
může už v tom vidět hodnotu, která napovídá, že je potřeba
hledat, proč svět tedy je, proč jsem já, jeho součást. I této
tematiky se může dotýkat oddílový program.
Například: Přečteme nějaký poetický popis krajiny a pošleme
skauty, aby našli něco, co bude připadat poetického jim. Jindy se
můžeme bavit o tom, co jim připadá krásné, a proč je to krásné (opět
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třeba v přírodě). Krása je přeci také nesamozřejmá. A ještě jindy se
můžeme podívat na vlastnosti našeho světa. Doceníme je, když si
představíme, že by byly jiné. Jak by se změnil svět, kdyby se např.
dřevo po roce od poražení stromu prostě rozsypalo na prach, kdyby
nebylo pevné a trvanlivé. To všechno nás může a má vést k úžasu.
Učme se žasnout, ne nad hloupostmi a smyšlenkami, ale nad tím,
v jakém žijeme světě, a nad tím, že vůbec žijeme.
Dětští hrdinové
Některé dětské filmy nebo knihy nabízejí možnost
poukázat na hodnoty, na etické jednání, na opravdové
hrdinství, ale i na přešlapy, krize a zlo. Jazykem a obrazy,
kterým malí čtenáři nejen rozumí, ale kterými žijí, můžeme
poukázat na důležité hodnoty.
Přečtěte si o dětských hrdinech a vzorech na dalších
stránkách časopisu.

Poslání
Poslání, jakožto smysluplné naplnění života, lze ukazo
vat na příkladech skutečných lidí z minulosti i současnosti.
Velké osobnosti skautské historie se přímo nabízejí. Pak
se můžeme opatrně ptát, jaké je asi moje poslání, jaké je
asi tvoje poslání. Může se stát to, co mě baví, tím, čemu
věnuji svůj život?
Ukazovat, že skauting není jen hra
Lord Baden-Powell říkal, že skauting je hra o velkou
sázku. Neznamená to ale, že skauting je především hraní

her. Naopak, skauting je také „vážná věc“. (Protože ta
sázka je veliká.) Totalitní režimy v naší zemi nepronásle
dovaly např. letecké modeláře, rybáře nebo spolky kolem
jiných koníčků. Skauty ano. Proto, že skautingu nejde jen
o hraní si, ale o hlubší hodnoty. Potřebujeme, aby toto
chápali i dnešní členové oddílů. Potřebujeme propojovat
skauting a ostatní život, aby platilo, že jde o životní příst
up. Skautingu je totiž vlastní silná etická dimenze, která
zapadá do duchovního života.
Uvedený nástřel ani zdaleka není vyčerpávající. Můžeme
prožívat skautskou symboliku na vlastních životech,
promýšlet sliby, zákony a hesla, poukazovat na ne úplně
běžné chápání jejich poselství tak, aby nebyly chápány
jako trivialita. Přemýšlet nad tím, jakou inspiraci nabízí
náboženské tradice a filosofické myšlení.
Malý příklad: Být připraven neznamená totéž jako být
hotov. Ten, kdo je s něčím hotov, je vlastně na konci cesty.
Všechno důležité už je za ním. Ten, kdo je připraven, zda
leka není u cíle. Naším heslem je „buď připraven“, tedy buď
na cestě, usiluj, hledej. To dobře odpovídá potřebě duchov
ního hledání, o které byla řeč výše.


ZDROJE A TIPY
Jiří ZAJÍC – Edy a kol. Nikdy nekončící dobrodružství.
Marek Orko VÁCHA – Tančící skály
Jaromír MAREK – Markýz Po stopách junáckých myšlenek
Kapitola „Náboženství, kultura a civilizace“ v knize Jana Sokola Malá
filosofie člověka.
Rozhovor s Annou Hogenovou uveřejněný v časopise Skautský svět,
duben 2013

Dílčí odpovědi na hluboké životní otázky mohou být pro někoho náboženské, pro jiného filosofické, pro dalšího třeba hlubinně psychologické. Někdy mohou být vyjádřeny jasně,
jindy jen v symbolickém náznaku nebo zahlédnutém tušení. To všechno patří k dobrodružství jménem lidský život. 
fotografie Barbora Becková
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Vzory ve skautské
výchově

SIMBA

Daniel Vychodil (40 let)
Je vedoucím střediska ve Slatiňanech,
vedl postupně všechny věkové kate
gorie, působí rovněž jako instruktor
skautského vzdělávání. V civilu je
učitelem na základní škole, lektorem
a mentorem.
daniel.vychodil@centrum.cz

Měl jsi ve svém životě nějaký vzor? Co to pro tebe znamenalo? Myslíš, že můžeš být vzorem pro
někoho jiného?
„Mým velkým vzorem byl na základce tělocvikář“, vyprávěl
mi jeden kamarád, dnes vůdce skautského oddílu. „Nadchnul mě
tehdy svým nadšením pro sport. Učil nás přemáhání. Vštěpoval
nám, že postupným drobným usilováním se může člověk stát
vítězem. Jak je důležité se zlepšovat a uspět v konkurenci. Učil
nás nespokojovat se se sebou a usilovně na sobě pracovat. Byl
vzorem, cítili jsme z něho opravdovost.
Pak jsme se dlouhé roky míjeli. Když jsme se potkali jako
kolegové, těšil jsem se, jak budu se svým vzorem spolupracovat.
Po nějaké době jsem však vystřízlivěl. Viděl jsem, jak špat
ně snáší jakoukoliv konkurenci a jak se neustále s někým po
rovnává. Jak ho jeho touha po různých vítězstvích žene do stále
zběsilejšího tempa. Jak těžce nese, když nemá hlavní slovo, jak
děti porovnává a třídí na hloupé a chytré, některé odsuzuje,
jiné má za oblíbence.
Proč se zabývat vzory?
Děti se učí napodobováním. Mají schopnost pozorovat
a imitovat. Přejímají od dospělých hodnoty, postoje a zvyky.
Vše, co před dětmi říkáme a děláme, může mít vliv na jejich
myšlení a chování. Můžeme být v roli rodiče, učitele, ve
doucího, kamaráda či náhodného účastníka nějaké situace
a jsme v roli vzoru, ať chceme nebo nechceme.
Když se rozhlédneme po naší společnosti a zamyslíme se
nad impulzy, které na děti působí ze všech stran (televize,
facebook, bulvární časopisy…), či jaká poselství předávají
některé veřejné „autority“, patrně si povzdechneme, že ani
rizikových vzorů není málo. Skautské oddíly mohou a mají
dětem nabízet ony pozitivní vzory.
Co to pro nás znamená?
V případě skautingu se všechno točí kolem skautských
ideálů a jejich nedokonalého ztělesnění v našich životech.
Naším důležitým úkolem je vracení ideálů chlapcům
a děvčatům i sobě samým, řekl kdysi Václav Břicháček.
Vždyť bez ideálů bychom se zmítali v každodenních situ
acích, aniž bychom někam smysluplně směřovali.
Dospělí jsou schopni uvažovat o ideálech abstraktně.
Děti potřebují něco hmatatelnějšího. Jakési ztělesnění
ideálu do konkrétní bytosti a jejího příběhu. Pro efektivní
práci se skautskými ideály tedy potřebujeme smysluplně
zvládnout roli vzoru. Být dobrým vzorem tedy není cíl,
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nýbrž prostředek. Pomocí dobře uchopené role vzoru přib
ližujeme děti ke skautským ideálům.
Role vedoucího je vždy spojená s rolí vzoru. Vedoucí
je téměř neustále v zorném poli dětí. Jeho působení může
probíhat v rovině explicitní, tedy že přímo sleduje nějaký
jasně definovaný cíl a promyšlenými způsoby k němu
směřuje (např. řízená diskuze o skautských hodnotách, kde
vůdce vypráví o svých zkušenostech). Nezapomínejme však,
že působení vzoru probíhá často latentně, neúmyslně, skrytě.
Děti vnímají svého vedoucího a odnášejí si mnoho právě
z oněch nenaplánovaných nehraných situací (jak reaguje,
když nastane neobvyklá situace, něco ho rozčilí).
Cesta k vědomému vzoru
Za léta pozorování vůdců i učitelů nabízím tento svůj
náhled, který se snaží zachytit cestu zrání vůdce jako
vzoru.
Předpokládejme, že vedoucí je vnitřně vyspělý dospělý je
dinec. Během své cesty si vytvořil pevnou vnitřní konstrukci
z ideálů, které přijal za své. Vědomě s nimi pracuje, objevil
cesty, jak je naplňovat v běžném životě. Nebojí se je kriticky
zkoumat. Uvědomuje si rozpor mezi čistým ideálem a lopot
nou a dlouhodobou lidskou cestou k němu. Ví, že působí
jako vzor a rozumí možnostem i rizikům této role.

V první fázi cesty se často objevuje „pudový“ přístup
ke své roli vzoru. Představme si třeba čerstvého čekatele,
který začíná tušit, že má na děti vliv a že není jedno, jak
s nimi jedná a jak se chová. Mnoho věcí dělá nevědomě.
Znakem této fáze je hledání a zkoušení.
Díky přemýšlení a práci na sobě se jeho přístup stává
„racionálním“. Zná pravidla efektivního působení v roli vzo
ru i rizika s tím spojená. Umí pojmenovat soubor zásad,
kterých je dobré se držet. Stále se však pohybuje v jakési
roli, kterou si hlídá. Znakem této fáze je tedy pojmenování
a racionální zdůvodnění pravidel.
S jeho další cestou však toto racionální zpracování
začne narážet na své meze. Bude patrně následovat třetí
fáze, kterou bych nazval „intuitivní“ neboli fází „vědomého
působení“ v roli vzoru. Původní „pudové“ jednání přetavené
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Hledání a zkoušení je jednou z fází uvědomování si sebe jako vzoru. Mladí vedoucí teprve začínají tušit, jak moc mohou děti ovlivnit.

racionálním pojmenováním zásad a pravidel se zasazuje
do širších a hlubších souvislostí. Už to není o hlídání si své
role, není to o jakýchsi promyšlených pózách vychovatele,
ale o jeho opravdovosti a pokoře. O schopnosti nestavět se
do role ideálu, ale spíše nalezení role průvodce, který umí
přiznat i své chyby. Děti neupíná na sebe, nýbrž směřuje
jejich cestu k pochopení a přijetí důležitých hodnot. Role
vzoru zde není cílem, ale pouhým prostředkem.
Autor zde vychází z náhledu, že „pudové“ je nevědomé,
„racionální“ je zpracované rozumem a „intuitivní“ znamená
zapojení obou hemisfér, tedy vědomé spojení racionálního
a tušeného (naslouchajícího impulzům a znamením).
Jak děti vnímají vzory?
Vlčata a světlušky ještě žijí zpravidla v černobílém světě.
Předkládáme jim vzory formou příběhů a poukazováním
na jednání konkrétních lidí v jejich okolí. Hlavním
úkolem této fáze je naučit se rozlišovat dobro a zlo. Snaha
vlčat a světlušek o nápodobu vzoru ještě zpravidla není
uvědomělá cesta za ideálem.
Vůdce je v této fázi často v roli milované autority, kterou
děti přijímají až nekriticky. Velmi těžce však mohou nést
rozpor mezi slovy a činy. Když vůdce mluví o abstinenci, ale
na výpravě si odskočí do hospody na pivo, nebo když třeba

fotografie Soňa Prachařová

nabádá ke slušné mluvě a pak ho děti slyší, jak v nějakém
momentu mluví jako kanál, špatně se v tom orientují. Co
hůře, děti mohou začít chápat rozpor mezi slovy a skutky
jako něco běžného a jejich cesta za ideálem se může výrazně
zkomplikovat.
Skauti a skautky si začínají více uvědomovat, že svět
není černobílý. Narůstá schopnost abstraktního myšlení.
Hlavním úkolem tohoto období je zůstat na cestě za ideály
a učit se s nimi pracovat, i přes poznání, že naše dosavadní
vzory nejsou dokonalé. Děti vnímají, že dříve idealizovaný
vůdce má své nedostatky. Vůdce se musí vyrovnat s narůsta
jící kritičností a neupadnout do pasti planého moralizování.
Oceňuje se schopnost přiznání vlastních nedostatků, vyt
váření prostoru pro kritické myšlení a nesouhlas i snaha
o partnerský přístup. Jde o hledání vlastní cesty za ideály,
kdy ztělesněním onoho ideálu již není vůdce. Jde o ideál
samotný a vůdce je průvodce na této cestě.
V roverském věku se zintenzivňuje uvažování o ideálech
a touha po jejich uskutečňování. Toto hledání může být
velmi intenzivní. Ideály jsou brány velmi vážně až extrémně
a stojí za to o ně bojovat. Důležitým úkolem tohoto období
je porozumění, že ideály nejsou dosažitelné naráz a v pl
ném rozsahu, nýbrž že je možné a nutné se k nim celý život
přibližovat. Rizikem mohou být prudké změny a zvraty,
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kdy mohou být staré hodnoty z různých důvodů a vlivem
různých faktorů odvrženy a mladý člověk přijímá nové.
Upozorňuji však, že schematizace tohoto vývoje je zjed
nodušená a u některých jednotlivců může mít vývoj nahlí
žení na vzor odlišnou podobu.
Jaké podoby vzorů mohou hrát dospělí
Každý člověk se někdy dostává do role vzoru. Skautský
vůdce to má o to těžší, že jeho úkolem je pomocí své role
vzoru posouvat děti k docela hlubokým hodnotám. Vždyť
nejde o jeho osobu a její vnímání, nýbrž o to, zda dokáže
svěřeným dětem otevřít cestu k životu podle skautských
ideálů a hodnot.
Během plnění takové obtížné role se může chytnout
do několika pastí. Rád bych vám přiblížil některé z nich,
se kterými jsem se ve svém okolí setkal.
Viděl jsem vůdce, který se opájel vlastní mocí. Dělalo mu
dobře, že má před sebou skupinu dětí, které může vládnout.
Nejvíce si užíval situace, kdy mu vlčata musela podávat
hlášení třeba u uklizeného stanu a on škodolibě vyhledával
nedostatky a pak je s nimi doslova buzeroval. Jeho smečka
se rozpadla.
Viděl jsem vůdce populistu. Chtěl být se skauty natolik
kamarádem, že se jim bál cokoliv vytknout. Nechtěl řešit
problematické situace. Často klukům nadbíhal a užíval si
svoji popularitu. Nechápal, že být vzorem pro druhé zna
mená schopnost trvat na svých hodnotách a umět jít někdy
proti větru. Hranice v oddíle se u některých jedinců výrazně
posunuly.
Viděl jsem vůdce závodníka. Ve všem se snažil být nej
lepší. V mnoha ohledech byl vzorem, měl na kluky velké
nároky. Neustále je bodoval a porovnával. Největším svát
kem byl Svojsíkům závod. Jeho vzorně připravená hlídka
opakovaně vyhrávala. On, vzorně krojován si užíval své
prestiže. Vztahy v oddíle nebyly dobré. Nešlo tu o spo
lupráci a sdílení, ale o porovnávání a porážení druhých.
Méně šikovné či soutěživé děti se v oddíle necítily dobře
a odcházely. Starší členové oddílu, kteří již nechtěli hrát
hru na prestiž, ztráceli rovněž motivaci.
Viděl jsem vůdce mravokárce. Měl dlouhá kázání
o správném chování. Každou chvíli kluky poučoval o tom,
co mají či nemají dělat. Zřejmě se domníval, že proud často
až frázovitých slov naskáče do hlav a srdcí svěřenců. Mnoho
členů oddílu jím pohrdalo.
Viděl jsem vůdce velitele. Příkazy, pokyny, vojenská dis
ciplína. Odměny, tresty. Nástupy, vyhlašování. Poslušnost
a loajalita byly hlavními hodnotami. Mnoho kluků z oddílu
odcházelo v době puberty, kdy se vzbouřili proti takové
autoritě.
Viděl jsem vůdce „zavazovače“. Využíval nejistoty
a tápání mladých lidí a vázal je k své osobě. Uzavíral s nimi
tajná bratrství, uměl okouzlit. Pracoval hodně s jednotlivci,
dokázal jim věnovat mnoho času. Mnozí se mu otevřeli.
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Simba vyjmenovává různé tipy vůdců – vzorů. Kam patříš ty?
fotografie Anna Týčová

Když ztrácel vliv, uměl i citově vydírat. Ti, co po čase pro
citli, měli pocit manipulace.
Mohli bychom jmenovat další příklady nevhodného
zacházení se svojí rolí vzoru. Všechny mají společného
jmenovatele – ego vůdce. Ten vede (často nevědomě) přes
své ego a uspokojuje hlavně a mnohdy nevědomky potřeby
svého ega. Takové pojetí vzoru může být pro vývoj mladého
člověka nebezpečné.
Viděl jsem rovněž vůdce, kteří svou roli vzoru uchopili
jinak.
Sledoval jsem vůdce, který se snažil být nenápadný.
Výrazně vystupoval jen výjimečně, když to byla potřeba.
Jinak vedl prostřednictvím spolupráce se svým týmem.
O svůj pěkný vztah s dětmi se dokázal dělit se svými spo
lupracovníky, vytvářel k tomu vědomě prostor. Vzorem
byl ve schopnosti netlačit na pilu, působit jemně, přesto
v určitých chvílích rozhodně.
Pozoroval jsem práci vůdce, který nechával různé situace
nejprve proběhnout, aniž by do nich přímo vstupoval. Pak
svolal kluky do kruhu, popisoval, co viděl a slyšel a ptal
se na různé situace. Někdy připojil věty typu: Myslím si,
kladu si otázku, osobně bych tohle řešil takto. Vzorem by
mohl být ve schopnosti zprostředkovat vzájemné poučení
a posun, aniž by kázal.

pedagogika | skauting
Jiná vůdkyně působila jako „povzbuzovačka“. Pozorně
sledovala dění kolem sebe a plánovitě povzbuzovala své
skautky k samostatnému myšlení a řešení situací. Rado
vala se s nimi z úspěchu a podporovala je v hledání řešení
v případě neúspěchu. Bylo z ní cítit, že má vysoká očekávání
a zároveň nechává prostor k vlastní cestě. Vzorem by mohla
být ve vysokém očekávání a prostoru k jeho naplňování.
Velkou inspirací bylo setkání s vůdkyní, která se věnovala
cílenému rozvoji pozitivních vztahů mezi děvčaty. Vedla
oddíl bez prvků porovnávání dětí či družin mezi sebou.
Aktivity byly zaměřeny výrazně na spolupráci, vyhýbaly se
soutěžení. V oddíle panovaly dobré mezilidské vztahy.
Oslovil mne přístup jednoho roverského vůdce. Chtěl ote
vírat cesty za hledáním důležitých hodnot. Nepůsobil však
jako ukazatel u cesty. Šel se svými rovery a hledal s nimi.
Plnil s nimi všechny roverské výzvy, přemýšlel spolu s nimi,
diskutoval, ptal se a hledal odpovědi. Byl součástí cesty.
Co měli tito vůdcové společného? Uměli zvládnout své
ego. Z jejich jednání nevyplývalo, že jde o ně a jejich po
zici v očích dětí či okolí, nýbrž o směřování ke skautským
hodnotám. Oni byli pouze prostředníky, nikoliv cílovými
osobami. Činili tak zpravidla vědomě. Tento stav můžeme
vnímat jako projev vychovatelské pokory. Odměnou není
uspokojení potřeb svého ega, nýbrž spíše tichá radost z toho,
že bytosti, které vedu, samy chtějí směřovat po vlastních
cestičkách ke smysluplným hodnotám.
Co s tím v mé vůdcovské praxi? Jak se vzory pracovat
v oddíle?
Žádná jednoduchá kuchařka na to, jak se stát rychle do
brým vzorem, neexistuje. Následující řádky nejsou žádná
kodifikovaná pravidla, nýbrž pouze náměty k tomu, aby sis
mohl hledat svoji cestu.
Nejprve z pohledu jednotlivce
zz Poctivě si pro sebe pojmenuj důvod, proč vedeš.
Pokud je v tom hodně ega, nezoufej. Je dobře, že
o tom víš, a časem se ti to podaří zvládnout, budeš-li
na sobě pracovat. Prvotní motivy mohou být různé,
důležité je, jak zacházíme s cestou našeho dalšího
vývoje.
zz Zmapuj si své dobré vlastnosti i vlastnosti, které ti vadí.
Označ si své dobré vlastnosti, které jsou při vedení
výrazně vidět. Pak si označ ty špatné, které mohou
děti vnímat.
zz Přemýšlej, co s tím.
zz Vyžaduj zpětnou vazbu. Pomůže ti, když se čas
od času dětí zeptáš, co jim na tvém vedení vyhovuje
a co by chtěly jinak. Pak to s nimi rozeber. Něco
z toho si možná vezmeš pro svou další cestu.
zz Nestav se do role ideálu. Může to působit křečo
vitě a nedůvěryhodně. Když uděláš chybu, neboj se
ji přiznat i před dětmi. (př. „Vím, že máme zásadu

zz
zz
zz
zz
zz

zdvořilosti a tohle se mi nepovedlo, nechal jsem se
unést hněvem.“)
Vědomě si říkej, že nechceš děti ovládat, nýbrž že je
chceš inspirovat. Zachovávej svobodný prostor pro
jejich vyjádření a volbu.
Zachovávej klidnou mysl. Pokud s tebou hýbají
emoce, s reakcí počkej. Klid a pevnost jsou důležitými
rádci všem, kteří hrají roli vzoru.
Jdi s dětmi. Vyhlašuješ-li nějakou zkoušku, sám ji plň.
Požaduješ-li úklid ve stanu, měj ho sám uklizený.
Doceň sílu drobných činů a nepřeceňuj sílu slov. Větší
hodnotu má drobný skutek než dlouhé povídání
o hodnotách a ideálech.
Dej pozor na odsuzování a škatulkování. Vývoj člově
ka je velké tajemství a mnoho problémových dětí,
které neustále zkoušely hranice, vyrostlo v zajímavé
osobnosti.

V rámci týmu
zz Komunikujte v rámci týmu vedoucích o tom, které
vaše přístupy a projevy působí na děti pozitivně a co
by mohlo působit rizikově. Zaměřte se na rizikové
oblasti.
zz Poskytujte si zpětnou vazbu mezi členy týmu. Naučte
se používat místo hodnotícího jazyku jazyk popisný.
Popište situaci a ptejte se, jak to na koho působi
lo. Naučte se mluvit o svých pocitech a naslouchat
druhým.
zz Mějte na paměti, že spolupráce je víc než soupeření.
Vědomě pracujte na tom, abyste se vzdali potřeby být
u dětí populární a předehnat toho druhého. Vědomě
vytvářejte prostor ostatním spolupracovníkům.
Závěr
Nejlepšími vzory můžeme být ve chvíli, kdy nechceme
být vzory. Kdy jsme překonali svou vnitřní potřebu někomu
vládnout, být někým obdivováni a uznáváni, být pro své
okolí důležití a kladeni za vzor. Projevy uznání či obdivu
okolí nás už pak nezmátnou. Vědomě některé věci děláme
a jiné zase vědomě neděláme. Chceme-li tedy dosahovat
převážně pozitivních výchovných výstupů, kdy „absolventi“
našich oddílů budou samostatně myslícími a jednajícími
bytostmi s hlubokou vnitřní integritou, je potřeba, abychom
vědomě pracovali na našem pojetí vzorů.


ZDROJE A TIPY
BŘICHÁČEK, V. Skautský oddíl 1. Liberec: Skauting, 1991.
Zápisky z přednášek, postřehy, rozhovory s činovníky
Přednáška Radomila Hradila o vývoji lidstva a pojetí včelaření,
Nasavrky 2011
SEVERE, S. Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly. Praha: Portál, 2000.
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Můj vzor Michal
Ahoj, zdravím!
Mám takový problém a moc nevím, co s ním. Je to tro
chu obsáhlejší, ale musím postupně. Předně bych se ale rád
představil – jmenuji se Karel, říkají mi Kája, bude mi 14
a skautuji už pátým šestým rokem.
Na skautu mne vždy bavily hry, výpravy za město
a společenství přátel – jsme parta nejen jako naše družina,
ale i včetně našich „vedoucích“. Pamatuji si, že mi děsně
dlouho trvalo, než jsem pochopil, že nemusím našemu
rádci družiny Michalovi vykat. A s úsměvem jsem na to
vzpomínal, když jsem v říjnu vítal první nováčky v pozici
rádce družiny a nejen že mi vykaly maminky, ale i ti kluci.
Aby bylo jasno – od září rádcuji. Vedu družinu Kočovníků,
do které chodím, co jsem skautem. Dřív ji právě vedl Michal.
Ten ji postupně předal a teď od tábora vede celý oddíl.
No a vlastně celý ten můj „problém“ se týká Michala.
Michala si děsně moc vážím (nebo jsem si děsně moc vážil?,
teď nevím), už od dob, co ho znám. Vždycky se choval
pěkně nejen ke mně, ale ke všem. Ačkoli byl starší (když
jsem nastoupil do oddílu, už měl určitě občanku), byl vždy
cky kámoš. Šel mi v hodně věcech příkladem – dost jsem
vždycky chtěl být jako on. Už sice nechci být kuchař, ale
když on chtěl být kuchař, já chtěl být kuchařem taky ☺.
Jenže, co vede oddíl a já družinu, mám z toho divný pocit.
Byl to on, kdo mi vysvětlil, že počet skautů netvoří počet
lidí s hnědým šátkem kolem krku, ale počet lidí žijících
dle Zákona a Slibu.
A teď, Michal, ten bájný Michal, jde dost divným
příkladem! Postupně. Jeli jsme klasicky na výpravu, jenže
Michal nějak zapomněl koupit lístek a pak to kupoval dost
narychlo, div vlak neodjel. A koupil to blbě – koupil to, jako
kdyby měli všichni legitku – a přitom třeba od nás z družiny
ji neměl skoro nikdo. Což o to, rozdíl pár korun – ale když
pak přišla paní průvodčí, zeptala se Michala, zda mají kluci
legitky – a on bez mrknutí pravil, že ano. Průvodčí to stačilo,
se slovy „skautům věřím“ šla prostě dál. To mne překvapilo.
Když jsem se ho potom na to ptal, říkal, že „lhát se nemá,
ale někdy musí“.
Tím to ale neskončilo. Večer jsme poslali všechny kluky
spát a ještě si sedli k ohni – jen vedoucí, roveři a rádci.
Krom mne ještě rádcuje Bechyr a Staník, oba jsou ale o rok
starší. Když už fakt všichni spali, Marek – starší rover – si
vytáhl tabák a papírky a ubalil si cigaretu. Moc mne to
nepřekvapilo, nikdy pro mne moc skaut nebyl. Po chvíli
ji ale normálně nabídl dál a cigareta putovala kolem ohně.
Já ji samozřejmě jen podal dál, Michalovi – myslel jsem,
že jí taky pošle dál. Ale ne – on nejen že si dal, ale vlastně
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ji i celou dokouřil. Ještě si dělal srandu z Marka, který už
neměl další papírek.
A pak to začalo. Povídali jsme si o uplynulém dnu
a samozřejmě, že jsme zabrousili i na Ríšu. Ríša je
ve Staníkově družině, má nějakou poruchu a je s ním dost
těžká práce. Ze začátku jsme ho moc nebrali, ale Michal
nám vysvětlil, co a jak s ním je, a teď ho tak nějak všichni
berem, má to v životě těžký. A když se do něj někdo z kluků
naveze, Michal je na ně jak pes.
Jenže dneska měl Ríša další eskapádu a další legendární
hlášku – a všichni včetně Michala si z něj dělali děsnou
srandu. Parodovali ho, hráli tu jeho nešťastnou scénku a to
všechno dost nahlas, i když Ríša od nich spal jen kousek.
To mi nepřišlo moc skautské.
Když pak Michal koukal na mobil, kolik je, všiml jsem
si, že má jako tapetu nějakou nahotinku. Prsa a tak. Všiml
si toho i Marek a ještě si ji tam všichni posílali. Pak jsme si
dali „večerní společnou selfie u ohně“ a šli spát.
Když jsem se v neděli vrátil, koukal jsem na tu fotku –
moc nevyšla. Ale když jsem koukal i na další jeho fotky,
našel jsem i fotky z nějakých barů, kde normálně kouřil a pil
nějaké panáky. A v komentářích u toho i sprostě nadával
tomu, kdo ho vyfotil a pak to tam dal. To mne dostalo.
A já teď nevím, co si o tom všem mám myslet. Michal mi
vždycky byl vzorem. To, co je skautování, mi vysvětlil on, on
se mnou dělal přípravu na slib. Ale teď nevím – nejen, že
se neskautsky chovají roveři, ale i on, Michal, ten Michal!
Moc si s tím nevím rady. Je tohle u skautů normální?


PODÍVEJTE SE DÁL
http://bit.ly/napodoba_video
http://bit.ly/I_am_watching_you
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Scout App

První mobilní aplikace pro
přípravu programu

Jakub Kalina – Jelen (23 let)
Vede spolu se sestrou Shark
24. smečku vlčat Skokani. Aplikaci
vytvořil jako bakalářskou práci
na škole FIT ČVUT.
jelen@skaut.cz

JELEN

Už se vám někdy objevila mezera v programu? Museli jste improvizovat a nebylo vám
to zrovna příjemné? Pokud máte chytrý telefon, nebo tablet, stáhněte si novou aplikaci
pro Android, která vám může pomoci.
CO VŠECHNO APLIKACE UMOŽNÍ?

Třetím rokem vedu družinu vlčat ve 24. smečce Skokani,
a příprava programů mě vždycky spíš nudila. Nechtěl jsem
sedět doma nebo se o hodinách ve škole snažit vycucat si nějaké
hry z prstu.
Jsou na tom vaši rádci podobně? Nabídněte jim aplikaci,
která jim přípravu usnadní.
Chytré telefony a tablety již vlastní většina z nás, a aplik
aci je možné používat i bez připojení na internet. Program
schůzky nebo harmonogram výpravy tak máte kdykoli
(do vybití baterky telefonu) u sebe.
Tip: Nechte rovery nebo rádce, ať aplikaci prozkoumají
a pak ji prezentují na poradě. I v aplikaci je potřeba dodržo
vat postup plánování (cíle – prostředky), naučte se ji proto
společně využívat správně!

• naplánovat program celé akce (schůzky, jednodenní
akce, dvoudenní akce)
• rozlišovat programy akcí barevně, podle typu (hra,
vzdělávací, jiné / na ven, dovnitř)
• vyhledávat v databázi cca 1 600 her, převzaté z hra
nostaj.cz
• připravenou akci exportovat a odeslat například
na e-mail pro další editaci z počítače
• ukládat do kalendáře upomínky k vytvořeným akcím
• evidovat členy vlastní družiny či oddílu, a bodovat je
• vložit vytvořenou akci do vlastního Google kalendáře

Dále plánuji rozšiřovat databázi o vzdělávací skautské
programy a rád bych také umožnil sdílet vytvořené akce.
Nyní je aplikace veřejně dostupná na Google Play Store
s názvem Scout App. Jedná se o jednu
z prvních verzí, pokud byste objevili ně
jakou chybu, prosím, kontaktujte mě.
Stahujte na
http://bit.ly/scout_app
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KUBA
Jakub Kara (38 let)
Suchozemec z 35. oddílu
Práčata, 31. střediska Polaris
Praha. Na vodu jezdí jako
pořadatel s roverským
kmenem, s oddílem skautů
i s kamarády, v Čechách i
v zahraničí.
jakub.kara@gmail.com

Suchozemci na vodě
fotografie Jana Karaová

Máte chuť uspořádat s oddílem nebo střediskem netradiční akci? Byli jste loni
s kamarády na vodě a přemýšlíte, jestli to nezkusit i s oddílem? Líbí se vám představa, že
budete putovat po stezce, na kterou se pěšky nedostanete, nebudete muset nic nosit
na zádech a voda vás ponese k cíli?
Vodu stojí zato vyzkoušet s nevodáckým oddílem i se
střediskovou radou. Sice to bude organizačně náročnější
a o něco dražší než běžná výprava, ale řeka se vám od
mění spoustou nových zážitků a dobrodružství. Středis
ková rada se obvykle schází jen jednou za měsíc v klubovně.
Víkend na vodě je skvělou příležitostí, jak si lépe porozumět.
Společné zážitky stmelují a možná se tak příště na radě bu
dete dohadovat veseleji. Na vodu můžete pozvat i partnery,
aby z vaší skautské činnosti také něco měli.
Loď je základ
Od toho, koho na vodu vezmete, se bude odvíjet vybavení,
úsek řeky i doba, kterou na řece strávíte. K rozhodování,
přípravě i samotné výpravě budete potřebovat alespoň dva
vodáky, kteří umí „číst“ vodu, vědí, kde včas přistát nad
jezem, jak ho bezpečně překonat, umí zachránit trosečníky,
vylít převrácenou loď, poradí začátečníkům, jak správně
pádlovat a ovládat loď a další drobnosti. Alespoň jeden
z nich by měl mít kvalifikaci pro pořádání vodácké akce –
např. kapitánskou zkoušku, zkoušku vodáckého minima
nebo instruktora vodní turistiky.
Dále budete potřebovat několik věcí, které asi doma
nemáte. První z nich budou lodě. Výběr je bohatý:
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kajak – v Čechách zpravidla jednomístný, sedí se v něm
s nohama nataženýma dopředu a pádluje dvoulistým
pádlem, vhodný pro alespoň mírně pokročilé, nezabalíte
si do něj mnoho věcí
kánoe – v turistické verzi obvykle dvoumístná, klečí se
v ní (lze v ní i sedět) a pádluje jednolistým pádlem, každý
na své straně, podle mne ideální volba pro naši potřebu
pramice – širší loď s plochým dnem a tupou přídí a zádí,
sedí se obvykle ve třech řadách, pojme až 7 vodáků, vhodná
pro mladší (vlčata, světlušky) a začátečníky
raft – nafukovací člun pro 4 až 6 i více osob vhodný
na divokou vodu, na našich tocích většinou pomalý, neohra
baný, nepohodlný a neposkytující dostatek dobrodružství.
Proč je pro mne dvoumístná kánoe nejlepší? Každý je
polovinou posádky, na každém záleží, každý má velký podíl
na tom, kterým směrem a jak rychle se svým kamarádem
popluje. Každý se něco naučí, nic jiného mu nezbude. Při
tom v tom nikdo není sám a všichni mají dost pohodlí
i prostoru pro své věci. Každý má přiměřenou možnost
nedobrovolně se vykoupat.
Co mám proti raftům? Aby to vás a vaše kamarády
na raftu bavilo, budete se muset vydat na řeku, kde to trochu
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víc houpá. Takových je u nás jen pár a obvykle mají dost
vody jen po velkých deštích, při tání sněhu, nebo pokud se
podnik spravující řeku rozhodne, a vypustí vodákům pro
radost vodu z nějaké přehrady. Pohyb na takové řece už ale
není vhodný pro začátečníky. Vždy je potřeba počítat s tím,
že se loď a tedy i raft převrátí, a posádka se bude muset
zachraňovat. V terénech vhodných pro rafting to obvykle
není tak jednoduché.
Jaká kánoe? Lodě se podstatně liší podle materiálu, ze
kterého jsou vyrobené. Dřevěnou kánoi už potkáte jen zříd
ka, stále můžete potkat dost laminátových. Ty jsou nejlehčí
a nejrychlejší, ale nešika, který se včas nevyhne kameni, ji
snadno poškodí. Proto se nevyskytují v půjčovnách a ani
vaši kamarádi vám je nejspíš nebudou chtít půjčit. Je
potřeba s nimi opatrněji manipulovat i při převážení nebo
přenášení. Nejběžnější jsou dnes plastové, těžké, pomalejší,
ale téměř nezničitelné. Poslední možností jsou nafukovací,
ale ty jsou ještě pomalejší a také zranitelné. Vhodné jsou
na těžší vodu nebo do míst, kam se nedá dojet autem –
sbalíte si ji a můžete vyrazit vlakem nebo pěšky.
Kromě lodí budete potřebovat pádla, plovací vesty a lod
ní pytle nebo barely, do kterých během plavby uložíte svoje
věci. Pádla je dobré mít i náhradní. I moderní plastové
pádlo lze zlomit, většina ztracených pádel ale prostě uplave.
Na víkendovou plavbu obvykle postačí dvě náhradní pádla
různých délek na celou skupinu.
Co to bude stát?
Pokud se chystáte na vodu poprvé, pravděpodobně
nic z toho nemáte a budete si to muset půjčit. Možnosti
jsou v zásadě dvě, z půjčovny nebo od kamarádů, třeba
ze spřáteleného vodáckého oddílu. Od kamarádů to bývá
levnější, půjčovna vám ale navíc může nabídnout i dopravu
lodí na místo a zpět. Půjčovné za loď, pádlo, vestu a barel
na osobu a den se většinou pohybuje od 100 do 200 Kč.
Cena půjčovného může být jeden z faktorů, který bude
rozhodovat o tom, kam se vypravíte, místo od místa se
ceny dost liší. Lze si samozřejmě půjčit z levnější půjčovny
a nechat dovést jinam, ale doprava také není zadarmo, bývá
kolem 12 Kč/km, na delší cesty se tedy vyplatí vlastní. Půj
čení lodí je vhodné řešit cca dva měsíce dopředu.
Další část vybavení asi najdete doma, případně pořídíte
za pár korun.
Houba na vybírání vody, prádelní šňůra 3×5 m na každou
loď (5 m na uvazování nebo spouštění na obě špičky a 5 m
na přivázání bagáže) průměr alespoň 5 mm (jinak řeže
do ruky), lépe pletená než kroucená a lépe z umělého ma
teriálu – rychleji schne.
Potom se budete muset obléknout a obout. I v červenci
může teplota během plavby klesnout na 10 °C a je potřeba
počítat s tím, že plavky stačit nebudou. Oblečení by mělo
být co nejtenčí a co nejméně nasákavé, triko z funkčního
materiálu, stará šusťáková větrovka, šusťákové kalhoty, pod
statnou součástí oděvu z hlediska tepelného komfortu je

i plovací vesta. Důležitou součástí oděvu jsou boty. Ideální
jsou kotníkové plátěné šněrovací kecky, které dobře drží
na noze za všech okolností. Zcela nevhodné jsou panto
fle (nedrží na noze ve vodě), boty na suchý zip (ve vodě
se rozepíná) a sandály (nechrání prsty, nedrží dobře).
Rozříznutá noha je jeden z nejběžnějších vodáckých úrazů
a nemusíte čekat ani na střep nebo plechovku, stačí ostrý
kámen. Představa, že celou plavbu budete v klidu v lodi,
je velmi zcestná.
Vím s kým, vím kdy, ale kam?
Další otázkou bude, na jaký kus které řeky vyrazíte.
Za den lze běžně sjet asi 20 km řeky. Je potřeba počítat s tím,
že překonání jezu zabere větší skupině až hodinu (a to často
bez ohledu na to, jestli ho bude sjíždět nebo přenášet). Po
pisy jednotlivých úseků naleznete ve vodáckých průvodcích
nebo v kilometráži (zjednodušený popis významných míst
na toku – jezy, mosty, ústí přítoků, sídla, tábořiště). Úsek
vybírejte společně s kvalifikovanou osobou, která zároveň
bude vědět, jak staří a zkušení jsou členové výpravy.
Pro inspiraci několik méně tradičních úseků vhodných
ke dvoudenní víkendové plavbě
Berounka ze Zvíkovce do Žloukovic – mírně tekoucí voda
v pěkné krajině, vhodné i pro začátečníky
Jizera z Krnska do Toušně – vyplatí se nějakou dobu zůstat
ve cvičné peřeji u loděnice v Benátkách
Morava z Postřelmova do Litovle – méně náročnou částí
Litovelského Pomoraví
Lužnice ze Sezimova Ústí do Bechyně – pro množství
sjízdných jezů v Táboře vhodnější spíše pro starší
Divoká Orlice z Kostelce do Třebechovic nebo Blešna –
čistá říčka plná meandrů s pískovými a štěrkovými plážemi
Tichá Orlice z Chocně do Třebechovic – úzké meandrující
koryto, příroda zblízka
Ploučnice ze Stráže pod Ralskem nebo Mimoně do Vít
kova – velmi romantické meandry plné nečekaných nástrah
v opuštěné krajině bývalého vojenského prostoru
Bílina z Mostu do Ústí nad Labem – nevšední říčka vás
provede mezi uhelnými doly, chemickými továrnami i nád
hernou krajinou Českého Středohoří až do Labe. Voda je
v ní dnes už čistá.
Vhodné úseky najdete i na Odře, Opavě, Jihlavě či Ohři.

Možná jste překvapeni, že mezi doporučenými úseky
nenajdete Sázavu z Týnce do Pikovic nebo Vltavu nad
Budějicemi. Tyto úseky jsou ke splouvání velmi vhodné,
vodáků je na nich ale tolik, že to při plavbě s oddílem nebo
začátečníky přináší komplikace, které za to nestojí.
Vždy je potřeba počítat s tím, že může být vody tak
málo, nebo naopak tolik, že řeka nebude sjízdná. Představu
o vývoji situace lze získat na stránkách Českého hydrome
teorologického ústavu a jednotlivých podniků povodí.
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Pokud máte možnost, zkoušejte na vhodném místě nájezdy do proudu, výjezdy
z proudu, přejezdy proudu, náklony.
fotografie Štěpán Obdržálek

Bagáž v lodi vám dává určitou svobodu. Můžete se utábořit, kde se zrovna rozhodnete,
tedy třeba i na místech, kam nejde zajet autem. 
fotografie Štěpán Obdržálek

Než vyplujeme
S bagáží nebo bez? I tohle je jedna z důležitých otázek.
Buď si všechny věci i se stany a spacáky ráno zabalíte
do loďáků a barelů, které naložíte do lodí, nebo si do lodí
naložíte jen to nejnutnější a zbytek do auta, které vám věci
převeze na další tábořiště.
Loď s bagáží je o něco těžší, má větší ponor a tedy i větší
jízdní odpor. Rozdíl ale není tak výrazný, jak to na první
pohled vypadá. Největší rozdíl ucítíte při přenášení. Na těžší
vodě loď s bagáží ve vlnách nabírá víc vody, některé úseky
tak mohou být sjízdné jen bez bagáže. Do takových se ale
jako začátečníci asi nevydáte.
Bagáž v lodi vám dává určitou svobodu. Můžete se
utábořit, kde se zrovna rozhodnete, tedy třeba i na místech,
kam nejde zajet autem. Budete moci jet všichni, nikoho
neodsoudíte k cestě autem místo lodí. Toho lze dosáhnout
i pomocí dvou aut – řidiči ráno svezou obě auta dolů a jed
ním se vrátí. Za hodinu jsou obvykle zpátky a projedou
dohromady trojnásobek vzdálenosti, kterou budete splouvat.
Večer pak provedou podobný manévr a na vašich 20 km
plavby tak auty za den najezdí celkem 120 km.

Poslední rady před vyplutím
Voda není pro neplavce, kdo neumí plavat, ten s vámi
nemůže. Tuhle otázku je pochopitelně třeba řešit dřív, než
budete stát na břehu.
Všechny věci v lodi musí být přivázané. Převrhnout se
může kdokoliv a kdykoliv. Přece byste nechtěli přírodu
zatěžovat vaším loďákem, ešusem, lahví s pitím nebo i bez,
houbou.
Přivázané má být všechno, zároveň by na lodi měly
být všechny šňůry uklizené, aby nehrozilo, že se do nich
po převržení někomu zamotá noha. Z tohoto důvodu jsou
také krajně nevhodné šňůry bez volného konce přivázané
k oběma špičkám lodi.
Těm, kdo jedou poprvé, ukažte, jak se pádlo drží a jak
se s ním pádluje. Na břehu to lze ukázat všem najednou,
na vodě už pak většinou vždy jen jednomu.
Vysvětlete, jak se chovat po převržení (pustit pádlo horní
rukou a nepouštět spodní, pokud je to možné, chytit loď
za špičku, která je výš proti proudu, neobracet, nechat dnem
vzhůru a odtáhnout ke břehu, počkat na někoho, s kým
dokážu loď vylít).
Vysvětlete, jak nastoupit, vystoupit, odrazit od břehu,
přistát. Vhodným tréninkem na začátek plavby je se všemi
se na klidné vodě v plavkách „cvaknout“, aby si všichni
vyzkoušeli, jaké to je a co dělat.

Kde tábořit?
Na řekách vodáky hojněji využívaných bývají veřejná
tábořiště. Na takových řekách je lepší se jich držet. Místní
obyvatelé mívají s vodáky své zkušenosti, bývají většinou
nedůvěřiví až nepřátelští a je celkem zbytečné je dráždit.
Na některých tocích prakticky žádná tábořiště nejsou.
Tam většinou nejezdí vodáků tolik, takže se tábořiště nevy
platí, ale místní nebývají na vodáky tak naštvaní a vidí je
spíš jako zajímavý úkaz, než jako nepřítele. Vhodná místa
je ale potřeba vytipovat dopředu, například z ortofotomapy.
Ideální je v tom případě jet s bagáží a „zašít“ se někam,
kam se nedá dojet autem a kde vás nikdo nebude hledat.
Přitom je třeba myslet na zdroj pitné vody (kanystr s sebou),
nezapomenout lopatku na zahlazení ohniště i jiných
pozůstatků, dobře po sobě uklidit a nezdupat louku před
posekáním.
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Co je dobré ještě přibalit do příručního loďáku:
• mobil pro přivolání pomoci
• kilometráž pro orientaci na řece a základní představu
o jezech, které vás čekají
• pití a čepici nebo šátek na hlavu, hlavně za teplých dnů

Během plavby:
V kánoi se klečí. Celý den klečí málokdo. Dobré ale je
klečet, když se učíte pádlovat, když jste nejistí, v peřejích,
na jezu. Pokud vodáci klečí, je loď výrazně stabilnější, lze
pořádně zabrat, loď lze výrazně lépe ovládat.
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Měla by být určena první a poslední loď. První loď hlídá,
jestli poslední zbytečně neujíždíte, pozná nebezpečná místa
a včas před nimi na vhodném místě zastaví a upozorní os
tatní. Poslední loď psychicky podporuje chronické opozdilce,
zachraňuje trosečníky, vylévá převržené lodě a zachraňuje, co
z lodí uplavalo. Z popisu práce je vidět, jaké jsou na jejich
posádky nároky. Na první lodi stačí i někdo slabší, ale zkušený
a s potřebnou autoritou. Vzadu je to pro někoho zkušeného,
šikovného a silného. Pokud máte k dispozici jen dva zkušené
vodáky, pojede jeden první a druhý poslední. Poslední loď
vozí jedno z náhradních pádel.
Nejčastější otázky posádky
Musíme furt mít ty blbý vesty? Moje zásada je, že vesty
máme vždycky s sebou. Pokud je voda na koupání a občas
někdo z lodi vyskočí, protože už se nutně potřebuje osvěžit,
lze jet bez nich. Pokud je voda studená, nebo ke koupání jinak
nevhodná (kamenitá), jsou vesty na místě. Na jezu a v peřejích
vždycky. Pokud prší a je zima, je za vestu každý rád. Na vestě
se nesedí, ani v lodi, ani na břehu, ani večer u ohně. Tím se
vesty ničí a ničit přeci nebudeme ani cizí vestu z půjčovny.
Musíme mít pořád boty? Boty nelze na rozdíl od vest
sundat nikdy. Jak už jsem psal, převrhnout se může kdokoliv
a kdekoliv a nejsme na táboře u rybníka, kde jsme všechny
plechovky a střepy na dně našli už během prvního týdne.

Stejně na tom jezu nic neuvidíme… Pokud přijedete
k jezu, vždy si ho prohlédněte, bez ohledu na to, že ho dobře
znáte, nebo že ho parta před vámi jela bez prohlížení.
Tipy pro zpestření
Nemusíte pořád jen pádlovat, můžete chvíli srazit
lodě boky k sobě a povídat si, koupat se, cákat pádlem
na kamarády. Pokud je pod jezem vhodné rozhraní proudu
a tišiny nebo „vracáku“, vyplatí se chvíli zůstat a zkoušet ná
jezdy do proudu, výjezdy z proudu, přejezdy proudu, náklo
ny. Naučíte se tak mnohem víc, než jen ježděním rovně dolů.
Pokud máte dost času, nebo na takovém místě táboříte, je
lepší cvičit s prázdnou lodí. Uspořádejte na mírně proudící
vodě jednoduchý slalom mezi PET lahvemi zakotvenými
kameny na šňůrách.


ODKAZY
http://www.raft.cz/ – popisy řek, kilometráže, stavy vody, půjčovny
http://hydro.chmi.cz/hpps/ – aktuální stavy vody, pro vybrané profily
i s předpovědí na 2 dny
http://www.pla.cz/portal/sap/PC/ – aktuální stavy vody, více profilů
http://bit.ly/smernice_vodacke_akce – směrnice o pořádání vodáckých
akcí
http://bit.ly/vyhlaska_HKVS_bezpecnost – vyhláška HKVS
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(Ne)bezpečný tábor
U táboráku znějí historky o usekaných prstech,
ztracených vlčatech a hasičích na táboře skvěle. Vlastní
zážitek ale většinou obnáší o dost víc nervů, zpocených
zad a představ vězeňské stravy. Je následující článek
i váš případ?
SOBOTA 2. 7. – VE VLAKU

Náš odjezd na tábor byl trošku hektický. Rodiče
nepochopili, že když jsme psali sraz na nádraží,
tak tím myslíme to malé parkoviště jako loni. Ach
jo, abych jim psal všechno po lopatě! Ale nakonec
jsme se našli. Průšvih byl, že nedorazil Brouček,
zdravotník, který si měl vybrat všechny papíry
od dětí, tak jsem to nějak posbíral a na táboře
si to projdu. Naštěstí přestupujeme jen jednou
a kluků je dvacet, takže to sám zvládnu. Kolombo
a Jerry už vyjeli autem, takže: „Hurá na tábor!“

SOBOTA 2. 7. – VEČER

Tak Brouček nedorazí. Vymlouvá se na nějakou brigádu na poslední chvíli, ale kdo ví, co
za tím je doopravdy. Zkusí prý druhý týden.
Naštěstí už hlášenku s ním máme schválenou
a zdravotníka můžu na začátku dělat i já, taky
mám zdravoťák. A v nouzi je tu Kolombo a Jerry, dvacet dětí ve třech v pohodě zvládneme.
Foglar býval sám, a jaké to byly tábory!

PONDĚLÍ 4. 7. – RÁNO

Neděle byl masakr! Snažili jsme se ubytovat
oddíl a začít vařit, jenže ve třech to moc nešlo organizovat. Jerry je stále zalezlý v kuchyni,
kde se pere s kamny, co netáhnou a Kolombo v pětašedesáti už úplně ty kluky nestíhá.
Už v sobotu jsem hledal Petra a Honzu, kteří
si šli hrát do potoka a nikomu nic neřekli. V neděli začala etapovka. Šlo to skvěle, děti
to bavilo, jen Jerry zapomněl vzít chrániče
na předloktí při střelbě z luku a tak jsme měli
pár odřenin. No co, jizvy dělají muže. ☺

STŘEDA 6. 7. – POLEDŇÁK

Prší, prší a prší. Včera ráno před budíčkem jsme
ve třech natáhli lana na nízké lávky a sotva, co
jsme to měli, tak začal takový slejvák, že jsme
nestihli ani doběhnout zpátky. Teď už jsme druhý
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FOCMAN

Jiří Šolc (38 let)
Kdysi se rozhodl, už bude už jen pomáhat,
ale stále něco začíná a má spoustu lidí,
kteří mu rádi se vším pomohou. (Dík
všem!) Třeba také Saipa, který ho kdysi
vytáhl do týmu jednoho lesního kurzu,
a proto si Saip teď za to může sám…
focman@severan.cz

SAIP

Jaromír Gloc (33 let)
Kdysi se rozhodl, že se bude soustře
dit na středisko, které vede v Úvalech.
A už nikdy nebude nic dělat pro
ústředí, psát články do časopisů,
ani řešit novou ČZ. Jenže se zná
s Focmanem z jedné lesní školy…
jaromir.gloc@gmail.com

den s oddílem zalezlí ve velkém stanu a hrajeme deskovky. Všechno je mokrý, sušíme, kde
se dá. Připravený program je v háji, nějak jsem
s deštěm nepočítal. Ach jo. Horší je že někdo psal
domů o těch odřených rukách z luků a volali mi
troje rodiče. Naštěstí jsem jim to nějak vysvětlil
a klukům zabavil mobily, aby doma neplašili.
Příště jim je musím na tábor úplně zakázat.

ČTVRTEK 7. 7. – VEČER

V noci přestalo pršet a ráno nás nenapadlo nic
jiného, než jít na ty lana. Kolombo zůstal hlídat
tábor a dělat s Jerrym ve dvou lidech dopomoc
byl dost pitomý nápad. Protože jsem měřil čas,
tak jsem nějak věřil Jerrymu, že to má pod kontrolou, když je horolezec. Naštěstí to podle doktora v nemocnici byl jen vyražený dech, i když, jak
tam Pepíno ležel na zemi a nedýchal, tak jsem
myslel na nejhorší. A ani mu nedali na ruku sádru. Dnes se na takové zlomeniny dávají jen ta
kové ortézy, kluci večer reptali, že mu ji nemůžou
pokreslit. Ale Pepíno se už zase směje, že bude
mít památku na tábor. Příště ty lávky musíme
i víc zkontrolovat, po tom dešti to všechno nějak povolilo… tohle musíme víc hlídat! Uf.

PÁTEK 8. 7. – VEČER

Musel jsem jet na velký nákup před víkendem
a mezitím Ferdu štípla vosa. Jenže jak na táboře
nemáme jeho přihlášku (zapomněla se v sobotu na nádraží), tak nikdo nevěděl, že je na vosy
alergický. Kolombo ho zkoušel léčit cibulí, ale
naštěstí Jerrymu po dvou cibulích došla trpělivost
a zavolal mi. Ještě že tak, nechci si představovat,
co by se stalo, kdyby ta sanitka dorazila později. Ferda se prý už na tábor z nemocnice nevrátí,
odpoledne jsem to volal rodičům a naštěstí jsem
to nějak uhrál. Prý už se jim to jednou stalo. Ještě že jsou jeho rodiče tak v poho.

strašák | skauting
PONDĚLÍ 12. 7. – VEČER

Vůbec nestíhám psát deník, prostě se nezastavím. Dnes bylo parno na chcípnutí a zítra
má být taky, tak se půjdeme koupat do Fancova rybníku. Hezky celodenní výlet, dost daleko
od toho všeho nářadí, vos, luků. Jó luky… tenhle
tábor je všechno nějak na houby. Honzovi raplo
v bedně a šel o poledňáku trénovat lukostřelbu,
vzal mi luky z vůdcáku (příště musím zdůraznit,
ať mi tam nelezou). Naštěstí na té posteli ve sta
nu kam dopadl jeho první šíp, byla jen Cvrč
kova kytara. I tak ale je v ní díra jak prase skrz.

Ještě že Cvrček byl v jídelně. Kdyby si třeba šel
na chvíli lehnout na postel… Uf… Už to nějak
nestíhám všechno hlídat. Navíc Jerry večer odjíždí na festival, což jsme domlouvali, ale úplně
jsem na to zapomněl. A Brouček na tábor definitivně nedorazí. Prý ho to moc mrzí, ale moc
jsem mu to nevěřil. Asi si s ním budu muset vážně
promluvit, protože to je už potřetí, co mě tak
hle nechal ve štychu. Snad ty 4 dny s Kolombem
nějak zvládneme. Zítra koupání, pak poslední
etapa, pokladovka a hurá domů. Jestli tenhle
tábor přežiju, tak už snad přežiju všechno.

Dětský tábor ukončila až smr t
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Zápa dní Čech y Desítk y lidí

Plzeňský deník, středa 14. 7.
Myslíte si, že tohle se nemůže stát? Ale může, prolistujte
novinami v černých kronikách.
Blíží se doba velkých akcí (táborů, kurzů…), nezka
zte to jako vedoucí sobě i dětem, alespoň několik málo
zlatých pravidel bezpečnosti, které by vám měly zůstat stále
na paměti:
Měj dost schopných, zkušených a vzdělaných lidí
na pokrytí celé akce.
Tábor se ani ve třech zvládnout nedá. Každá aktivita vy
žaduje alespoň 3 (pokud někdo musí odejít s poraněným,
kdo se postará o zbytek?!)

A dvě zlatá pravidla jak „to“ (tábor, kurz, výpravu, schůz
ku, aktivitu, …) bezpečně udělat?
Připrav se na „to“ dopředu! Promysli „to“, sepiš „to“, vylepši
„to“, protože pak už nebudeš mít čas a neuděláš to pořádně
natož bezpečně.
Udělej „to“, jen pokud víš, že jsi minimalizoval rizika na bez
pečnou míru. Tedy že se nemůže nic nikomu a ničemu stát.
Ale nikdy „to“ nedělej, pokud se ti nedaří rizika zmenšit –
za žádnou cenu! Když jde o zdraví a bezpečnost, tak jdou
zážitky stranou.

Stanov pravidla akce a seznam s nimi ostatní. Dbej
na jejich dodržování!
Třeba táborový řád stanovuje pravidla, podle kterých
budete na táboře fungovat a chrání i vedoucí.
Specifické aktivity vyžadují specifický přístup a speci
fické vybavení.
Například provozovat slaňování bez vybavení
a zkušených instruktorů, chodit se koupat bez dohlíže
jících a bez pomůcek je hazard.


Podrobnější návod na to, jak zabezpečit tábor najdete ve Skautingu
z června 2010 (http://casopisy.skaut.cz/skauting/183#p17)
Tragické případy podcenění bezpečnosti na táborech
http://bit.ly/tabor_utonuti
http://bit.ly/prehrada_utonuti
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Nábor, co funguje
KRIŠOT

Michal Malík (24 let)
Vůdce oddílu a zástupce na středisku.
Prošel si všemi možnými patry
skautského světa, aby díky tomu
přišel na to, že jeho místo je u oddílu.
U oddílu rád přivítá nové vedoucí.
krisotbox@gmail.com

V minulém školním roce jsme se rozhodli, že chceme, aby se náš oddíl zvětšil. Náš cíl –
přibrat deset dětí – jsme naplnili během pár měsíců. Nedělali jsme žádnou obří akci pro
veřejnost, ale snažili jsme se myslet dopředu.
Dostali jsme se do povědomí na dvou školách, pokryli
jsme novou čtvrť. Dnes přemýšlíme, jestli budeme chtít růst
dál, a nebojíme se, že bychom děti nenabrali. Rád bych se
s vámi podělil o to, jak jsme na to šli a jak jsme o náborech
přemýšleli. Třeba vám to pomůže.
Poznámka: Autor žije, skautuje a uvažuje v reáliích velkého
města. Nepřivlastňuje si patent na rozum, připouští, že ne
všechna jeho tvrzení fungují univerzálně i to, že se může
mýlit.
Jakou formou?
Všechny poučky říkají, že nejlepší je nabírat přes členy
oddílu. Motivovat je k tomu, ať si tahají vlastní kamarády.
Rozhodně. Žádná metoda nemá lepší poměr cena/výkon.
Spoléhat na to je ale sázka do loterie a okruh kamarádů
není nekonečný.
Postávat před školou a nabízet dětem letáčky jsme nech
těli. Už jsme si to párkrát v minulosti vyzkoušeli a nebylo
nám to příjemné. Osobně jsem si navíc vždycky připadal
jako cizí strejda, který dětem nabízí cukroví. Na nějakou
větší akci pro veřejnost nemáme dost velkou kapacitu, takže
tudy cesta taky nevede.
Rozhodli jsme se, že se pokusíme dostat se do tříd. Je to
způsob, jak oslovit hromadu dětí najednou, děti jsou navíc
ve škole víceméně připravené věnovat pozornost tomu, kdo
stojí před tabulí a krom toho tento způsob pomůže celkem
snadno zacílit na tu správnou věkovou kategorii. Přemýšleli
jsme i o školních družinách. Je možné tam získat více času,
uvést třeba i několik rychlých her a neuzurpovat si tak čas
určený pro výuku. Nakonec jsme ale zůstali u tříd, zejména
kvůli lepšímu zacílení.
Jak se dostat do tříd?
Dříve, nežli jsme se do něčeho pustili, oslovili jsme
ostatní oddíly v okolí a zjišťovali, na kterých školách
pořádají nábory oni. Nechtěli jsme si s dalšími oddíly
lézt do zelí a zároveň jsme nechtěli od pana ředitele sly
šet: „Zase skauti? Vždyť jste tu byli před dvěma měsíci…“
a vysvětlovat mu, že to „byli docela jiní skauti“. Chtěli jsme
zkusit na náborech s ostatními oddíly spolupracovat, ale
na tom jsme se nedohodli. Slíbili jsme si alespoň, že se
vzájemně doporučíme.
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Skauting má své poslání a vzato kolem a kolem, je jedno,
do kterého z oddílů dítě chodí. Buďte s ostatními oddíly
v kontaktu. Buďte připraveni doporučit jiný oddíl, pokud
nemohou děti chodit do vašeho. Nekonkurujte si, hledejte
cesty jak se vzájemně podporovat, nebo alespoň koexistovat.

Našli jsme si kontakty na několik nejbližších škol v okolí
a obvolali jejich ředitele a ředitelky. Ze tří telefonátů jsme
dvakrát uspěli. Náklady? Zvednout telefon a být připraven
na odmítnutí. Výkon? Možnost obejít cca patnáct tříd
a napřímo tak oslovit stovky dětí. Bylo to vlastně snadné.
Než zvednete sluchátko:
zz Připomeňte si: mluvit klidně a pomalu.
zz Mějte rozmyšleno, co přesně chcete – jaké třídy, kolik
času.
zz Mějte připravené informace, které můžete nabídnout
v případě, že ředitel bude váhat.
zz Komunikujte s ostatními oddíly. Spolupracujte, nebo
si alespoň nelezte do zelí.
zz Připomeňte si, že skauti jsou prospěšná výcho
vná organizace a myslete na to, že nevoláte jako
prosebníci.
zz Stojí vás to jen trochu nervů předtím, nežli zvednete
sluchátko. Výnosy jsou nepoměrně větší.
Září anebo jindy
Je nasnadě, že se nejsnáze děti nabírají v době, kdy ještě
nemají zaplácnutý každý den v týdnu nějakým kroužkem.
Tedy v září, kdy se všechny kroužky rozjíždějí a nabírají
děti. Máte-li na to sílu – napněte v září všechny síly. Lep
ší čas v roce prostě nenajdete. Pokud to ale pro veškeré
zahajovačky a plánovací porady nezvládáte – tak jako my,
můžete to zkusit třeba na začátku února. Řada kroužků se
zapisuje na pololetí a tak máte zase pravděpodobnost, že
se trefíte do volného dne, o něco vyšší.
Nábor v kterýkoliv jiný čas školního roku bude mít menší
okamžitý efekt, nežli nábor v září. I tak děti ale můžete
nadchnout. I tak je můžete nalákat. Možná jich přijde pět,
možná přijdou dvě, ale i akce, ze které přímo nepřijde žádné
dítě je v dlouhodobé perspektivě investicí. Další září potom
může stačit jen rozhodit po škole pár letáčků.
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dětem, že si v oddíle budete hrát, chodit výlety, že jsme tam
všichni skvělí kámoši. Představte dětem, že na táboře jste
si hráli na rytíře, nebo na Star wars, nebo na Madagaskar,
nebo cokoliv… Zapojte je, pokládejte otázky a optimálně
v rychlosti uveďte nějakou veselou hru. Žádná velká kouzla.
Level Hard. ((4.), 5., (6.?) třída)
Ano. Nabídnout skauting starším dětem je těžší. O hod
ně těžší. Ale není to nemožné. Jen si přitom často zbytečně
svazujeme ruce starým přemýšlením.
Nenabízejte dětem skauting. Vy sice víte, že dětem
nabízíte něco skvělého a nepřekonatelného. Děti to ale
nevědí a je dost pravděpodobné, že si z možnosti „být
skautem“ na zadek nesednou. Nenabízejte skautský oddíl,
nabízejte jeho náplň!
„Kluci – zakládáme novou partu a hledáme další parťáky.
Sami si vymyslíme, co všechno budeme dělat! Co by se
vám tak líbilo? Noční ponocování! Klidně! Bojové hry,
dřevárny! Jasně! Přespíme v jeskyni! Klidně. Zapálit školu?
Ne… tohle asi radši dělat nebudeme – ale oheň si udělat
můžeme. Můžeme jít bobovat a postavit si ty nejlepší a ne
jdrsnější skokánky! Není problém.“ Zodpovědně říkám, že
jsem nevěřil, jak dobrou odezvu je možné získat u dětí
v šesté třídě.


fotografie Barbora Bečková

Nemusíte na to jít vždycky přes ředitele. Nemáte nějakou
známou učitelku, která by za vás mohla lobovat? Nemůžete
oslovit učitelku, která roky základní školní docházky pro
vedla vás?

Hledat nové příležitosti
Několik dětí nám taky přišlo ze sousední čtvrti. V naší
městské části funguje oddílů více a oblast je celkem dobře
skautsky pokrytá. Všimli jsme si ale, že třeba v sousední čt
vrti žádný oddíl nefunguje. Sílu na to, abychom zakládali
novou družinu v nepokryté oblasti, jsme tou dobou neměli,
ale nabídli jsme rodičům, že si děti budeme vyzvedávat na au
tobusové zastávce. Do klubovny pak jezdíme společně.
V marketingu platí: Nabídněte něco navíc. Myslete na
potřeby zákazníka. Nabízejte to, co zákazník chce. Vyřešte
zákazníkovi nějaký problém. U rodičů to může být vhodně
zvolený čas schůzky nebo společné cesty do klubovny.

Co dětem říkat?
Dosud všechno dobré. Do tříd jsme se dostali. A co teď?
Co dětem říkat?
Level Easy (1., 2., 3. (4.?) třída)
U nejmenších dětí máme práci snadnou. Stačí přijít
do třídy s veselou, usmívat se, mluvit kamarádsky. Nabídněte

Pamatujte si – děti půjdou za zábavou, ne za značkou.
Nenabízejte skauting, nabízejte jeho náplň. Přemýšlejte, co
děti baví! Nabídněte jim to, co chtějí. Skauty nenaberete.
Skauty musíte z dětí udělat. Jako ten frajer Svojsík, co sebral
kluky z ulice před sto lety. Na uzly a poznávání kytiček při
pořádání náborů ve vlastním zájmu zapomeňte.
Level Expert (vyšší třídy)
Možná byste rádi věděli, jak nejlépe oslovovat děti ještě
ve starších třídách? Já taky. Ale nemám nejmenší ponětí
jak na to.
Jde to
Děti se nabrat dají. Dobrou zprávou pro všechny
náboráře je, že to máme nyní snazší než kdy jindy. Skauti
pomalu přestávají býti vnímáni jako zpátečníci. Hodnotová
výchova a určitá společenská odpovědnost se z nějakého
důvodu zase dostává celkem do kurzu, ale co je hlavní – je
hodně dětí. A v nejbližších letech jich bude ještě více. Přeju
úspěch.
Pár tipů na konec
zz Pokud něco děláte a opakovaně vám to nefunguje, dělejte
to jinak
zz Uvažujte dlouhodobě
zz Hledejte nepokryté oblasti a pokryjte je
zz Přemýšlejte jako děti, jako rodiče
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Příčiny neúspěchu
aneb nábor přesně pro náš oddíl

MÓŇA

Monika Formánková (26 let)
Má vystudovanou Rekreologii – ma
nagement životního stylu a zážitkovou
pedagogiku. Ráda organizuje všemožné
akce a zabývá se smysluplným využitím
volného času dětí a mládeže a podporou
pohybové aktivity.
mona@skaut.cz

Nový rok už je dávno za námi, za dveřmi tábory a po nich měsíc září ve znamení náborů
a shánění nováčků. Proto je už nyní ideální doba se zamyslet a v oddíle či na středisku si
říct, jak to tedy letos budeme dělat. O náborech bylo napsáno již mnoho, ale funguje to
opravdu všechno tak skvěle? Snažíte se dodržovat nejrůznější poučky, ale furt nic?
Kde jsme a kam směřujeme
Tato věta se může zdát jako již trochu otřepané klišé,
ale je to základ úspěchu jakéhokoli plánování, ať už výpra
vy, oddílového programu nebo právě náborové akce. Před
prázdninami je ideální doba sejít se s oddílovou radou, zam
yslet se a začít házet věci na papír. Pokud má být nábor
úspěšný, musí být přesně napasovaný na náš oddíl, město,
tradice i obyvatele.
Kde jsme?
Oddíl
Nejvíce nás bude zajímat, jaký jsme vůbec oddíl. Od
toho se odvíjí důležitá „vstupní data“ pro náš nábor. Jsme
velký oddíl nebo malý? Kdo do něho chodí a jak často?
Kolik máme fungujících družinek a v nich aktivních členů,
jaké máme rádce a jak je motivujeme? Co máme za
vedení? Jestli vedení opravdu „vede“, vymýšlí nebo delegu
je. Říkejte si všechno na rovinu a odhalte svoje silná místa
i svoje slabiny.
Program
Co vlastně my jako skauti děláme? Ujasněte si, co je
programovou náplní činnosti vašeho oddílu i střediska.
Máte nějaké speciální zaměření (třeba vodácký oddíl) nebo
akce, které vás dělají výjimečnými? (např. hodně jezdíte na
cyklovýpravy, na skály nebo máte dramatické či hudeb
ní zaměření). Originalita se propaguje snáze než průměr.
Uspořádejte nábor zaměřený právě na vaši specialitu nebo
vytáhněte fotky či kroniky, kde to bude vidět.
Lidské zdroje
Z čeho nebo spíše z koho můžeme „čerpat“? Kolik máme
lidí, co mohou připravovat nábor, aktivně se ho účastnit a
kolik máme lidí, co se nám mohou starat o nováčky? Máme
zde mezery? Nábor někdo musí vymyslet, připravit a odvést.
Nesmíme se pustit do něčeho velkého a v průběhu zjistit,

| 22

že na to nemáme lidi. V případě, že nabereme 2 družiny
nováčků, musíme mít připravené rádce, kteří je povedou.
Rodiče
Rodiče našich členů – základ úspěšného náboru. Jed
na maminka poví a pochválí druhé mamince a už to jede.
Proto je dobré vědět, s jakými rodiči máme nejlepší vztahy,
kteří z nich nám pomáhají a propagují a oceňují naši práci.
Máme vůbec takové rodiče? Jak s nimi spolupracujeme?
Středisko
Bude nás zajímat především podpora střediska a spo
lupráce s ním a ostatními oddíly. Pokud ve vašem městě
sídlí vícero středisek, zamyslete se i nad tím, jak se vám daří
spolupracovat napříč městem. Spolupráce je důležitá např.
u genderově rozdílných oddílů, z finanční či organizační
stránky. Podporuje vaše středisko náborové akce? Jak? Spo
lupracujete na náborech víc oddílů? Proč ano? Proč ne?
Město
Kde žijeme? Dost jednoduchá, ale relativně důležitá
otázka. Zamysleme se nad tím, co naše město nabízí nebo
naopak nenabízí. V jaké žijeme krajině? Co nám může dát
místní příroda a podmínky? Co z toho ke skautskému pro
gramu využíváme nebo můžeme využít. Jaké máme vztahy
s městem jako institucí? Spolupracujeme s ním nějakou
formou? Pokud se nám spolupráce s městem daří, jsme jako
skauti daleko více vidět na veřejnosti, na městských akcích
a propagace se tak dělá sama.
Konkurence
Asi všichni z nás už někdy dělali nábor a tak víme, že
zářijový boj o nováčky bývá někdy dost velký. Zmapujme
si proto předem naši konkurenci, ať poté víme, jak na ni.
Sepišme si nabídku volnočasových kroužků, sdružení a
klubů pro děti a mládež, zapišme si aktivity, které nabízí.
Soustřeďme se především na nabídku pro naši cílovou
skupinu.

Klubovna
Místo, kde se scházíme, je pro fun
gování oddílu velmi důležité. Pro nábor
je asi nejvíc důležitá její poloha. Kde
se naše klubovna nachází? Uprostřed
města nebo někde stranou v přírodě?
Jak se k ní dá dostat? Mohou tam
děti chodit sami? Dá se k ní dojet na
kole? Vede kolem frekventovaná pěší
zóna či turistická cesta nebo jen sil
nice? Máme nástěnku pro veřejnost?
Na tyto otázky není špatná odpověď,
jen s tím poté musíme umět pracovat.
Pokud např. máme klubovnu na samotě
u lesa, můžeme z toho udělat výhodu –
jak jsme blízko přírodě a máme krásný
prostor na hry a činnost, na druhou
stranu bude třeba nutné, aby děti ve
doucí či rádce vyzvedával ve městě a do
klubovny šli společně.
PR
Public Relations aneb vztahy s veře
jností. Každý fungující oddíl nebo stře
disko by mělo být vidět na veřejnosti.
Jak je to u vás? Máte ve středisku či
na okrese mediálního zpravodaje? Vy
užíváte ho a spolupracujete s ním? A
jak? Píše u vás někdo články do novin,
děláte akce pro veřejnost? Vědí lidé
ve vašem městě, že vůbec nějací skau
ti u vás fungují a ví, co děláte? Máte
webové stránky? Pokud na tyto otázky
odpovídáte „ne“, zkuste situaci zlepšit
tím, že zvolíte mediálního zpravodaje
nebo tuto oblast vyřešíte na střediskové
radě nebo se můžete obrátit i na Ústředí
Junáka, kde vám rádi poradí, jak takovou
situaci řešit.
Finance
Peníze až na prvním místě. Každá
sranda něco stojí, a to bohužel platí i u
náborových akcí. Mějte jasno v tom, jak
hospodaříte s penězi, kolik můžete uvol
nit financí na akce, propagační materiály.
Podporuje vás středisko nebo máte ně
jakého sponzora nebo vám pomáhá ma
teriálně někdo z řad rodičů? Využíváte
materiálů a akcí Ústředí Junáka? Tyto
materiály jsou snadno i nančně dos
tupné a jsou vhodné zvláště pro od
díly, které v náborech nejsou ještě tolik
„kované“.

Kam směřujeme
Po přečtení a zpracování první čás
ti byste měli vědět, jak je na tom váš
oddíl, co jsou vaše silná místa a naopak
kde máte své slabiny. Teď je třeba se na
to kouknout vzhledem k náborovým
akcím. Možná už při vymýšlení aktuál
ního stavu vás napadaly věci, jak nábor
udělat jinak než doposud. Ale ať ještě
úplně nepředbíháme. Než se pustíme do
tvořivého vymýšlení, musíme si ujasnit
„kam směřujeme“:
Proč? A co je naším cílem?
Proč vůbec chceme dělat náborovou
akci? Zní to jednoduše, ale měli bychom
v tom mít všichni v oddílové radě jasno
a ztotožňovat se v odpovědi. Čeho tedy
opravdu chceme dosáhnout? Můžete na
to jít skrze představu ideálního oddílu.
Nejprve se jednotlivě zasněte a vysněte
si ideální oddíl. Jak vypadá? Co dělá?
Poté se shodněte v oddílové radě a
definujte si váš vysněný ideální oddíl.
Jestli je vaším ideálem 30členný oddíl
a vy máte už teď členů 35, pak napřete
svoje síly jiným než náborovým směrem.
Pokud je vaším ideálem vzkvétající a
rostoucí oddíl bez kapacitních omezení,
zvažte, jakou formu náboru zvolit
(hlavně vzhledem k lidským silám).
A poté si zodpovězte dvě následující
otázky:
Koho?
Na koho celý nábor budeme cílit, resp.
jaká je naše cílová skupina? Potřebu
jeme novou družinu světlušek nebo
nám naopak chybí schopní rádci? Ko
lik nováčků potřebujeme nebo bychom
chtěli?
Co s nováčky?
Až se nám nábor povede, máme
vymyšleno co s nimi? Jak s nováčky
budeme pracovat, aby se nelekli a neu
tekli? Máme vymyšleno vše tak, aby je
to opravdu bavilo a nadšeně o skautu
vyprávěli nejenom po první schůzce, ale
i po roce chození do oddílu? Inspiraci
jak na nováčky (ale i na nábory obecně)
můžete najít na skautské křižovatce
v sekci nábory.

skauting | jak na to
Náborová akce
Hurá! Teď už máme všechny důležité podklady pro to,
vymyslet nábor tak, aby u nás zafungoval. Ale jak na to?
Nejprve si projděte zpětně všechno, co jste si zapsali a vy
píchněte z toho důležité body pro nábor. Můžete využít
naši předpřipravenou tabulku níže.
Na těchto bodech teď můžete „postavit“ vaši náborovou
akci s cílem dosažení vašeho vysněného ideálního oddílu.
Teď je čas projít si znovu všechny poučky o efektivních
náborech a přizpůsobit je vám přímo na míru.
Závěrem si dovolím připomenout pár důležitých věcí, na
co nezapomenout:
zz Nábor je celoroční akce – veřejnost o vás musí vědět,
že existujete, co děláte a že je to dobré. Pak v září
TÉMA
Silná místa našeho oddílu – v čem jsme
dobří, stojíme na pevných základech a
funguje nám to:
Specifika oddílového programu – máme
něco, co jinde nedělají nebo nemají:
Lidé na přípravu – kolik máme lidí, co jsou
schopni „makat“ na náboru (uděláme tedy
malý nábor nebo velký?):
Pomoc rodičů – kteří rodiče jsou nám
ochotni pomoci s propagací a jak. Pokud
takové nemáme, měli bychom zlepšit ko
munikaci s rodiči.
Spolupráce na středisku – využijeme ostat
ní oddíly a uděláme nábor společně? Nebo
raději každý sám za sebe…
Co nabízí naše město – je něco, co vy
užíváme a můžeme na tom „stavět“?
Co my máme a konkurence ne – na co
můžeme nalákat nováčky, co nikde jinde
nezažijí?
Klubovna – je tak krásná nebo na frekven
tovaném místě, že nám pomůže s propa
gací?
Mediální zpravodaj – ví o nás veřejnost
dostatečně? Jakou cestou budeme prop
agovat náš nábor?
Kolik na to máme peněz – rozpočet akce:
Různé:
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přijde náborový leták a oni už budou mít jasno, o
co jde. Pokud třeba nabíráte prvňáčky, začněte už
v červnu ve školce, ať o vás rodiče ví a předběhnete
konkurenci.
zz Mějte jasnou cílovou skupinu – cílete jednotlivé nábor
ové akce a materiály na jednotlivé cílové skupiny
(hlavně např. věk).
zz Nezapomeňte na propagaci – můžete mít připravenou
sebelepší akci pro veřejnost v parku, ale pokud o ní
nikdo nebude vědět, nikdo nepřijde.
zz Náborem to nekončí – již před náborem musíte mít
jasno, jak se budete starat o nováčky a také o jejich
rodiče.


CO Z TOHO PLYNE PRO NÁBOR

z NJ | skauting

Prázdninový
dvojsloupek
Píšeme tento text „napůl“ – z části v Táboře a z části
v Brně. Dílem díky internetu, dílem díky STS a hlavně
po částech tak, jak se čas od času velmi plánovaně pot
káváme nad společnými tématy našeho hnutí. Píšeme
tento text jako náčelní a náčelník. A myslíme při tom
na oddíly a kurzy, na všechny party a jednotlivce, co se
chystají vstříc létu, přesto, že v této chvíli, kdy si vzájemně
koukáme přes stovku kilometrů na blikající kurzor, právě
končí Velikonoce.
Chceme toho sdělit hodně a víme, že se to do tohoto
sloupku nevejde. Ale bereme to tak, že na všechna sdělení
a práci máme celé tři roky, které se nám začínají odpočítá
vat. XIV. valný sněm Junáka zadal náčelnictvu několik
důležitých úkolů přijatých v usneseních. Chceme se jim
poctivě věnovat: strategii, tématu mezinárodních organizací,
hladkému zavedení nových stanov a dalším. Potřebujeme
k tomu vaši podporu a potřebujeme vědět, jak se s danými
tématy vyrovnáváte a jaká další témata řešíte. Budeme vám
naslouchat a budeme jednat tak, abyste byli co možná ne
jspokojenější. To bychom si přáli.
Jako nejdůležitější úkol vnímáme dobré nastartování
strategie. Během léta se budou definovat klíčová témata
k řešení a rozvoji tak, aby byla představena na začátku

EVA

ČIČA

školního roku a mohli jste se všichni zapojit do uvádění
strategie v praxi.
Na prázdniny přejeme, ať se daří vše, co vede k vy
dařenému létu: klidné počasí, radostné a aktivní děti
i účastníky akcí, zodpovědné a nápadité vedoucí, žádné
(nebo dobře zvládnuté) krizové situace. A také možnost
odpočinku, abyste dobře zvládali své povinnosti skautské,
pracovní i osobní. Také se těšíme, že budeme mít možnost
potkat se s vámi na některých kurzech, lesních školách
nebo jinde.
Na tomto místě se v novém ročníku Skautingu budeme
v krátkých sloupcích střídat v celé šíři rady náčelníků. Pracu
jeme v týmu, a tak se těšte na zamyšlení i od místonáčelní
Véni a místonáčelníka Majkla.
Se stiskem levice
Eva Měřínská – náčelní
Marek Baláš – Čiča – náčelník
nj@skaut.cz



Vybavení do přírody od spacáku po lžíci.

VYHRAJ
péřový spacák
WARMPEACE VIKING 900 170
nebo

SOUTĚŽ

o špičkový spacák
VIKING 900 170 a 15 návleků!

Od jakého roku firma WARMPEACE vyrábí
vybavení do přírody?
Svou odpověď s předmětem WARMPEACE pošli

skautjunak@skaut.cz

na

SEA TO SUMMIT NÁVLEKY
do sněhu či bláta.
www.warmpeace.cz

skauting | zapoj se

Shánět peníze?
Těžký úkol, ale se skvělým
výsledkem!

AGI

Martin Štěrba (27 let)
Pracuje jako social media manager
a občas vytváří reportáže do Našich
zpráv na TV Barrandov. V Junáku
je předsedou okresu Plzeň – město
a baví ho hlavně skautské PR,
organizace velkých akcí, fundraising
a komunikace s partnery.
mr.sterba@gmail.com

Jaký je ale rozdíl mezi fundraisingem a lobbingem? Není to nezákonné a neodporuje
lobbing skautskému zákonu? A jak mohou pomoci získat finanční prostředky pro
skautskou činnost?
Fundrasing a lobbing. Dvě slova, která nás napadají
v rámci rozhovorů o politice a korupci. Nebo to jsou dvě
činnosti, které jsou pro někoho slušnou obživou a nezisk
ovým organizacím jako je Junák pomáhají zajišťovat příjmy
pro jejich financování.
Příští rok se 274 českých skautek a skautů vydá do Japon
ska na 23. světové skautské jamboree. Jamboree je velice
nákladnou akcí, která je často vnímána tak, že je jen pro vy
volené, co na to mají. Příští jamboree se navíc koná na druhé
straně zeměkoule a v jedné z nejdražších zemí světa, nic
méně to by nemělo předem odradit skauty a skautky, kteří
chtějí na skautskou „olympiádu“ vyrazit. Jamboree je pro
ty, kteří mají dobrý fundraising.
ROZDÍL MEZI FUNDRAISINGEM A LOBBINGEM

Zásadní rozdíl mezi fundraisingem a lobbingem je v tom, že
zatímco fundraising je systematickou činností, jejímž výsled
kem je získání finančních či jiných prostředků, lobbing je
soustavné prosazování našich zájmů a myšlenek.

Fundraising s lobbingem jdou ruku v ruce jako pár. Junák
například lobbuje u ministerstva zdravotnictví ohledně
hygienických zákonů nebo u ministerstva školství, aby ze
státního rozpočtu šlo na mládež více finančních prostřed
ků – třeba zrovna na jamboree.
Fundraising je systematickou činností, jejímž výsled
kem je získání finančních či jiných prostředků na obec
ně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců.
Oslovenými dárci bývají většinou fyzické a právnické osoby,
firmy a v případě Junáka také úřady státní správy, orgány
obecní nebo krajské samosprávy či Evropské unie. Člověk,
který se stará o fundraising se nazývá fundraiserem. (zdroj:
Wikipedie)

Proč máme přispívat účastníkům světového
jamboree?
Nemusí být samozřejmé, že střediska nebo okresy
svým členům na jamboree přispějí, avšak pro skauta nebo
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skautku je i malý příspěvek velmi podstatnou finanční
pomocí. Do našich členů se vyplatí investovat, tím spíše,
že nám pak vše vrátí i s úroky v podobě jejich dobrovol
nické práce. Účastnici jamboree mohou uspořádat poví
dání s promítáním fotek, víkendovou výpravu s japonskou
tématikou, sushi hostinu a když se nebudeme bavit o těch
hmatatelných věcech, naši skauti a skautky budou motivo
váni do další činnosti. A to je to hlavní.
Od koho získávat?
Zkusme na střediscích, okresech či krajích vytipovat za
jímavé společnosti a podnikatele ve svém okolí. Zapojme
naše oldskauty, kteří leckdy znají kdekoho. Víte, že jedno
z pravidel sociální sítě Facebook zní, že přes čtyři až pět
lidí se znají všichni na planetě? A to prakticky znamená,
že vůdce střediska se přes několik málo lidí zná třeba se
šéfy nadnárodních koncernů či řediteli firem. Pojďme tedy
zkusit oslovovat partnery. Přeci jen mezinárodní heslo
WOSM zní „Creating a Better World“, tedy dělejme svět
lepším. Každá firma chce dělat svět lepší a skauting by je
proto mohl zajímat.
Máme co nabídnout, zkuste to např. takto: „Skauting nemá
malé ambice – mění totiž svět. A to skrze děti, které pomáhá
vychovávat. Kdo někdy skautským hnutím prošel, je na něm
tato „stopa“ znát – umí plánovat, bez problémů dokáže
pracovat v týmu, má vysoké morální hodnoty, k přírodě
se chová s respektem. Ze skautů se často stávají ředitelé
společností, manažeři, lídři. A svoje hodnoty a životní pos
toje předávají dál. I vaše společnost může podpořit naše
poslání.“

O peníze můžeme žádat prakticky kohokoliv, otázka
ale zní, koho nežádat a komu se vyhnout! Junák nemůže
ze své podstaty spolupracovat s výrobci a prodejci cigaret
a alkoholu, hazardními a sázkařskými firmami a firmami
nabízejícími erotiku a služby s ní spojené. Existuje celá řada
firem, které mohou být na hraně. Tyto případy je potřeba
řešit individuálně.

Teepee stan - Lavvo
tradi�ní tá�o�ení v �oderní� stylu

v kleci, stavebnice merkur, kostkový cukr
a další). V případě, že se po donátorech
žádají i nefinanční dary, je vždy nutná
konzultace s vedením jamoddílu.

Příští rok se 274 českých skautek a skautů vydá do Japonska na 23. světové skautské jamboree.

fotografie Martin Lischka

Co můžeme fundraisovat?
Nejdůležitější jsou samozřejmě fi
nance. V případě jamboree v Japonsku
se snažíme fundraisovat ale i dopravu
osob a materiálu, výhodné pojištění
pro účastníky, kontingentové před
měty jako jsou trička, čepice, stany,
ale i věci, kterými můžeme v za
hraničí prezentovat Českou republi
ku a český skauting (podsady, ježky
Doporučení: V Junáku se na všech
úrovních mnohdy opakuje jeden
nešvar. S mnohými institucemi ko
munikuje nezávisle na sobě spoustu
lidí. Může za to leckdy organizační
struktura naší organizace, ale občas
i přehnaná aktivita fundraiserů. Vždy
platí, že lidé, kteří v daných městech
žádají o peníze, musí spolu komu
nikovat a jednat podle společného
postupu. Díky tomu nebudeme plést
hlavu managementu společností a
firem a Junák tak bude pro mnoho
svých potencionálních obchodních
partnerů čitelným a jasným part
nerem.

Jak získat peníze?
Být fundraiserem v týmu je leckdy
nevděčná práce – nebývá totiž vidět.
Výsledkem jsou pouze připisující se
nuly v rámci rozpočtu. Ale když ty
nuly nepřibývají, fundraiserovi se klade
za vinu neaktivita. Přitom fundraiser
se může snažit sebevíc, ale když narazí
na odpor možných donátorů (dárců),
neudělá s tím nic. Stačí si tedy položit
otázku, jak přesvědčit donátory, že skau
ting může být pro ně zajímavý?
Nejlepší je znát se s možnými donáto
ry, nebo alespoň znát někoho, kdo se
s nimi zná osobně. Říká se tomu osobní
fundraising a profesionálním fudrais
erům leckdy stačí vzít do ruky svůj tele
fon a zavolat pár známým. Příkladem
je například Zdeněk Michálek – Šakal
z Kopřivnice. Když se v roce 2007 or
ganizovala výprava na 21. světové skaut
ské jamboree ve Velké Británii, neměl
to Šakal vzhledem ke svým kontak
tům vůbec těžké. Stačilo vést jednání
tímto stylem: „Hele Franta z vedlejší
firmy dal na skauty 50 tisíc. Kolik dáš ty?
Cože? Franta dal padesát, tak já dám sto.“
O rok později ale přišla finanční krize
a dopadla na mnohé firmy, takže takový
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Fold-a-cup

outdoorový skládací hrnek

ROTARY CLUB

Rotary International je mezinárod
ní sdružení organizací, známých
jako Rotary kluby. Cílem organizace je
sdružovat obchodníky a vůdčí osob
nosti k poskytování humanitárních
služeb, podporovat vysoké etické
standardy ve všech povoláních
a pomáhat budovat dobrou vůli
a mír ve světě. Členové se setkávají
obvykle jedenkrát týdně na společné
snídani, obědě nebo večeři a řeší,
které projekty a akce podpoří. Nej
známějšími hesly Rotary Internatio
nal, která vyjadřují jejich poslání, jsou
„Služba nad vlastní zájmy,“ a „Nejvíce
získává ten, kdo slouží nejlépe.“ Junák
má s Rotary International podepsa
nou smlouvu o spolupráci.

Kvalitní a skladné
outdoorové
nádobí 
zea�védska

Originální a nejprodávan�j�í skládací 
hrnek na trhu. Dodává se ve dvou 
velikostech 2,5dl a 6dl.

Generální dovozce pro ČR a SR: North Trappers s.r.o.
Jarošova 32, Litoměřic, tel.: +420 416 738 846

www.norskamoda.cz
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Jamboree je velice nákladnou akcí a často je vnímána tak, že je jen pro vyvolené, co
na to mají. Jamboree je pro ty, kteří mají dobrý fundraising.

fotografie archiv Veroniky Jedličkové

přístup už příliš aplikovat nelze. Ale ukazuje to jednu
důležitou věc – když se člověk s donátory zná, jde to lépe.
Práce fundraisera má prakticky dvě roviny – vyhledávací
a vyjednávací. Ta první je v zásadě jednoduchá. Vypsat si
seznam potencionálních firem, sehnat si kontakty a poté
napsat žádací e-mail či dopis, který musí obsahovat infor
mace o projektu, na který žádáme finance, krátkou infor
maci o naší organizaci a také co přesně žádáme.
Je nutné upozornit na skutečnost, že když pošlete e-mail
se žádostí na obecný e-mail info@…, v 80 procentech se
nikdo neozve, v 19 procentech vám přijde zamítavý e-mail
a v 1 procentu se může stát, že to vyjde. Velké společnosti
dostávají stovky žádostí ročně. Je tedy nutné se odlišit, ale
jak? V určitém procentu případu pomáhá, když dopis se žá
dostí vytiskneme a místo na obecný e-mail pošleme k rukám
ředitele společnosti nebo vedoucímu marketingového nebo
CSR (Corporate social responsibility) oddělení.
Co by měl obsahovat a jaký by měl být dobrý žádací dopis?
• obsahovat informace typu – co, kdy, kde, jak a proč
• být gramaticky správně
• být psaný spisovnou češtinou
• být podepsaný statutárním zástupcem jednotky (stře
diska, okresu, kraje)
• uvést, jaký přínos bude mít investovaná částka
z pohledu dárce (Co můžeme nabídnout podnikatelům
protihodnotou za dar? Umíme reklamu, a to třeba v po
době loga na webových stránkách střediska či oddílu,
na plakátech či bannerech na akci, můžeme rozdávat
propagační materiály na našich akcích, můžeme udělat
dětský den ve společnostech, můžeme spolupraco
vat na akcích města či kraje. Podnikatelům a firmám
můžeme popřípadě nabídnout i cokoliv dalšího, skauti
jsou tvůrčí osobnosti a dokáží vymyslet nevídané. Do
brou zprávou pro podnikatele, kteří věnují finanční či
materiální příspěvek pro Junáka, je fakt, že si mohou
dar odečíst ze základu daně.)

Když se nám poštěstí a dostaneme od možného donáto
ra odpověď, začíná druhá rovina – vyjednávací. Někdy se
počítá s osobní schůzkou, někdy se rovnou podepisuje
smlouva. Je nutné, aby na jednání chodil pokud možno
člověk, který se podílí na vedení jednotky. Je totiž pravděpo
dobné, že se vedení dané společnosti bude chtít bavit o širší
spolupráci a také o tom, co „ti skauti vlastně všechno dělají“.
Na jednání se doporučuje chodit ve vhodném společen
ském oblečení, kroj není leckdy na místě. Je vhodné, pokud
na jednání jdou maximálně dva lidé, je totiž velmi netaktní,
pokud proti jednomu člověku ze společnosti sedí něko
likanásobná přesila. V případě, že jsou jednání úspěšná,
přichází na řadu podpis smlouvy, kterou není-li určeno
plnou mocí jinak, vždy podepisuje statutární orgán – tedy
šéf střediska, popřípadě předseda ORJ či KRJ. Důležitou
otázkou je, kdy vlastně žádosti o podporu platí. Neexistuje
na to jasná odpověď, ale většinou se doporučuje nejrůznější
žádosti zasílat v průběhu srpna či září, kdy se ve firmách
začíná připravovat plán aktivit a rozpočet na další rok.
Každý z nás se může zapojit! Jak na to? Kdo co může
udělat?
Jsem vůdce oddílu, jak mohu pomoci?
Jede-li z mého oddílu někdo na jamboree, střediskové
radě navrhnu, aby středisko přispělo účastníkovi na účast
nický poplatek. Je totiž obvyklé, že střediska svým účast
níkům několika tisíci přispívají, některé jim dokonce celý
poplatek platí. Mohu zároveň po dohodě se střediskovou
radou oslovit místní podnikatele s žádostí o dar.
Šéfuji už nějakou dobu středisku. Co pro světové jamboree
může udělat naše SRJ?
Dozvím-li se o někom z mého střediska, že se chystá jet
na jamboree, budu se snažit najít v rozpočtu střediska něko
likatisícový příspěvek. Po dohodě se střediskovou radou
mohu požádat místní radnici nebo starostu obce o speciální
příspěvek. Také mohu oslovit místní podnikatele s žádostí
o dar. Zároveň bych měl také apelovat na okresní radě, aby
se svým příspěvkem podílela.
Postavil-li se někdo z vás nedávno do čela okresní či krajské
rady, udělejme toto.
Jakožto předseda okresní či krajské rady mohu stejně jako
střediska přispět nějakým příspěvkem z okresního, popř.
krajského rozpočtu. Jsem-li předsedou okresu ve větším
městě, mohu požádat radnici o dotaci. Také mohu poslat
informační e-mail do konference ORJ s žádostí o dar či
kontakty na spřátelené podnikatele. Junák má také po
depsané partnerství s Rotary cluby, které dříve vybraným
účastníkům finančně přispívaly. Co když přispějí právě
účastníkovi od nás?
A nezapomínejme ani na členy kmene dospělých nebo
na rodiče účastníků, kteří míří na světové jamboree!
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Nejsem-li členem žádné rady, mohu tuto informaci předat
dále, aby se o ní dozvěděli i ostatní činovníci. Také si mohu
zjistit, jestli náhodou z mého okolí někdo na jamboree nejede.
Najdu-li někoho takového, zkusím zapátrat například v tele
fonním seznamu mobilního telefonu, jestli neznám nějakého
podnikatele, který by mohl finančně přispět.
Jak zapojit celý oddíl?
zz upořádejte dobročinný bazar a výtěžkem přispějte
na jamboree,
zz napečte a prodávejte sušenky po vzoru amerických
skautek,
zz domluvte se na společné roverské brigádě, výdělek pak
může středisko zdvojnásobit a přispět na účastníky
jamboree,
zz uvařte s oddílem slavnostní večeři, pozvěte na ni
rodiče či jiné členy střediska a známé a vstupné věnujte
jamboree,
zz pořádejte turnaj ve svém oblíbeném sportu se startovným,
kterým přispějete na jamboree.
Takže ve výsledku je to lehké, ne? Když dá například
každá vyšší organizační jednotka 3 000, rázem se účastní
kovi sníží cena o 9 000 Kč. A když se k tomu připočtou další
částky od obce či města, účastníci mohou jet na jamboree
docela levně. V minulých letech se to povedlo.
Myslete na další jamboree, začněte šetřit.
Světové skautské jamboree se koná každé čtyři roky.
Pokud nejede nikdo z vašeho okolí na jamboree do Japon
ska, nezoufejte. Už teď můžete začít „šetřit“ na další jam
boree či jinou nákladnou zahraniční akci. Světové jamboree

2019 se uskuteční v USA a je velice pravděpodobné, že
ani o čtyři roky později v roce 2023 se jamboree nevrátí
do Evropy.
Každá organizační jednotka může už teď v rámci svého
rozpočtu vytvořit speciální fond, ze kterého může přispí
vat účastníkům příštích jamboree. Budete-li s tím pracovat
dostatečně dopředu, je možné upořádat závod či soutěž
o účast na jamboree. Už dnes existují střediska, která
na každé jamboree pošlou jednoho až dva účastníky, kteří
platí jen minimální částku.
Co říci závěrem?
Fundraising a lobbing, to jsou dvě činnosti, bez kterých
se Junák už neobejde. Dotace ze státního rozpočtu máme
sice jisté, ale je téměř jasné, že se nebudou zvyšovat. A jestli
chceme dětem dopřát to nejlepší, musíme se porozhlédnout
i jinde. Že to jde, můžeme ukázat třeba na příkladu Obro
ku 2013, který i přes jedno zrušení neprodělal ani korunu
a také na příkladu organizace západočeského jamoddílu
z minulého světového jamboree ve Švédsku. Těm se podaři
lo získat více než 600 tisíc, a to například z rozpočtů kraje,
města, ale třeba i od společností jako je Plzeňská tepláren
ská nebo Lesy ČR. Dívejme se na to tak, že peníze získat
lze, musíme o tom akorát přemýšlet a jednat koncepčně.
Držím vám palce!


Kam dál:
www.darujme.cz
www.fundraising.cz
Více informací o jamboree najdete na
www.jamboree.cz.

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

SCIENCE CENTER
3D PLANETÁRIUM
LIBEREC

··3D planetárium – 2D a 3D projekce
··Jediný humanoidní robot v ČR
··Vodní svět s interaktivní fontánou
··Simulátor zemětřesení i vichřice
L
ODDÍ
··Ohnivé tornádo
Ý
K
S
··Megabublinárium
DĚT
/dítě!
č
K
0
··Vesmírný skateboard
jen 7
··Holografická projekce
··Simulátor laparoskopické operace
··Sexmisie – vše o dospívání a sexu pro děti od 12 let
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··Science show – ohnivé a mrazivé experimenty s šílenými vědátory
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Kam o prázdninách
s oddílem?
5. června
Světový den životního prostředí
připravte schůzku s environ
mentální tématikou
13.–15. června
sbírka Společně proti leukemii
Jestli jste se nestihli zapojit, vy
razte aspoň přispět na nejbližší
benzinku

Co stihnout v červnu
21. června

Střediska v létě

Světový den hudby

☐ navštívit a zkontrolovat tábory

Revidujte při té příležitosti tábo
rové zpěvníky, uspořádejte
koncert nebo si běžte zazpívat
k táboráku.

FESTIVALY
České a moravské hrady

•
•
•
•
•
•
•
•

Točník 11.–12. 7. 2014
Švihov 18.–19. 7. 2014
Kunětická hora 25.–26. 7. 2014
Rožmberk nad Vltavou 1. 8. – 2. 8. 2014
Bezděz 22.–23. 8. 2014
Veveří 8.–9. 8. 2014
Hradec nad Moravicí 15.–16. 8. 2014
Bouzov 29.–30. 8. 2014

☐ zjistit zájem a plány náborů
☐ hlídat a kontrolovat vyúčtování
táborů
☐ předložit projekt na investiční do
tace na ústředí

TIPY NA VANDR

• po stopách starých členů oddílu
• po stopách Foglara a hochů od bobří řeky
• výzva v podobě zdolání tří/pěti/sedmi 1000 metrových
vrcholů
• po stopách Hany Märzové, která obešla republiku
• po zapomenutých železničních tratích (inspirujte
se knihou Miroslava Jelena Zrušené železniční tratě
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku)
• po hranicích jednotlivých regionů
• využijte tipy na výpravy z časopisu Skaut

• Folková růže – Jindřichův Hradec – 10.–12. 7. 2014
• Toulovcovy prázdninové pátky – divadelní představení
v Litomyšli
JEDEN DEN NA STŘEDOEVROPSKÉM JAMBOREE U DOKS

CO KDE OCHUTNAT?

•
•
•
•
•
•
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štramberské uši
krkonošskou cibulačku/kyselicu
šumavský chleba
olomoucké tvarůžky
cmundu
zmrzlinu kdekoli 

Středoevropské Jamboree, které se pod heslem „Pre
pared for the future“ koná od 3. do 9. srpna, přivítá
u severočeských Doks více jak tisíc skautů ze sedmi zemí.
Buďte u toho! Kdokoli má šanci přijet na jeden den jam
boree, který je vyhrazen návštěvníkům. Tentokrát to bude
7. srpna a hlavními lákadly jsou odpolední Festival kultur
a Večer kontingentů. K této příležitosti si jednotlivé země
přichystají prezentaci svých kultur. Návštěvníci však zažijí
mnohem více – budou si moci ve zkrácené podobě zkusit
v podstatě vše, co čeká běžné účastníky. Lístky dayvisi
torů jsou v tuto chvíli stále dostupné v e-shopu CEJ (www.
cej2014.cz, cena 165 korun).

představuje se | skauting

Stan/Zelt/Tent/Tente/
aneb nepotřebujete skautský slovníček v telefonu?
Vyrážíte v létě na mezinárodní skautskou akci a marně přemýšlíte o tom, jak se
v kterém jazyce řekne turbánek, družina nebo další speciální skautské výrazy?
Právě pro vás je tu nová aplikace Skautský slovníček,
která navazuje na svou papírovou verzi. Tuhle můžete
využít kdykoli a kdekoli i bez nutnosti připojení. Offline
aplikace z dílny Zahraničního odboru Junáka umožňu
je rychlý překlad užitečných výrazů a frází využitelných
v mezinárodním skautingu či cestování v zahraničí mezi
7 jazyky – češtinou, angličtinou, francouzštinou, němčinou,
slovenštinou, maďarštinou a polštinou. Sami si do ní můžete
přidávat nové výrazy.
Slova jsou navíc roztříděna do několika kategorií – skaut
ská terminologie, komunikace, program, vybavení, táboření
atd., takže si můžete zobrazit potřebná slovíčka v oblasti,
v které se právě potřebujete dorozumět. Ke každému slovu
jsou také přiřazeny základní gramatické kategorie – slovní
druh, rod apod. Časem bude do aplikace také doplněná
zvuková stopa s výslovností všech slovíček.

JUN SHOP.CZ

100% skautsk
skautský obchod

od



Tato mobilní aplikace je financována z prostředků projektu
Across the Border! realizovaného Zahraničním odborem
Junáka v letech 2012–2013. Projekt je financován z The Mes
sengers of Peace Support Fund, mezinárodního programu
světové skautské organizace WOSM.

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

Obnovte svůj stanový park!
tee-pee 2,8 – 7,0m
i s příslušenstvím

Aplikace je připravena pro mobilní operační systém
Android a iOS (Apple). V průběhu června bude aplikace
v obou formátech připravena ke stažení zdarma. Sledujte
informační kanály Zahraničního odboru – www.skaut.cz/
mezinarodni a www.facebook.com/mezinarodniskauting,
kde se dozvíte přesné informace o tom, odkud a jak aplikaci
stahovat. Pokud máte k aplikaci Skautský slovníček jakékoli
dotazy, pište na adresu Zahraničního odboru – interna
tional@junak.cz.

3.990,- Kč

Tipy na ceny
ny
−

inspiraci na odměny za závody, oddílová bodování, či táborové hry

−

řazení podle ceny pro snadný
ný výběr podle
odle zadaného
zadanéh rozpočtu

V kategorii do 30Kč například tyto nápady:

Tužka morseovka

24,- Kč

18,- Kč

JUN

cm

Chemické světlo 15

Kč
od 2.160,-

Zákaznícká karta

U
a získej další výhody

nová kategorie zboží
na junshop.cz
junsh p

tskými
propisky se skau
hesly/pří kazy

stany Osada
barev
h
všec velikostí a

NAJDI SI NÁS NA

19,- Kč

Ušetři i ty díky členské
ké kartě nebo JUNkartě a
až 15%
sleva 5-10% na celý sortiment, 12% na značku Husky
Husky, 15% na znač
značku Asolo
přehled slev a návod jak slevu uplatnit na www.junshop.cz/slevove-karty
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Z dětských časopisů
Světýlko
Prestižní zkoušky, které si mohou vlčata a světlušky spl
nit po dokončení jednotlivých stupňů stezek. Jednoduché
úkoly je mohou motivovat k plnění úkolů – Život bez světla,
Noc v lese/džungli či Tři bílé tesáky/kapky rosy.
Šestkový čaj – Blíží se tábory, na kterých mohou vlčata a
světlušky vyzkoušet uvařit šestkový čaj. Světýlko jim před
staví vhodné části rostlin, které mohou jednoduše použít.
Hnědá Panda – V posledním díle mezinárodní eko
logické odborky mají děti možnost se na vlastní kůži při
několika pokusech seznámit s životem žížal.
Kutil – Další ze série vlčků/světýlek, které můžete vy
užít v programu smečky či roje. Vyrobte podle návodu na
táboře budku pro sýkorku nebo se naučte vybraný tru
hlářský spoj.
Skaut
Malování ohněm – Návod na zajímavý pokus, který
může družina použít při přípravě „kouzelnického“ pro
gramu pro vlčata či světlušky.

Družina na táborové výpravě – umožněte družině na
táboře naplánovat a prožít družinovou výpravu, v časopise
najdou inspiraci na několik drobných programů po cestě.
Táborové zlepšováky a zpestřováky – vyhlaste soutěž
družin o realizaci nejlepšího táborového zlepšováku, jako
inspirace může posloužit uvedená rubrika.
Expedice Bajkal 2014 – Mohlo by se zdát, že rozhovor
o náročné zimní výpravě zcela nezapadá do letního čísla
časopisu. Kde ale lépe, než na táboře, např. u večerního
táborového ohně, lze naplánovat expedici? Také je to
vhodné téma k zamyšlení, nad riziky náročných expedic
podobného ražení.
Co se na táboře plní skoro samo – další díl rubriky „Jak
na stezku“ vybírá ze stezky body, které jsou jako stvořené
pro splnění na táboře. Stačí vzít s sebou na tábor alespoň
jeden výtisk SKAUTa!
šéfredaktor časopisů Zdeněk Chval

NOVÁ KOLEKCE NOŽŮ
VICTORINOX DELÉMONT

65 mm

85 mm

Obchod: Victorinox Shop, Jungmannovo náměstí 5 , Praha 1
MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE I WWW.VICTORINOX.CZ

130 mm
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FAQ
aneb Nejčastější
posněmovní otázky
Sněm změnil název organizace. Odkdy a jak ho máme
používat?
Nový název naší organizace bude Junák – český skaut,
z. s. Používat ho ale začneme až v termínu, který určí řádem
Náčelnictvo. Časový odstup je tam proto, že čekáme na
legislativní změnu (odpuštění poplatků za zápis změn do
rejstříku) a také proto, abychom se na to mohli předem
připravit.
S názvem se bude muset změnit i spousta smluv a razítek, bude
to nějak řešit ústředí centrálně?
Ústředí k tomu připraví návod, název se změní na celé
řadě míst. Smlouvy nebude nutné měnit, ale často bude
třeba informovat druhou smluvní stranu o tom, že se stře
disku změnil název. Počítáme také s hromadnou změnou
razítek, změnami ve spolkovém rejstříku aj. – podrobnosti
se včas objeví na Skautské křižovatce a jinde.
Na sněmu se změnily i stanovy organizace, které platí teď? Co
budou moje čekatele učit na kurzech?
Nové stanovy jsou účinné od 14. června 2014, od tohoto
dne se jimi budeme řídit. Je tedy možné, že je letos ještě
všechny kurzy do programů nepromítnou. Celá řada změn
provedených ve stanovách je ale taková, že na obsah kurzů
a zkoušek nemá zásadní dopad.
Ve stanovách nově není omezení činovníků jen na ty dospělé.
Jak je to s těmi nezletilými – za co mají zodpovědnost oni a za
co dospělí? Musíme je mít ve středisku?
Stanovy skutečně umožňují, aby označení „činovník“
měli i ti, kteří dnes ve skutečnosti některé činovnické
funkce vykonávají, ale nejsou ještě plnoletí – např. zah
raniční zpravodaj střediska, správce klubovny aj. Náčelnict
vo teprve v Organizačním řádu upřesní, u kterých funkcí
toto bude možné, a bude se přitom řídit usnesením Val
ného sněmu (tedy určitě nebude moci být nezletilá osoba
vedoucím střediska či předsedou rady organizační jednotky,
ani zástupcem; vedoucím oddílu, hospodářem či předsedou
revizní komise).
Musí jít o funkce, pro které jsou dotyční způsobilí (aby
za své jednání mohli nést odpovědnost) – rozhodnutí
o jmenování či volbě konkrétního člověka ale vždy zůstává
středisku.

PERMONÍK

BILBO

Petr Vaněk (36 let)
Dříve vůdce chlapeckého oddílu,
roverského kmene a lesní školy, před
seda plzeňské okresní rady nebo člen
Evropského skautského výboru WOSM.
Toho času místostarosta Junáka
a zpravodaj VRJ pro komunikaci.
petr.vanek@junak.cz
Ladislav Pelcl (32 let)
Podílel se na přípravě změny stanov
a názvu, do sněmu byl organizačním
zpravodajem VRJ, od sněmu je
členem Náčelnictva. Pochází ze
střediska Hiawatha Praha.
ladislav.pelcl@junak.cz

Nově máme i činovnický slib. Při jaké příležitosti ho budou
činovníci skládat? Mají ho složit i ti, kteří už činovníky jsou,
třeba hnedka na táboře?
Stanovy neurčují přesně okolnosti skládání činovnického
slibu (podobně jako u skautského slibu). Týká se to i těch,
kteří činovníky jsou – na táboře tak může být pro složení
slibu řada pěkných příležitostí. Znění slibu je:
„Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, sloužit výchově
mládeže v duchu skautského slibu a zákona.“
Slib lze doplnit dobrovolným dodatkem: „K tomu mi
pomáhej Bůh.“
Jak je to s členstvím dívek ve WOSM a WAGGGS, od kdy
platí? Jaké nášivky si dětí mají pořizovat?
Členství sester ve WOSM nezačíná okamžikem rozhod
nutí sněmu. Vedení Junáka nyní komunikuje o přijetí stanov
schválených sněmem a druhá diskuze je procesní, právě
o členství sester ve WOSM. O okamžiku, kterým sestry do
WOSM budou oficiálně zaregistrovány, bude informováno
na Skautské křižovatce i jinde. Nošení nášivek světových
organizací na kroji bude upraveno pokynem z Ústředí, i ten
bude k nalezení na Křižovatce. Vřele doporučujeme pro
zatím s umisťováním nášivek na kroj neexperimentovat.
Co se bude dít se Strategií Junáka, jejíž pokračování sněm
schválil? Mají v tom oddíly a střediska něco aktuálně
podnikat?
Valný sněm Junáka Strategii 2022 přijal a pověřil Náčel
nictvo Junáka jejím dopracováním a schválením. Tyto kroky
nyní probíhají. Do určování časových priorit v první fázi
naplňování Strategie 2022 v týdnech po XIV. VSJ v diskuzi
zasahují krajské rady a ústřední orgány, zapojit se mohl
i kdokoli na Skautské křižovatce. Informace půjdou skaut
skými weby i časopisy tak, aby se oddíly a střediska mohly
do naplňování strategie zapojit hned od podzimu 2014.
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Rady a tipy pro skautIS
Jak na kvalifikace nejen před tábory
Před tábory se do skautISu vkládají táborové hlášen
ky, které obsahují i informace o týmu ve vedení tábora.
V souladu s pokynem k táborům musí mít jednotlivé osoby
potřebnou kvalifikaci – vedoucí tábora vůdcovskou zkouš
ku, zástupce vedoucího alespoň čekatelskou zkoušku (je
doporučena VZ) a zdravotník musí mít platnou kvalifikaci
zdravotníka zotavovacích akcí. Ale co dělat, když skautIS
při zadání tvrdí, že takovou kvalifikaci osoba nemá a vy
přesto držíte v ruce dekret potvrzující příslušnou kvali
fikaci? V takovém případě pravděpodobně ještě nedošlo
k zaznamenání získání kvalifikace do skautISu (ústředí
zapisuje kvalifikace dle podkladů vzdělávacích akcí, ale
chvíli to trvá), a proto si můžete o doplnění kvalifikace
požádat i sami kdykoli v průběhu roku.

Jak požádat o doplnění kvalifikace nejen kvůli
táboru?
Přejděte na detail dané osoby a zde klikněte na záložku
„Funkce a kvalifikace“. Nad seznamem získaných kvalifikací
dané osoby najdete tlačítko „Přidat“. V seznamu vyberte
příslušnou kvalifikaci a formulář zobrazí mimo základních
položek i možnost nahrát soubor. Tam vložte soubor se
skenem nebo fotografií daného dekretu. Pak už jen žádost
odešlete stisknutím tlačítka pod formulářem. Během něko
lika dní bude kvalifikace ověřena a do skautISu přidána.

NOVÉ FUNKCE SKAUTISU

• přepracované některé formuláře skautISu (např. nový
člen)
• změněn systém zobrazování počtu členů ve statistice
registrace (zrychleno načítání)
• napovídání poštovních adres ve všech místech skau
tISu
• mazání citlivých údajů
PLÁNY NA ROK 2014

•
•
•
•
•

evidence základen
správa majetku a skladů
agenda vzdělávacích akcí
základní vyúčtování dotací
nový design skautISu

PDF a papírové potvrzení pro táborové zdravotníky
Nově skautIS umožňuje zdravotníkům táborů stáh
nout si jedinečné PDF potvrzující „Oprávnění k výkonu
funkce zdravotníka zotavovacích akcí“. Stačí přejít na de
taily příslušné osoby (třeba i své vlastní) a zde na záložce
„Funkce a kvalifikace“ u záznamu o „Oprávnění ZZA“ najdete
tlačítko „Stáhnout“. Jakmile na něj kliknete a potvrdíte, že
opravdu chcete potvrzení vygenerovat, stáhne se vám PDF
s příslušným potvrzením. To si můžete nejen uložit, ale
i vytisknout a vzít si s sebou na tábor. Potvrzení obsahuje
informace o kvalifikaci, její platnosti pro skautské tábory
a také jedinečný kód, který prokazuje, že je záznam sku
tečně ověřen skautISem.
Přístup ke generování a stažení tohoto PDF má pro svou
osobu přímo uživatel sám a pro ostatní osoby uživatelé
pracující v roli „Vedoucí/administrátor jednotky“ či „Ak
tivní činovník jednotky“.
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v bouri
Hlavolamová hra pro 1 hráče z řady
SMART games. Přestojí váš mozek bouři?
Vikingské lodě jsou uprostřed oceánu
lapeny v obřím hurikánu. Dokážete je
navigovat ven z bouře?
Vikingové v bouři jsou originální logická
hra, ve které se lodě pohybují pomocí
otáčení jednotlivých dílků s vlnami.
Ale pozor! Často jeden z dílků blokuje
otáčení ostatních.

www.

.cz
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Ideální parťák na tábor i na hory
LOAP Melbu 4

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

