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I TICHO POTŘEBUJE DRUHÉHO

JAKÝ BYL VÁŠ
NEJHEZČÍ ZÁŽITEK
Z LETOŠNÍHO TÁBORA?
da:
David Yilma – Kšan návratu z půlročního působení ve Velké
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Kateřina Samcová – Kachna:

Můj nejhezčí a nejzajímavější zážitek z
letošního tábora byl slibový oheň. Díky
povodním a evakuaci, které slibovému
ohni předcházely, jsme zapálili oheň
na krásném místě poblíž našeho městečka
Milevska. Na předchozích táborech byl
slibový oheň zapálen na tábořišti, dalek
o od míst, které jsme dobře znali. Letos
jsem seděla u slibového ohně, zpívala si
naše oblíbené písničky s doprovodem
kytary a koukala na dům, ve kterém bydlím
. Tato chvíle pro mě byla tak zvláštní, že
jsem si od našeho fotografa nechala tento
pohled vyfotit. 
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Karel Pávek – Děde
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Barbora Nebázniv
á – Bája

:
Rozhodně letošní táb
orová výprava se ska
utkami. Šly jsme
v hrozném horku, zjis
tily jsme, že jsme zap
omněly všechny
chleby a že dvacet let
stara mapa není úplně
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LESK A BÍDA
SKAUTINGU
„Skautů přibývá.“ „Největší dětská
organizace u nás stále roste.“ Tohle
a mnohé další můžeme občas číst
v novinách, na vývěskách skautských
středisek a oddílů jako součást prezentace na veřejnosti nebo na skautské křižovatce. Jsou to zprávy, které
pochopitelně přinášejí radost. Ale až
článek Vojty Homolky – Vlka a práce
na něm mi otevřela oči v tom, že je
to jen jedna strana mince. Že ta druhá
říká – ano, je nás stále víc a víc, ale
v některých regionech stagnujeme
nebo nás dokonce ubývá. Miloš Říha – Šípek mluví v téhle souvislosti o tzv.
dvourychlostním skautingu – v některých místech organizace roste rychleji,
než ubývá, a proto rosteme. Zdá se mi to důležité mj. i proto, že příběhy lidí
ze zaniklých nebo zanikajících středisek jsou důležité. A někdy je pro samou
krásu jiného nemusíme vidět, nemusíme k nim být dost citliví a nemusí nás
napadnout podat pomocnou ruku. Znovu mi to připomíná, že někdy lesk zastiňuje bídu druhých, a že bych k ní nejen neměla být lhostejná, ale měla bych se
jí snažit hledat a vidět.
Pěkný podzim nejen ve vašich skautských oddílech vám přeje
J.
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40. SVĚTOVÁ KONFERENCE WOSM

2

V slovinské Lublani se 11.–15. 8. uskutečnila již
40. světová skautská konference, na které zástupci národních skautských organizací rozhodovali
mimo jiné o směřování a světových akcích Světové organizace skautského hnutí (WOSM) na příští tři roky.

Ve dnech 5.–10. července se zástupci celkem
110 členských (popř. s přidruženým členstvím)
organizací WAGGGS sešli na světové konferenci v Honkongu, mezi nimi nechyběl ani Junák –
svaz skautů a skautek ČR.

Mezi nimi nechyběli ani zástupci Junáka – br. Josef
Výprachtický – José (starosta Junáka), br. Petr Vaněk –
Permoník (bývalý místostarosta Junáka) a Anežka
Novotná – Áša (zahraniční zpravodajka).

Jedním z klíčových bodů konference je vždy volba
poloviny členek světového výboru WAGGGS, mandát
členek výboru je 6 let, každou konferenci se tedy obměňuje polovina. Z celkem 14 kandidátek bylo zvoleno
6 nových členek výboru.

Hlavním tématem světové konference byla Strategie
pro skauting (do roku 2023), která byla v závěru konference schválena a obsahuje šest priorit:







Zapojení mladých lidí
Skautská výchovná metoda
Diversita a inkluze
Společenský dopad
Komunikace a vztahy
Řízení organizace

Dalším z klíčových bodů konference bylo zvolení 12 členů světového výboru. Za předsedu Světového skautského výboru byl zvolen br. João Armando Gonçalves,
který byl spolu-nominován Junákem. Konference také
rozhodla o pořadateli MOOTu 2021 – bude jím Irsko.
FOTO: © WSB INC. / IZTOK HVALA

Důležitým krokem proběhlé konference bylo také přijetí
nového tříletého strategického plánu na 2015–2017, jehož hlavními hesly jsou connect, grow, impact (propojit
se, růst, mít dopad) a v zásadě se vztahuje k šesti oblastem Vize 2020, schválené na minulé světové konferenci.
Těmito výstupy by v roce 2020 by měly být:
 vyšší počet členů a rozmanitější členská základna;
 lepší image a viditelnost dívčího skautingu
na všech úrovních;
 důraz na otázky (témata), které se týkají dívek
a mladých žen;
 posílení kvality dívčího skautingu;
 zvýšení kapacit k vedení na všech úrovních;
 zvýšené vnější financování.
Na konferenci se rovněž diskutovalo o nových stanovách WAGGGS, které poté byly schváleny.
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V HONGKONGU SE KONALA SVĚTOVÁ
KONFERENCE WAGGGS

Delegáti Junáka společně s nově zvoleným předsedou
světového skautského výboru João Armando Gonçalvesem
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NÁČELNICTVO SCHVÁLILO STRATEGII
2022 A PRIORITNÍ TÉMATA

Náčelnictvo Junáka na červnovém jednání schválilo dokument Strategie 2022 doplněný dle zadání
XIV. Valného sněmu Junáka a vybralo pět prioritních témat
pro první období jejího naplňování. Junák se tedy intenzivněji zaměří na tato témata: vzdělanost hospodářských
a organizačních činovníků, motivace činovníků, interní
komunikace, dostupné vzdělávání a podpora činnosti výchovných zpravodajů. Těmto tématům i dalším činnostem
souvisejícím s naplňováním strategie se nadále bude věnovat pracovní skupina Náčelnictva v souladu s Výkonnou
radou a jejím nově zřízeným Odborem pro strategii.
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NA SLIB NENÍ NIKDY POZDĚ

Díky kmeni dospělých Junáka mají možnost poznat ojedinělost skautingu i ti, jež
z různých důvodů jeho kouzlo nepoznali už
v mladém věku. Otevřenost pro sdílení hodnot a ideálů vetknutých skautskému hnutí Robertem Baden-Powellem všemi zájemci, je zakotveno i v Ústavě
Mezinárodního společenství skautů a skautek
(ISGF). Prostřednictvím národních organizací (gild)
dospělých skautů se otevírají dveře ke skautingu
všem, kteří se chtějí zapojit do práce místních klubů
a podílet na rozvoji skautingu dospělých. Pak je už
na každém, jak projde modifikovanou „nováčkovskou stezkou“ a nakonec složí skautský slib. Snímek
zachycuje slavnostní okamžik Bohumila Koláčka – Abbého, nováčka pražského klubu Jestřábi,
který svůj slib složil přímo u hrobu A. B. Svojsíka
na Vyšehradě.
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SKAUTSKÝ ODDÍL 1913–2013

Ve stejném formátu
a v navazující grafické
úpravě jako úspěšná kniha Skautské století
vychází publikace Skautský
oddíl. Na 208 stranách se
snaží popsat fenomén oddílu,
jak ho v uplynulých sto
letech prožívaly dvě nejstarší
skautská společenství pražská
Dvojka a Pětka. Oba oddíly patřily po většinu svého
času do výkladní skříně skautingu a byly inspirací
pro stovky dalších. Jistě i pro své dlouholeté spojení
s význačnými vůdci a spisovateli Jaroslavem Foglarem – Jestřábem a Jaroslavem Novákem – Braťkou,
kteří Dvojku a Pětku desítky let vedli. Kniha není
pouze historickým ohlédnutím, ale snaží být inspirací
a vzorem pro dnešní vedoucí oddílu. Proto není řazena
chronologicky, ale do tematických kapitol mapujících
program, vedení, společenství, místa i přesahy.
Doporučená prodejní cena v knihkupectví je 449 Kč,
v TDC je k prodeji za 370 Kč.
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SKAUTSKÝ SEMINÁŘ
HUKVALDY 2014

7.–9. listopadu 2014 se bude konat již 16. ročník vzdělávací a společenské akce pořádané
střediskem Sv. Jiří v Hukvaldech. Páteční večer je
vyhrazen workshopům a přednáškám a debatám
v menších skupinách dle vlastního výběru – letos
je v plánu malba na hedvábí, besedy – Říše středu
(putování po Číně), právní předpisy při práci s dětmi
a mládeží, duchovní dimenze skautingu a další. V sobotu se budou konat čtyři přednášky s tématy agrese
a vulgarita, proč je dobré diskriminovat a proč nám
stát nemá nařizovat opak, výchova v mediálním světě
a expedice Bajkal. V podvečer prožijeme mši svatou.
Celá akce je korunována plesem. Nebude chybět doprovodný program, jehož zaměření je vždy utajováno
až do poslední chvíle.

Sledujte naše stránky
www.skautistaric.cz/ples-hukvaldy
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POTĚR POD PAŘEZEM

V roce 1998 založili oldskauti z královéhradeckého střediska Kukleny tradici každoročního oldskautského tábora v Pařezské Lhotě v Prachovských skalách. Od té doby si tradičního letního táboření
v podsadových stanech a podmanivé romantiky Českého
ráje užilo již půl tisícovky členů kmene dospělých z celé
ČR. Generace táborníků se postupně obměňují, pod dávným loupežnickým hradem Pařez se však stále schází i pamětníci prvních táborů. Nesmělé tábornické krůčky zde
ale udělala i řada dětí oldskautů, které později vykročily
vlastní skautskou stezkou. Forma rodinného skautingu se
v rámci tábora v Prachovských skalách rozvíjí i v současnosti. Letos zastupovala nejmladší generaci dvě tříletá
vnoučata tábořících oldskautů. Vzdor nepřízni počasí si
děti kromě her v přírodě užívaly i dalšího táborového programu, včetně ranního nástupu a vztyčování státní vlajky.
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SKAUTI LETOS POŘÁDALI TÉMĚŘ
1 000 LETNÍCH TÁBORŮ

Skautské táborové dobrodružství letos
zažily děti na 992 místech po celé republice. Na skautský tábor se letos vydalo
přes 23 000 skautů a skautek všech věkových kategorií. Skauti tak jako každý rok s tímto počtem táborů
a jejich účastníků zaujímají první místo mezi dětskými
volnočasovými organizacemi v České republice.
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VE STOPÁCH F. A. ELSTNERA

Po půl druhé desítce ročníků soutěže ve westernových dovednostech O Cenu Indiana
Jonese v Rýmařově, kdy hostitelem klání
v trikovém lasování, ovládání honáckého biče,
pistolnickém žonglování a hodu nožem a tomahavkem byla skautská základna Na Stráni, se letošní
zápolení v podhůří Jeseníků přesunulo do nového
westernového areálu Indiana kempu v nedalekých
Janovicích. Při pořádání akce však skauti nadále
zůstali partnery Western Art Clubu ČR. Patronem
juniorské soutěže bičařů do 17 let – Memoriálu
F. A. Elstnera – byl již pošesté kmen dospělých
Junáka. I díky tomu mohou v šlépějích průkopníka
a instruktora zálesáckých dovedností na prvních
lesních školách kráčet zájemci o westernové umění
už od útlého věku.
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ÚSTŘEDNÍ LESNÍ ŠKOLA

O víkendu 21. až 23. listopadu se v Praze
bude konat další setkání vzdělavatelů v Junáku
známé pod názvem Ústřední lesní škola. Jeho
účastníci budou mimo jiné moci ovlivnit a připomínkovat podobu celistvého kompetenčního modelu
na klíčové pozice v Junáku (čekatel, vůdce, manažer
a instruktor), hodnotit a připomínkovat aktivity vzešlé
na základě diskusí z ÚLŠ 2013 a podílet se na dalších
usneseních ÚLŠ, která budou zásadním doporučením
pro Náčelnictvo v rozvoji skautského vzdělávání.
Na programu akce budou i inspirativní růstové programy pro instruktory všech věků a úrovní zkušeností. Možnost setkat se s osobnostmi, od kterých se
můžeme učit.
Pro více informací sledujte skautskou křižovatku.

VLAŠIMŠTÍ SKAUTI OSLAVILI KULATÉ JUBILEUM MUZEJNÍ VÝSTAVOU

Až do poloviny září mohli návštěvníci Muzea Podblanicka zhlédnout výstavu věnovanou stému výročí
od založení prvního skautského oddílu ve Vlašimi. Připravilo ji skautské středisko Vlašim. „Výstava
přiblížila jak samotný vznik a počátky, tak další formování i pozdější období vlašimských skautů,“
uvedla kurátorka výstav Muzea Podblanicka Veronika Hanusová. Mezi exponáty nechyběly například historický
kroj, dobové kroniky, oddílové vlajky a spousta fotek z akcí, které vlašimský skautský oddíl během své dlouhé historie organizoval. Chlapecký skautský oddíl ve Vlašimi byl jedním z vůbec prvních skautských oddílů mimo Prahu.
Oddíl také vybudoval a užíval známý srub v Měsíčním údolí, který byl první skautskou rezervací v republice.

JÁ A SKAUTING | ZPRÁVY Z JUNÁKA
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BOBŘÍK PRO DÁRCE KRVE

Po úvodní etapě skautského dárcovství krve Drákulovina se
charitativní projekt kmene dospělých zaměřil na podporu opakovaných a pravidelných odběrů nejcennější tekutiny a krevních
složek. Ke speciální krojové nášivce, kterou dosud získalo více
než sto dárců s celkovou bilancí přes 400 litrů, nyní přibyl další
motivační symbol tohoto dlouhodobého projektu – foglarovský
„bobřík dárcovství krve“. K jeho ulovení je třeba 13 čestných
odběrů krve, plazmy, krevních destiček nebo krvinek. Figurku
stříbrného bobříka osázenou kamínky českých granátů ve tvaru
kapky krve získal už tucet nejaktivnějších dárců.
Více o projektu:
www.drakulovina.skauting.cz

TÁBOROVÉ
OZVĚNY
AUTOR JOSEF VÝPRACHTICKÝ – JOSÉ,
STAROSTA JUNÁKA
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SKAUTSKÝ MUZIKÁL 2014

Máte plný oddíl talentovaných lidí a nikdo o tom
neví? Dejte jim šanci zazářit. Tradiční akce pro všechny věkové kategorie, hudba, tanec, zpěv, nové výzvy, noví
přátelé – to vše je Skautský muzikál 2014.
Skautský muzikál 2014 je celostátní přehlídkou krátkých
muzikálových představení spojený s vyhlášením toho nejlepšího. Jeho 15. ročník se uskuteční o posledním listopadovém víkendu v jihomoravském Kyjově. Soutěž je určena
všem věkovým kategoriím. Soutěžit mohou všichni od těch
nejmladších světlušek a vlčat až po rangers a rovery. Jedinou
podmínkou je délka představení 10–15 minut.

28.–30. listopadu 2014 v Kyjově, přihlašování do 5. října 2014

www.muzikal.skauting.cz
facebook.com/skautskymuzikal2014

NA TEXTECH SPOLUPRACOVALI VÁCLAV ZEMAN - ŠÍK,
JULIE DOMINIKA ZEMANOVÁ – JULČA, ANEŽKA NOVOTNÁ – ÁŠA,
SLAVOMIL JANOV – NASHVILLE A ROMAN ŠANTORA – BOBO.

Celostátní

Kalendář

Regionální

Často a při různých příležitostech mluvíme o tom,
jak je důležité dobře prezentovat skauting směrem
k veřejnosti – v diskuzích na skautské Křižovatce, v souvislosti se změnou názvu či revizí loga,
na ústředí i na střediscích a oddílech. Víc než kdy
jindy tu ale platí, že podstatná nejsou slova, ale
činy – to, jak jako skauti na veřejnosti vystupujeme a jak se chováme. Možná si teď říkáte, že
tohle je přece samozřejmost, takže proč to znovu
připomínat? Protože je to pořád potřeba. Protože
se vždycky najde někdo, komu se to nedoneslo
nebo si to nevzal k srdci, a komu nedochází, že
jako skaut nehraje jen sám za sebe. Každoročně
na ústředí řešíme – naštěstí ojedinělé – případy,
kdy více či méně přiopilí „experti“ ze skautských
řad způsobí někdy škodu na majetku a vždy ostudu
a špatnou reklamu skautingu, aniž by si uvědomili,
že průšvih právě udělali za nás všechny a nám
všem. Prestiž Junáka totiž stojí právě na jeho dobré
pověsti, kterou vybudovali a přes všechny překážky
udržovali naši předchůdci, a kterou se dnes snaží
šířit další generace skautů a skautek. A je věcí
každého skautského střediska, oddílu i každého
jednoho skauta či skautky, aby svým chováním
pomáhali dobré jméno Junáka ve společnosti
udržovat i nadále.

Mezinárodní
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VRÁTÍME VÁM
MLADÉ MUŽE
JJeden
d den
d v životě
ži tě vedoucího
d íh na táb
táboře
ř Černých
Č
Šípů

AUTOR VOJTA PETR, ODDÍL ČERNÝ ŠÍP, STŘEDISKO BLANÍK
FOTO ARCHIV AUTORA

„Ještě přiložím,“ ozve se Rádio a hodí další dvě polena
do rudě sálajících táborových kamen. Je pár minut
po půlnoci. Vedení tří táborů sedí v kuchyni a u plynové lampičky plánuje zítřejší, respektive dnešní
program. Dost netradičně – už pár minut by nemělo
hlídat vedení, ale někdo z 25 kluků, kteří spí ve stanech
okolo. Domlouváme ale společný program tří táborů –
našeho chlapeckého a dvou dívčích, které táboří jen pár
desítek metrů od nás.
Po letech jsme se rozhodli změnit tradiční chod tábora
a pozvat na jeden den rodiče. Ne na návštěvu, ale aby
zkusili tábořit s námi. A to právě dnes. Ale až se vyspíme.
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Budíček je klasicky v sedm, ale já vstávám o chvíli
dřív. Špatně jsme plánovali, navíc včera pršelo, to se
sní vždycky o chleba víc. Takže není co k snídani.
A my si toho všimli pozdě – jinak bychom upekli
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vlastní; máme kamennou pec, a i vlčata péct chleba
baví a zvládnou to i bez pomoci. Jenže, hlava byla
jinde, beru šátek na krk, startuju svou felicii a pádím
do jednoty; v duchu si nadávám a říkám si, kam ten oddíl spěje – ale holky chleba na půjčení nemají, na oběd
přijedou rodiče a to poslední, co chci, je nechat zrovna
dnes kluky hladové.
V jednotě ze mne nemají radost. Chleby jsem si neobjednal, takže místní nebudou mít co jíst. Stydím se
a nápad, že upečeme chleby hned dopoledne a pár jich
přivezeme, rychle vyháním z hlavy.
Vracím se na louku vysoko na kopci, kde jsme si letos
postavili tábor, a vidím, že moje úsilí bylo zbytečné.
Kluci si udělali poridgue a byl zřejmě dost sytý. Vidím
taky, že kluci napustili velký modrý bazének vodou. Je
mi jasné, co se bude dít.

Mordor se šesti, prosím
Rádio, vedoucí tábora, velí nástup. Všichni v krojích
se řadíme kolem stožáru a připravujeme se na vztyčení vlajky. Vedle stožáru pokládáme meče – to je naše
oddílová specialita. Kdysi jsme je na táboře vykovali
a teď je tu máme jako oddílové a družinové symboly.
Nástup končí netradičně – místo povelu „pohov“ mne
evidentně informovaný oddíl bere za ruce a nohy a snaží se mne hodit do bazénku s vodou. Čekal jsem to, tak
se bráním a shazuju do vody i pár dalších. „Všechno
nejlepší!“ křičí jeden přes druhého. Po nástupu si beru
vedení a starší skauty stranou. Je potřeba uklidit tábor,
a připravit večerní oheň a rozdat si disciplíny.
To a příprava oběda nám zabere celé dopoledne. Pozvali jsme rodiče, vaříme tedy pro 50 krků. Budou knedlíky plněné uzeným, kluci už ukázali, že to zvládnou.
Nevaří nám žádné kuchařky, službu má vždy pět kluků,
od sedmi do čtrnácti. Vaří dobře, hlavně legendární
táborovou omáčku Mordor. Jen někdy věci nedosmaží,
proto neděláme karbanátky ani řízky. A dnes jim raději
i pomáháme.

DOST HLAV A DVAKRÁT TOLIK OČÍ. OHEŇ ZROVNA DNES NECHCE HOŘET… ASI JE MÁLO SMŮLY
NA FAGULÍCH, MÁLO CHRASTÍ V HRANICI, ŠPATNĚ UDĚLANÉ DÍRY. ZROVNA DNES. SITUACE JAK
DO RUBRIKY TRAPASY V BRAVÍČKU. SUPER. COPAK
MŮŽEME ZPÍVAT ČERVENÁ SE LINE ZÁŘE, KDYŽ TO
SOTVA DOUTNÁ?

Do společného řetězu
V půl třetí vítám na 70 hlav a vysvětluji, o co půjde.
Máme tu hromady disciplín, ve kterých se můžou rodiče
i děti měřit. Soutěží pět barevných týmů. Můžete zkoušet skoky vysoké, daleké, běžet stovku, střílet na branku, přepalovat provázky, házet kládou, sahat do bahna
nebo se zapojit a zkusit si v naší skromné výhni vykovat
jeden článek do společného řetězu. Všichni vypadají
nadšeně a vrhají se do klání, jen jeden muž těžce usedá
v jídelně. „Nechcete se zapojit?“ ptám se ho. Dozvídám
se, že je to kněz a že už prý na běhání není. Doporučuji
mu házení nožem a sekerou a večer s překvapením
zjišťuji, že tuhle disciplínu s přehledem vyhrál.
V pět přichází další skautský oddíl, který táboří nedaleko. Začíná polní mše svatá u nás v táboře. A zatímco
jedni zpívají kus za kuchyní, já poslouchám kázání
jen na půl ucha a snažím se dát dohromady výsledky
klání. Po mši má být slavnostní oheň. Ještě před ním
ale máme večerní nástup – sundáváme vlajky. A jako

na potvoru se nám dotkla státní vlajka země. Zrovna
dnes! Přitom se to už léta nestalo. Nevadí, nevím, co
teprve přijde.
K ohni jdeme v krojích. „Řekl bys u ohně nějaké
chytré slovo. Já nevím, co bych řekl…“ prosí mě
cestou kamarád. „Něco vymyslím,“ odpovídám a jdu
pomalu k ohni. Moc času není. Ohnivci s pochodněmi
se blíží a jdou zapálit oheň. Kolem hranice už čeká
přes 140 lidí. Náš oddíl, oddíl skautek, rodiče, bývalí
členové oddílů.
Zkoušíme skautskou hymnu, pořád nic. Vyhlašuji výsledky sportovního odpoledne. Vyhrál tým červených.
A sláva, už to hoří. Díky všem, co tomu nějak pomohli.
Mluvím k rodičům vlčat, protože ti zítra odjíždějí.
„Spalte plyšáky, roztrhejte povlečení se Spidermanem.
Podívejte se pod postel, bubáka tam nenajdete. Děti
vám už nevrátíme, vracíme vám mladé muže. Muže,
kteří ohlídají tábor v noci, zajistí ho vodou i dřevem,
uvaří mu…“ Přijde mi to cool na to, jak horkou jehlou
to bylo psáno.

Místo ostnů podsady
Po slavnostní části si jdeme péct buřty. A podívat se
na táborové divadlo. A povídat si – konečně máme
možnost se s rodiči dětí o něco víc poznat. Skoro se
ani nedostanu k jídlu, jak neustále mluvím s rodiči
o tom, co jejich vlče podniká. Jsou dost unešení. Nejen
táborákem (že to nehořelo jim je fuk), ale i programem
a místem. Ptají se, jak jsme to místo našli a jestli jsme
si tady opravdu všechno postavili zase pěkně znova.
Ano, postavili. Kluci. Téměř sami. I vlčata si svoje
stany zvládla postavit, z přivezených prken si stlouct
podsady i postele. Rok co rok jezdíme na jinou louku,
kde před námi nikdo nebyl. Letos tam byl poslední
stavbou před námi ostnatý plot z pohraničky za minulého režimu, sem tam jsou vidět i pozůstatky. Rok co
rok z nakoupených krajinek stavíme stany znova. Co se
dělo, bude se dít zase.
Večerka, držíme se za ruce a posíláme pozdrav přátelství. Na rodiče má i tenhle náš každodenní chleba
velký účinek. Vypráví mi to, když děti už spí a my ještě
posedáváme u ohně a pálíme nálety, které jsme během
tábora vykáceli jako brigádu za to, že nám jeden hodný
pán půjčil louku.
Bude půlnoc a chystám se jít spát. Myslím, že tenhle
experiment se povedl. A jako narozeninový den taky
fajn. To jsem ještě nevěděl, že mi celou noc bude špatně z toho jediného buřtu, který jsem měl.
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DVĚ CHLOPNĚ
SRDCE EVROPY
AUTOR SLAVOMIL JANOV – NASHVILLE, PRAHA
FOTO AUTOR A JAN ADAMEC – TARZAN, TOMÁŠ VOVSÍK

Snad ještě nikdy v bezmála čtvrt století dlouhé historii Středoevropského subregionu ISGF se setkání
dospělých skautů zemí ze srdce kontinentu neuskutečnilo v rámci tak mohutné akce, jaká provázela letošní
gathering v německém Lübecku u Hamburku.
si nenechala ujít ani příležitost zhlédnout rekonstrukci
historické námořní bitvy desítky úchvatných obřích
plachetnic. V lübeckém přístavišti bylo vše prosyceno
napětím, mohutnými výstřely z lodních kanonů a vůní
střelného prachu.

„Adults“ pod lupou
Dalším cílem setkání byla i výměna zkušeností a informování se o aktuální činnosti jednotlivých organizací.
Ve dvanáctce zemí, které Středoevropský subregion
ISGF sdružuje, se přirozeně projevují jisté odlišnosti
skautingu dospělých. Ve většině států přiléhajících
k západní části kontinentu jsou dospělí skauti vyhraněněji semknuti v samostatných gildách. Ty pak v různé
intenzitě spolupracují s národními organizacemi zapojenými do WOSM či WAGGGS.
Nad krásou starých mořských korábů žasly tisíce párů očí.

Hostitelé zasadili skautské setkání do rámce velkolepých slavností Hansovních dnů. Ty pro letošek připadly historické námořní a obchodní křižovatce u ústí
řeky Trave do Baltského moře. Do Lübecku se tak
v předposlední květnový týden sjely delegace z více
než stovky hansovních měst celé Evropy, a s nimi
i čtvrt milionu (!) návštěvníků Hansetag 2014. Půl
stovky skautů bylo jen kapičkou v tomto lidském
moři, přesto se šátky s lilií v cípu v davech neztratily.
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Bohatý program plný kulturních vystoupení, labyrint
prezentačních stánků téměř dvou set hansovních měst,
prohlídky místních pamětihodností, ale také ojedinělá
příležitost vstoupit na palubu i do podpalubí mnoha
historických i současných lodí, kotvících na předlouhém nábřeží přímo v centru města, to vše si naplno
vychutnávali i účastníci oldskautského setkání. Většina
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Model oldskautingu, který máme v Junáku, a který obdobně funguje i ve Slovenském skautingu či u polských
harcerů, je podstatně bližší myšlence hlásající, že skauting je jen jeden. Leckteré gildy subregionu nám tento
systém mohou závidět. Avšak například v činorodosti
gild, jejich pestré spolkové činnosti či otevřenosti vůči
charitě – mohou být tyto gildy inspirací pro oldskautské kluby u nás.
O tom všem se také na gatheringu v Lübecku diskutovalo. Česká delegace prezentovala nový motivační
program Oldskauting 21. S Rakušany (národní gilda
našich jižních sousedů je početností, organizační strukturou i zaměřením programu hodně blízká
kmeni dospělých Junáka) jsme vedli debaty o tom,
jak bychom mohli vzájemně obohatit naše vzdělávací programy pro dospělé. Rýsuje se tak zkušební
propojení Instruktorské lesní školy kmene dospělých
a rakouského „Diplomového kursu“, který je pro tam-

ní alt-pfadfindery nejvyšší formou manažerského
vzdělání, a nese dokonce pečeť gilwellského wood-badge kursu.

Od Rýna k Visle
V Lübecku zasedlo také prezidium Středoevropského
subregionu ISGF. Na předloňské konferenci v Plzni
většina členů současného vedení včetně prezidenta
Manfreda Bosseho z Německa avízovala odchod
z činovnických funkcí. Ke střídání tak zřejmě dojde
na 8. konferenci v rakouském Zeillernu v září 2015.
Jako o nejvážnější kandidátce na vedoucí post se hovoří
o současné viceprezidentce Tereze Tarkowské z Polska.
Ta by ve svém týmu ráda viděla i místonáčelní kmene
dospělých Junáka Hanu Kaprálkovou.
Členové prezidia schválili i návrh nové symboliky subregionu, který vzešel od českých oldskautů.
V nejbližší době by tak oblastní akce mělo provázet
nové logo. Symbol tvoří dvě „chlopně“ jednoho srdce
Evropy, v cípech se vzájemně překrývající v gilwellském sepjetí rukou. Červenomodrá kombinace loga
symbolizuje i různorodost forem skautingu dospělých
napříč zeměpisnou oblastí, stejně jako se v něm odráží
barevnost znaku ISGF. „I tato aktivita posiluje renomé
našeho oldskautingu v mezinárodním společenství,“
hodnotí úspěch našich barev zahraniční zpravodaj
kmene dospělých Jan Adamec – Tarzan.
Otázkou je, jak se změní „image“ Středoevropského
subregionu ISGF při případném přesunu prezidentského křesla od Rýna k Visle. Kromě organizačních
formalit (např. rozporuplném lpění současného prezidia

Brána do hansovního Lübecku vypadá jako pohádkový hrad.

na němčině jako jednacím jazyce na úkor světově
respektované angličtiny) půjde hlavně o zintenzivnění
kontaktů mezi národními společenstvími subregionu. Vždyť bezesporu i německy mluvící skauty by
v lecčem mohly zaujmout naše národní jamboree,
oldskautské tábory či klubové rituály. K oboustrannému prospěchu by vedly i častější a hlubší kontakty, jež
mohou okysličit i zavedené akce typu středoevropského gatheringu, či naopak česko-slovensko-polského
Trojsetkání.
Nutno věřit, že pukání skořápek, které v Lübecku
zvedlo poměrně vysoko přetrvávající stavidla bariér
na ose Východ-Západ, bylo krůčkem k tomu, aby se
„srdce Evropy“ opět více zcelilo. Dvě chlopně, podobně jako ruce, mohou dělat věci jinak – ale srdce musí
tepat stejně!

INZERCE
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TENHLE SLIB NENÍ
PRO VŠECHNY
Má mít vedoucí právo rozhodovat o tom, kdo složí skautský slib?
Pustit z rukou moc

FOTO MICHAL HELAN
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Blíží se den, kdy na táboře mého střediska proběhne
každoroční slibový oheň. Letos se k němu nedostanu.
Nepůjdu s ostatními odslibovanými krátce po půlnoci z tábora tou známou cestou až na tradiční místo.
Nebudu u toho, kdy někteří předstoupí před oheň
a před ostatními přednesou svůj slib. Přesto mě tento
čas vede k zamyšlení. Vracím se o několik let zpátky.
Jako vedoucí oddílu jsem tehdy do poslední chvíle
mluvil s těmi, kteří složili všechny části Nováčkovské
zkoušky a mohli složit svůj skautský slib. Dostal jsem
se při tom několikrát do situace, kdy jsem měl do jisté
míry v rukou to, jestli daný skaut bude nebo nebude ten
večer slibovat. Vy, kdo jste někdy vedli oddíl, tu situaci
možná docela dobře znáte. Někdy si do poslední chvíle
nejste jistí, jestli je dotyčný opravdu schopen dostát
všeho, co stojí v textu slibu. Při debatě s nováčkem můžete zajít až k tomu, že tolikrát významně zdůrazníte,
co všechno slib obnáší, jak náročné bude jeho naplňování, až dotyčného dovedete k rozhodnutí tento rok
ještě neslibovat a počkat až na později, až bude „lépe
připravený“. V horším případě mu to rovnou nedovolíte
vy sami…
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Čím víc se k těm okamžikům vracím, tím víc ve mně
převládá pocit, že je to tak vlastně špatně. Má vůbec
někdo jiný kromě samotného adepta rozhodovat
o tom, kdo má a kdo nemá složit skautský slib? Dnes
si zpětně říkám, že ne. Ano, je dobré se s nováčkem
bavit o tom, co od slibu očekává, co si pod jednotlivými částmi představuje, ale není už podle mě správné,
i pokud jsme jen maličko nahlodáni nejistotou, ho
od složení slibu zrazovat. Podobný postup jsem poté
několikrát viděl i u mladších vedoucích kolem sebe.
Je to velká moc, která se vedoucím dostává do rukou – sami můžou rozhodnout o tom, jestli ten či
onen, ta či ona bude moci být opravdovým skautem,
opravdovou skautkou. Přesto bychom takovému
pokušení měli odolat. Nikdo z nás totiž nedokáže
předem dohlédnout, kam osud nováčka zavane. Měli
bychom tedy moc, kterou jako vedoucí máme, v tuto
chvíli pustit z rukou s vědomím, že jsme udělali vše
podstatné, co jsme mohli a že my nejsme tím, kdo
něco slibuje…
Myslím si, že nikomu, kdo splnil všechny podmínky,
a je pro to rozhodnutý, by nemělo být bráněno v tom,
aby mohl složit skautský slib. To, jak ho bude nebo
nebude naplňovat, a jestli svým závazkům dostojí, bude
už pak jen na něm. On bude v každé chvíli svého života
skládat své skautské účty. Slib a další části skautské
ideje mu mají sloužit jako střelka ukazující směr,
ke které se pravidelně může vracet a řídit podle ní své
kroky. Neměli bychom tedy nikomu takovou střelku
brát nebo mu ji nechtít vydat.
A jak vypadá rozhodování o tom, kdo a jestli bude
slibovat, ve vašem oddíle či středisku?

AUTOR VÁCLAV ZEMAN – ŠÍK
ČLEN REDAKCE SKAUTSKÉHO SVĚTA

Článek najdete i na blogu Skautského světa na Skautské
křižovatce, kde se můžete se svými postřehy zapojit
do diskuze.

K POŘÁDNÉMU
SKAUTINGU
PATŘÍ I ŠIKOVNÉ
RUCE
Nechci vypadat jako škarohlíd, ale mám pocit, že se některé
oddíly přeorientovaly na výrobnu zážitků a zábavy. U takových oddílů se pomalu vytrácí to, co mě osobně na skautování vždycky bavilo nejvíc, tedy spojení zábavy s praktickými činnostmi. Naučit se rozdělat oheň třením dřev, postavit
lávku, očistit tyče na týpko, postavit tábor bez jediného
hřebíku, vyřezat si lžíci, uplácat kamna, vyrobit si z kůže
obal na sekeru, naučit se střílet z luku a spousta dalších
dovedností, které jsou pro městské dítě za normálních podmínek nedostupné.

JE FAJN, KDYŽ JSOU NA JAMBOREE PROFESIONÁLNÍ
KUCHAŘI, ALE NEBYLO BY PRO ÚČASTNÍKY STEJNĚ HODNOTNÉ ZÍSKÁVAT POCIT SOUNÁLEŽITOSTI PŘI SLUŽBĚ V KUCHYNI JAKO PŘI WORKSHOPU
JOINT WORK?
Je dozajista užitečné hrát třeba hry zaměřené na sociální komunikaci převzaté z lipnických almanachů, ale
neprocvičila by stejné sociální kompetence i situace,
kdy by družina musela postavit vázanou věž? Za mě si
myslím, že zážitky jsou podobné, zábava v dobré partě
srovnatelná, a u praktických činností je navíc k dispozici
i hmatatelný výsledek. Dobrá hlava a správné emoce jsou
fajn, ale pořádný skauting to je, až když se k nim přidají
i šikovné ruce.

AUTOR MARTIN HEJHAL – HEJKAL
INSTRUKTOR KURZU ŠIKOVNÉ RUCE

Autor je jedním z instruktorů kurzu Šikovné ruce.
Termín nejbližšího kurzu je 10.–12. října 2014
(http://rucesikovne.webnode.cz).

AŤ VÁM TO
NENÍ JEDNO!
AUTOR KÁČA HOŘAVOVÁ, EDUIN

Aktivní občanství – při čtení tohoto sousloví
většině z vás vyvstanou před očima ti, kteří
kandidují ve volbách, píšou petice či přinejmenším pořádají dožínkové slavnosti. Díky
své práci se v posledním roce potkávám
s mnohem nenápadnější formou: bytí aktivním rodičem.
Pokud nemáte velké štěstí, nejspíš vás ve věku
šesti let vašich dětí (a některé i dříve) čeká
stresující zážitek s českým školstvím. Skautská
pedagogika je velmi odlišná od seď-a-buď-zticha-hodné-dítě praxe, která se stále
odehrává v některých školách. A je jen dobře,
že mnoha skautským rodičům takový přístup
není jedno.
Jedním z možných řešení nespokojenosti se
školou – tím nejjednodušším – je výměna
školy. Existuje ale i jiná cesta: dát se do služeb
školy a pomoci jí se měnit. A to zvnějšku moc
dobře nejde.
Pokud v tuto chvíli, na začátku školního roku,
nejste úplně spokojeni se školou vašeho dítěte,
nabízím vám několik tipů, co můžete dělat:
 ukazujte škole příklady pozitivních změn –
ony existují (i v ČR!);
 síťujte další rodiče, skupina rodičů zmůže
výrazně víc;
 pokud na škole neexistuje či nefunguje
rodičovské sdružení, zapojte se;
 dávejte škole konstruktivní zpětnou vazbu,
pomocí níž můžete zlepšovat i maličkosti
(zvonek na budově školy, konzultační hodiny učitelů, …);
 pokud vaše škola není zapojena alespoň
v některých rozvojových programech, aktivně jí je doporučte (pro začátek např. Rodiče
vítáni, Ekoškola, Světová škola).
Cesty ke změně českého školství vedou
i zespoda. Měňme je společně!
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OLDSKAUTI.CZ
AUTOR KRISTÝNA KREJČÍŘOVÁ – KIKINA A PAVEL DRÁBEK – DAZUL
FOTO ARCHIV OLDSKAUTI.CZ

Vsetínské středisko Junáka je zvláštní tím, že v době, kdy počet jeho registrovaných členů přesahoval tři
stovky, mělo tři samostatné oldskautské kluby. Jeden klub byl tvořen oldskauty seniorského a středního
věku a zbylé dva kluby oscilovaly věkem svých členů mezi staršími rovery a středním věkem.
I dnes čile funguje 6. OS klub – OLDSKAUTI.CZ,
který má kořeny v bývalém vedení a „odchovancích“
6. koedukovaného oddílu – ŠESTKY Kateřinice.

Studium, děti, hypotéky
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Jako každé společenství i 6. OS prošel za 9 let své existence zákonitými peripetiemi (studium, partnerské vztahy, náročné zaměstnání, narození dětí, hypotéky, stavby
rodinných domů, …). I když se ne vždy daří udržet
prastará přátelství a občas se potýkáme s různými nedorozuměními, stále nás pojí pouto společných zážitků, nocí
pod širákem, a silných okamžiků, které jsme společně
prožívali ještě coby členové tradičních skautských oddílů.
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Udržet kontinuitu
Jak bylo naznačeno, zakládajícími členy kateřinických
oldskautů jsou bývalí vůdcové koedukovaného vesnického oddílu založeného teprve v roce 1997. Jedním z důvodů, proč na sklonku roku 2005 vznikl nápad založit
6. OS, bylo udržet kontinuitu, dobrou partu a pomáhat
(nejen) svému mateřskému oddílu dle svých možností
a schopností tam, kde je toho třeba. Vzhledem k tomu,
že se klub neschází na žádných pravidelných schůzkách,
spočívá jeho činnost spíše v pořádání pravidelných
i nárazových akcí (plachtění na střediskové plachetnici,
pokus o zdolání Matternhornu, potápění, snowkiting,
paragliding, putování na koních, rafting, …). Jednou
z těch pravidelných akcí je například oblíbené Vánoční

vzpomínání, kde se schází i bývalí členové oddílu spolu
s partnery a dětmi, a společně se baví nad prehistorickými fotkami v kronice ŠESTKY, starými oddílovými
časopisy i filmy. Členové klubu se také podle svých časových možností účastní tábora, nebo alespoň pomáhají
s jeho přípravou, přispívají svými články do oddílového
časopisu a někteří i zastávají funkce ve střediskové radě.

Tři otázky pro Kikinu:
Jaké je podle tebe poslání vašeho oldskautského klubu?
V tuto chvíli je asi největším posláním členů klubu vyprodukovat co
nejvíce budoucích potenciálních členů ŠESTKY :-). Samozřejmě ale
máme i jiné cíle – co nejvíce spolupracovat s mateřským oddílem,
podporovat sounáležitost současných a bývalých členů ŠESTKY a také
se aktivně zapojovat do dění v obci i na středisku.
Co tě vedlo k tomu stát se členkou 6. OS klubu?
V prvé řadě jsem se chtěla po delší odmlce nenásilně vrátit zpět do aktivnějšího skautského života, což se podařilo, a také mi bylo smutno
po kamarádských poutech z dob, kdy jsem sama byla členkou oddílu.
Co spojuje členy vašeho klubu?
Kikina: Kromě nesčetných společných dobrých i špatných zážitků,
které jsme posbírali během svého členství v ŠESTCE, některé z nás
v poslední době spojuje také narození vlastních dětí. I díky nim se více
setkáváme, více se o sebe navzájem zajímáme a víme o sobě i v době,
kdy se „nic moc neděje“…

Do neformálních aktivit, které se snaží alespoň z části
zaznamenat na webu, patří i správcování Dětského
bezbariérového centra Březiny (DBCB), včetně správy
webu i facebookového profilu této základny. Sluší se
také konstatovat, že ještě před oficiálním vznikem
OLDSKAUTů cz se budoucí zakládající členové významně podíleli na organizaci a pořádání úplně prvního
ObRoku – dnes již klasické roverské mega akce.
V dnešní době se „staroši“ věnují spíše „civilním“
záležitostem, které ale většinou mají jakousi spojitost se
skautingem a jeho ideami. Patří mezi ně práce v charitě,
pomoc s vedením družiny světlušek a vlčat, iniciování
vzniku lesní školky, správcování skautských webů a v neposlední řadě aktivní zapojení do života v obci. Dvěma
z členů klubu se dokonce podařilo zasadit se o vybudování hřiště a dětského vleku ve vesnici, kde bydlí.
Při posledním výročí ŠESTKY jsme zjistili, že za sedmnáct let existence oddílu prošlo tímhle společenstvím minimálně 200 oficiálně registrovaných členů.
Oddíl má v současnosti cca 30 registrovaných členů
a v OLDSKAUTech cz je pro rok 2014 registrováno
6 dospělých. Ačkoli někteří členové jsou aktuálně zaváti
do odlehlých cípů republiky, i oni stále udržují kontakt
prostřednictvím (asi aktuálně nejlépe v ČR aktualizovaného) oldskautského webu – OLDSKAUTI.CZ.
Mimo těchto aktuálně registrovaných členů se na aktivity příležitostně nabalují ti „neregistrovaní“, takže
skutečný potenciál tohoto oldskautského miniklubu je
poměrně velký.

V rámci posilování sounáležitosti kateřinických
skautů od nejmenších vlčat po oldskauty, pomáháme
s přípravou a tiskem společného oddílového časopisu
6. K a 6. OS ŠESTÁK. V době přípravy tohoto článku
jsme tiskli 120. (!) číslo, monotematicky zaměřené
na letošní tábor – v rozsahu 36 stran. ŠESTÁK je
dalším prvkem, který pomáhá udržovat kontakt mezi
staršími členy.
V posledních letech se „kruh“ společenství kolem
kateřinických skautů uzavřel – děti původních členů
posílily družiny světlušek a vlčat. Nastal tedy čas, abychom i jejich rodiče – bývalé členy ŠESTKY – dokázali přesvědčit o tom, že stále platí jednoduchá rovnice:
ŠESTKA = 6. K + 6. OS.
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LUBOŠ:
ŠEL BYCH DO TOHO ZASE
AUTOR LADA MATYÁŠOVÁ – LADUŠ, ŠUMPERK
FOTO ARCHIV AUTORA

Na začátku letošního léta se společně s pěti desítkami
skautů a skautek ze tří zemí vydal do Heroltic u Štítů.
Byl jedním z hlavních vedoucích mezinárodního projektu
Nature education for young educators (Nature EYE),
ač byl zdaleka nejstarší a anglicky umí málo. Na akci
se kromě Čechů sjeli i skauti z Chorvatska a Slovinska.
„S chorvatskými skauty spolupracujeme od roku 2007.
Se střediskem Marjan Split jsme navázali družbu při projektu Praha – šátková metropole, vypráví Luboš Skácel.
Při oslavách sta let světového skautingu prezentovali právě Chorvatsko a když hledali informace o něm, napadlo
je, že osloví nějaký chorvatský oddíl a získají informace
přímo od nich. „Byli jsme u nich na návštěvě ve Splitu, oni přijeli za námi na projekt do Prahy. Od té doby
začala naše spolupráce a po rozdělení oddílu na dva kvůli
velkému množství členů, spolupracujeme dále s oběma,“
pokračuje Luboš. Se slovinskými skauty se poznali v loňském roce, kdy podobný projekt s názvem Sea EYE pořádali skauti v Chorvatsku. Tam také začala zrát myšlenka,
že by se něco podobného dalo uspořádat u nás.

Na Boudě i na Pradědu
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Výsledkem bylo deset společných dnů v Herolticích
i jejich okolí. Program setkání byl plný workshopů,
exkurzí i praktických ukázek. „Bavili jsme se o ho-
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rách, pitné vodě, biodiverzitě, ekologii, tvořili jsme 3D
modely hor, filtrovali vlastnoručně vodu a dělali pokus
chrlení sopky s Coca-colou a Mentos,“ představuje
jednotlivé aktivity Luboš. Účastníci Nature EYE se
také vydali na nejvyšší horu Jeseníků Praděd, navštívili
vodní přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně, horskou
službu, strážce přírody, rozhlednu Suchý vrch nebo
vojenskou pevnost Bouda. Sportovní vyžití jim přinesl
Akrobat-park Aleše Valenty, program v aquaparku nebo
jízda na koních. „Při výšlapu na Praděd horské počasí
nezklamalo a ukázalo, že pršet může i vodorovně. Když
jsem pak viděl ty unavené, zmoklé obličeje, říkal jsem
si, kolik jich to odstůně. Pak stačil jeden oběd, trocha
odpočinku a dobrá nálada byla zpět,“ vypráví Luboš.
Vrcholem společného programu byla účast na akci
pro veřejnost Setkání na pomezí Čech a Moravy, kde se
skauti starali o aktivity pro děti a mládež.

Popostrčit do světa
„Rozhodování, jestli do projektu jít, nebo ne, nebylo
jen na mně. Bylo to hlavně na celém týmu mladých,
kteří do toho šli se mnou. Když máte dobrý tým,
můžete všechno. To jsem se za těch čtrnáct let, co jsem
ve skautingu, naučil. Oni mají takové to nakažlivé
nadšení, jiný úhel pohledu a elán něco udělat, dokázat,“ chválí Luboš své spolupracovníky. „Nejtěžší bylo
skloubit rodinu, zaměstnání, projekt a ostatní skautské
aktivity. Když pak v průběhu projektu spíte 4 až 5 hodin, už je to v mém věku znát,“ dodává. Za největší
přínos celého Nature EYE pokládá přátelství, která tu
byla navázána: „To nemyslím sebe, ale ty mladé. Už
si píší, vyměňují fotky a zážitky. O tom to, myslím,
všechno je. Ať chceme nebo nechceme, svět je mladým
otevřen a je potřeba je do toho světa trochu popostrčit.
Podívat se, jak to vypadá a funguje jinde a pak to dobré
použít zase doma. Když jsem po skončení akce unavený dorazil domů a manželce řekl, že už nikdy, tak se
jen zasmála. Tohle prý ode mně slyšela tolikrát a zase
jsem do toho šel, tak ať nepovídám nesmysly a jdu se
vyspat. Měla pravdu. Se svým týmem bych do toho šel
zase,“ uzavírá se smíchem Luboš.

PROMĚNIT UTRPENÍ V SÍLU
AUTOR EVA MĚŘÍNSKÁ, TÁBOR
FOTO RADEK PROCYK – MAVERICK

Pomoc druhým. I přes spousty vlastních aktivit a náročnou životní situaci si na ni vždy našla čas. Kde dobrovolně pomáhá současná náčelní Junáka a co ji k tomu přivedlo?
V roce 2008 jsem podlehla svému tehdejšímu extrovertnímu altruismu a vydala se s humanitárním sdružením
Archa na několikatýdenní výpravu do Arménie a Náhorního Karabachu. V západní Arménii, tehdy stále zničené
zemětřesením z roku 1998, jsme pomáhali osamělým
seniorům. V Karabachu žijícím v latentní válce zase
ve škole, kde jsme zkoušeli najít možnosti, jak podpořit
její kontakt se svobodným světem. Po návratu jsem
měla pomoci v zahraničí plnou hlavu. Zdálo se mi, že
beze mě se Arménie (nebo jiná oblast světa) neobejde.

Svět naruby
V lednu 2009 se ale život mojí rodiny obrátil naruby.
Bratr utrpěl velmi těžký úraz mozku a svět se začal
otáčet kolem něj a jeho záchrany. Tento pečovatelský
shon na několik let zaměstnal mnoho lidí a dodnes jsem
za tu neochvějnou připravenost pomoci vděčná. Během
bratrova uzdravování, které lékaři vůbec nepředpokládali, jsem se potkala i se sdružením CEREBRUM
a Domácím hospicem Jordán.

Od Cerebra k Jordánu
V Cerebru jsem hledala informace, naději, útěchu.
Mnozí klienti po poškození mozku nevykazují zjevné
příznaky úrazu a je těžké pochopit jejich jednání, projevy a myšlení. Kontakt vyžaduje trpělivost a jistý um.
Byla jsem vděčná, že v Cerebru dokázali pochopit situaci mojí rodiny a nabídnout různé cesty – co a jak dál.
Přišlo mi poměrně samozřejmé, že nabídnu protislužbu.
Věděla jsem, že nedokážu s čerstvou osobní zkušeností
nabízet společnost nebo asistenci klientům Cerebra.
Podařilo se mi najít jinou cestu: zúročila jsem svoje
šéfredaktorské zkušenosti z Roverského kmene a pomohla vytvořit několik čísel informačního magazínu
Makovice, podílela jsem se na propagaci na Facebooku
a na tvorbě dalších informačních materiálů.
Domácí hospic Jordán jsem po přestěhování do Tábora
vyhledala cíleně. Z dlouhého pobytu svého bratra v různých odděleních po různých nemocnicích jsem cítila,

že důstojný odchod ze života v době nemoci není úplně
samozřejmý. Role a úloha hospiců mi velmi imponovala
a imponuje. Obdivuji jejich boj za důstojné umírání.
Zároveň jsem měla radost, že naší rodiny se tahle
životní událost zatím netýká. Nedokázala jsem na dálku
pomáhat Cerebru a tak jsem podobné podpůrné služby
nabídla Domácímu hospicu Jordán. Pracovnice, které se
starají o klienty, podporuji např. tím, na co jim nezbývá
čas: vymýšlím texty, letáčky, pomáhám s propagací
dobročinných akcí, kupuju výrobky jejich dobročinného
obchůdku. Dokážu si na to najít čas dodnes.
Můj vztah k pomoci druhým se výrazně proměnil
– od původních ideálů k reálné potřebě, která přišla
s momentem, o který bych byla nejradši ochuzena. Inspirující pro mě zůstává citát Viktora Frankla: „Existují
tři základní možnosti, jak nalézt smysl (života), jak
tvořit hodnoty: za prvé – když něco dělám, něco tvořím. Za druhé – když něco prožívám, když miluji, tedy
něco světu dávám a něco si z něj beru. Za třetí – když
se vše rozpadne, když nějakou situaci nemůžu změnit,
potom je na mně i toto nějak smysluplně pojmout tím,
že utrpení proměním v sílu.“
Přeji hodně dobré pomoci do vašeho života.
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NA CESTĚ S DĚTMI
AUTOR ANNA KŠÍROVÁ – SOPTÍK, LIBEREC
FOTO JOSEF ŠEDLBAUER

Zdá se, že stále víc skautů, kteří mají děti, jezdí převážně autem. Veřejná doprava má své nevýhody – nedojedete všude, většinou je pomalejší, všechno musíte tahat sami. Ale je to ekologičtější a ekonomičtější varianta.
Navíc, když člověk zabalí věci pro sebe a dítě do jednoho batohu, pocítí pýchu trampa odcházejícího do divočiny
jen s nejnutnějším vybavením. Nabízíme vám tipy zkušených rodičů, jak si cestování vlakem či autobusem
s dětmi usnadnit – ať už jezdíte pravidelně, jen občas nebo se stále odhodláváte to zkusit.
šičku, co vaří kaši, zná každý. Existují ale i jiné, které
stojí za to. Inspiraci můžete najít na internetu, neznámá
a zapomenutá říkadla si můžete na cestu vytisknout.

Nápady na aktivity s dětmi od narození
do tří let nabízí kniha Říkadla a hry
pro nejmenší od Vladimíry Gebhartové.
Vydalo nakladatelství Portál.

Ink, který momentálně v Hradci Králové zakládá klub
rodinného skautingu, vzal svou Petrušku do vlaku poprvé, když jí byly necelé dva měsíce. S malými dětmi
je to relativně snadné. Všechno, co potřebují (mlíčko
a náruč rodiče), mají ve veřejné dopravě okamžitě
k dispozici. Těžší to je, když dítě začne lézt a chce se
plazit po podlaze. Ink se to naučil řešit: „Pokud chceme
Petrušku nechat lézt po zemi ve vlaku nebo autobuse,
předem myslíme, aby na to měla odpovídající oblečení a samozřejmě s sebou máme ubrousky na utření
ručiček.“ Rolnička, máma tří kluků, považuje vlhčené
ubrousky za jednu ze zcela zásadních věcí, které s sebou vždycky vozí. Julie s Jonáškem volí ekologičtější
variantu, kterou je voda v malé lahvičce s rozprašovačem a látkový kapesník.

Co podnikat
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S miminky a batolaty můžete čas ve vlaku využít k tréninku nových říkanek a básniček s ukazováním. My-
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Často stačí jednoduché věci – několik rodičů se shoduje,
že stání ve vlaku na stolku či na sedačce a koukání
z okýnka dokáže děti bavit opravdu dlouho. Rolnička
k tomu přidává: „Naši kluci mají nejraději hledání zajímavostí. Koukají z okna nebo kolem sebe, a když vidí
něco neobvyklého, hezkého, zajímavého, … upozorní
na to ostatní. Odměnou jim jsou medvídci nebo lipo.
Podle toho, jak zajímavé je okolí, jim to ulehčuji (třeba
hledáním značek aut, domů s barvou fasády, …, v lese
potom hledají stromy, šišky, kamínky, …) nebo jim to
naopak ztěžuji tím, že jim hned tak něco neuznám. Mají
to moc rádi a učí je to všímat si okolí. Poslední dobou už
hledají zajímavosti, i když zapomenu koupit bonbony.“

Vyprávění příběhů i slepá bába
Starší děti například ocení vyprávění příběhů a pohádek. Jenže někdy chybí vymýšlecí slina. Dobrou
inspiraci na řešení situace, kdy dítě žadoní „nějakou
úplně novou pohádku“, mi poskytla kamarádka Eliška
– nechte ho, ať vám nakreslí třeba šest různých obrázků, popíše, co na nich je (to je dobré si napsat), a podle
nich pak pohádku vyprávějte. S předem danými hrdiny
to jde mnohem snáz. A pastelky a papír jsou na cesty
vůbec dobrá věc – Trent z Prahy je vozila v zapínacím
pouzdru spolu s omalovánkami.

Další hračkou, která se na cestách osvědčila, je míč.
Trent vzpomíná: „Jednu dobu jsem s sebou brala
háčkovaný míček plněný fazolemi a házeli jsme si,
někdy si házelo celé kupé s námi. Jen pozor na nápady
dítěte strefovat se spolucestujícím do hlavy nebo házet
prudké rány.“ My máme overball (nafukovací lehce
pružný míč na cvičení a rehabilitaci, dá se sehnat třeba
ve zdravotních potřebách) – vozíme ho ve vyfouknutém stavu, kdy nezabere moc místa, nafouknout se dá
snadno ústy. Oproti klasickému nafukovacímu míči je
těžší a víc vydrží – třeba i fotbal.

Velmi oblíbené jsou i hry se slovy. Jana z Litoměřic,
kterou jsme potkali s jejími třemi dětmi v Jizerských
horách, mi poradila, že v poslední době jejich oblíbenou hrou je Čajová konvička. „Myslíš si přitom nějaké
slovo, které má dva významy – řekněme třeba ‘matka’.
A pak řekneš: ‘čajová konvička je jednou člen rodiny,
podruhé spojovací materiál’, a ostatní hádají. Naše
desetiletá Anička to už asi rok hraje bez problémů,
sedmiletý Prokop to zvládá se slovy, o nichž ví, že
do hry patří.“

Veve z Prahy se zúčastnila výměny pytlíčků proti nudě
(busy bags – více o nich bylo ve Skautském světě
3/2012–13), čímž získala hromadu jednoduchých,
skladných a rozvíjejících aktivit pro děti: „Do vlaku
je beru vždycky – a také prstové maňásky, to se občas
baví celé kupé.“ Spoustu nápadů v češtině i angličtině
najdete, zadáte-li slovo „busy bags“ do vyhledávače, na Facebooku existuje skupina věnovaná tomuto
tématu.

Vlaková seznamka

Nomiss, která je maminkou dvou dětí, doporučuje
na cesty společenské hry: „Asi před rokem jsme
objevili Dobble. Vynikající postřehová hra pro dvě
až x dětí (nebo tedy i dospělých, u nás ji milujou
babičky) – už jsme s ní zažili kopec zábavy ve vlacích
a autobusech. Jsou to kulaté kartičky, na každé je 8
symbolů, přičemž každé dvě karty spolu mají společný pouze jeden. Hráči hledají stejné symboly, variant
je přitom několik. Pravidla jsou jednoduchá a vysvětlená za pár sekund.“
Ve vlaku či autobuse si můžete zahrát i na schovávanou. Nemyslím tu klasickou, ale virtuální. Jeden
hráč si vymyslí, kde je schovaný – doma pod postelí
rodičů, v jeskyni, v Alíkově psí boudě… Ostatní
pak hádají pomocí otázek ano – ne. Další klasickou
hrou, kterou můžete upravit na cestu, je slepá bába.
Jednomu člověku se zavážou oči a někdo mu položí
ruku na jeho ruku (je dobré předtím sundat prstýnky
a jiné ozdoby, vyhrnout rukávy) – slepá bába pak
musí po hmatu poznat, o koho se jedná. Sahat se smí
pouze na ruku.

Další tipy na hry nejen do vlaku či
do postele pro děti od dvou do deseti let
najdete v knize Krátké hry pro dlouhé
chvíle od Nanon Gardinové. Vydalo
nakladatelství Portál.

Cestování hromadnou dopravou má i nezanedbatelný
společenský rozměr. Skupina cestující dohromady si
může sednout společně, bavit se dohromady a podle
libosti se přeskupovat, což při rozdělení do aut nejde. A díky dětem se velmi snadno seznámíte i s úplně cizími lidmi. My jsme při jednom Jáchymově
putování po vlaku potkali skupinu studentů, od nichž
jsme se naučili novou hru – variaci na klasické město, moře, jméno… Jen každá kategorie byla napsaná
na zvláštním papírku, nejprve se určilo písmeno,
na které se dané kolo bude začínat. Jeden člověk
hru vedl – vždy přečetl, co máme aktuálně vymýšlet, kdo nejrychleji přišel se správnou odpovědí,
dostal papírek. Kategorií měli hodně – od zpěváků
či spisovatelek přes hlavní města, řeky a jezera po ty
nejzábavnější, jimiž byly ‚věc v koupelně‘ a ‚věc
v kuchyni‘. Hru lze snadno upravit na míru hráčům
různého věku.
Ink přidává svou zkušenost: „Překvapilo nás, že Petrušku vůbec nejvíc baví navazovat kontakty se spolucestujícími a vůbec nejraději s dětmi a zvířátky. S jednou
podobně laděnou rodinou s malou holčičkou už jsme se
takto i seznámili a nyní udržujeme kontakty.“

Learning by doing
Jedním z bodů skautské výchovné metody je učení se
činností. To platí i pro cestování veřejnou dopravou.
Pro nás zdánlivě jednoduché a samozřejmé úkony
jako vyhledání spojů, nákup jízdenky, přestup z vlaku na vlak nebo přechod z vlakového na autobusové
nádraží mohou představovat relativně složitý problém
pro člověka, který od malička cestoval pouze autem
a používání veřejné dopravy neměl kde odkoukat. Pokud s sebou děti bereme od malička do vlaků, autobusů
a MHD, naučí se je používat a využívat jejich výhod
s lehkostí a samozřejmostí.
Těším se tedy na viděnou i s vámi – ahoj ve vlaku!
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VE WAGGGS I VE WOSM
AUTOR ANEŽKA NOVOTNÁ – ÁŠA, ZPRAVODAJKA JUNÁKA
FOTO © WSB INC. / IZTOK HVALA

Nejen členové, ale nově i členky Junáka jsou od 1. srpna 2014 registrovány v mezinárodní skautské organizaci WOSM (World Organization of Scout Movement). Členky Junáka přitom zůstávají registrovány i v organizaci WAGGGS.
vnímáme jako „narovnání“ skutečnosti, že WOSM
dlouhodobě a výrazně podporuje rozvoj Nového
programu a dalších programových aktivit Junáka,
které využívají a kterých se účastní ve stejné míře jak
chlapci, tak dívky.

Tato změna se uskutečnila v návaznosti na usnesení
letošního Valného sněmu Junáka (o tématu jste mohli
podrobněji číst v předchozích číslech Skautského
světa). Registrace dívek do WOSM proběhla v návaznosti na Usnesení XIV. VSJ/6, které říká: „Valný
sněm Junáka se, při vědomí nákladů s tím spojených
usnáší, že Junák zaregistruje všechny své členky i členy
ve WOSM. Junák zároveň zachová členství dívek a žen
ve WAGGGS jako výraz podpory celosvětového úsilí
WAGGGS za rozvoj dívek a žen. To se netýká členů
a členek ISGF.“, které bylo tímto krokem naplněno.
Junák se tak stal organizací typu „poloviční superSAGNO“ (tj. skautskou národní organizací, kde dívky
jsou registrovány ve WAGGGS i WOSM a chlapci
ve WOSM), které můžeme najít ve Finsku, Francii,
Německu, Lotyšsku či Islandu.
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Díky plnému členství ve WOSM může nyní Junák
na konference (nejvyšší orgán WOSM) vysílat delegáty
i delegátky, podobně mohou členové i členky Junáka kandidovat do řídících orgánů WOSM a jejich
pracovních skupin. Můžeme také nadále využívat
finanční podporu projektů (v minulosti například Nový
program, Skautské století, vydání brožury Za Obzor,
…) a účastnit se velkých mezinárodních akcí, jako jsou
světové jamboree, roverský MOOT nebo JOTA-JOTI.
Možná méně nápadná, ale o to významnější, výhoda
je důsledkem toho, že poslání Junáka i náš skautský
program vychází a je ve větším souladu s WOSM než
se současným směřováním WAGGGS. Můžeme se tak
intenzivněji zaměřit na účast na seminářích a setkáních
WOSM a sdílet zkušenosti s jinými skautskými organizacemi v oblastech, které jsou bližší tomu, co v Junáku
aktuálně děláme.

Co se změní na dívčím kroji?

Co nám to přinese?

Registrace dívek ve WOSM bude mít i hmatatelný
dopad. Bude jím změna Krojového řádu Junáka, resp.
jeho přílohy, která upravuje umístění nášivek na skautském kroji. Náčelnictvo v červnu schválilo teze změn
Krojového řádu, podle nichž budou skautky na kroji
nosit nášivky WAGGGS a WOSM umístěné vedle sebe,
WAGGGS vlevo, WOSM vpravo při pohledu na rukáv
zvenku. Novela řádu vejde v platnost během podzimu.

Proč se tato změna odehrála a co Junáku přinese?
Prvotním impulsem byla snaha, aby členové i členky Junáka byli součástí jedné mezinárodní skautské
organizace, kterou Junák následuje svým posláním
a kde je vzájemné souznění v praktickém „prožívání“
skautingu. WOSM je přitom vstřícný k členství koedukovaných skautských organizací. Zároveň tento krok

Junák i nadále zůstává organizací, která si uvědomuje
a oceňuje význam poslání WAGGGS v dnešním světě –
jak ostatně dokládá i druhá část usnesení schváleného Valným sněmem. Chceme se proto v nadcházejících letech
poctivě věnovat i členství ve WAGGGS a hledat cesty, jak
i z něj využít a nabídnout Junáku to nejlepší možné.
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MIZEJÍCÍ SKAUTING
AUTOR VOJTĚCH HOMOLKA – VLK, HLINSKO

Členů Junáka už několik let opakovaně přibývá. Na řadě míst však skauting mizí a zanikají i celá střediska.
„Nazdar,“ zdraví mě srdečně muž s prošedivělým
plnovousem a podává mi spontánně levou ruku. Pavel
Žítek – Akéla bydlí v Hrochově Týnci od roku 1969.
Bylo mu tehdy 14 let, o skautech věděl, ale přidat
se k nim nestihl. Vše si vynahradil až po posledním
obnovení Junáka. V roce 1990 vyrazil na tábor jako
vedoucí 65 dětí. V průběhu 90. let se stal vedoucím
střediska a vydržel v jeho čele přibližně deset let.
Na začátku roku 2007 středisko pod jeho vedením
oficiálně ukončilo činnost.
Pátrání po Akélovi bylo doslova detektivní záležitostí. Od bývalé předsedkyně Okresní rady Junáka
Chrudim jsem nejprve dostal několik telefonních
čísel na bývalé činovníky zaniklého střediska. Žádné
z nich už ale neexistuje. Nefunguje ani emailová
adresa s doménou easternsugar.cz, která je všude
na internetu uváděna jako kontaktní adresa střediska. Doména odkazuje na místní cukrovar, který
zaměstnával téměř 200 lidí, ten ale rovněž v průběhu
roku 2007 ukončil provoz. Zůstaly mi tedy jen dvě
poštovní adresy.

Už to prostě nešlo
Jednoho srpnového víkendu usedám na kolo a vydávám se z Hlinska směrem na Pardubice. Je zataženo,
chvílemi mírně poprchává. Tachometr se zastavuje
na čísle 28 km, když zastavuji u jednoho domu
ve vesnici Stíčany, která patří k Hrochovu Týnci.
Tisknu zvonek, ale nikdo neotvírá. Zkouším to ještě
dvakrát. Za rohem potkávám rodinu vracející se
z hasičské oslavy. Po chvíli, kdy už za okny burácí
bouřka, sedím u čaje a povídám si se svým hostitelem. Jiří Dočkal byl jedním ze skautských vedoucích
ve středisku v Hrochově Týnci. Přistěhoval se sem
v roce 1998. O rok později se stal vedoucím oddílu
vlčat a po pěti letech jej předal svému zástupci.
„V té době jsem měl jiné priority. Pracoval jsem
jako vychovatel v Přestavlkách, v roce 2002 se mi
narodil syn a k tomu jsem zařizoval bydlení pro svoji
rodinu,“ vzpomíná Jiří. Příčiny zániku střediska
nezná, ale radí mi, kde najdu posledního střediskového vůdce.

Pavel Zítek a jeho dva synové, Hrochův Týnec (Foto: archiv Pavla Zítka)

Akéla sedí naproti mně ve své malé kuchyni a vzpomíná na ukončení činnosti střediska. „Bylo to hrozně vysilující,“ posteskne si. Dětí postupně ubývalo, narůstala
administrativní zátěž. Uspořádat tábor bylo čím dál tím
náročnější. Akéla, který pracoval na směny ve zmíněném cukrovaru, musel výrazně vypomáhat také
s vedením oddílu skautů. Schůzky se konaly nepravidelně. Jeho žena měla na starosti dívčí kmen. Středisko
se potýkalo s akutním nedostatkem vedoucích. Mladší
vedoucí odcházeli studovat do velkých měst, nebo měli
časově náročná zaměstnání a nezbývalo jim příliš času
na oddílovou činnost. Třeba vedoucí skautů byl profesionální záchranář.
Žítkovi se ocitli v bezvýchodné situaci. Intenzivní
práce pro středisko je čím dál více zmáhala, jeho vedení ale neměli komu předat. „Vyhlídky ještě zhoršila
plánovaná likvidace cukrovaru, kde pracovalo několik
činovníků střediska. Od té doby dojíždím každý den
do 45 kilometrů vzdáleného Českého Meziříčí,“ vypráví Akéla. Poslední kapkou byla situace kolem zdejšího
skautského domu. Skauti měli dům v dlouhodobém
pronájmu za symbolickou cenu. Když se majitelka
rozhodla, že budovu prodá, skauti již ani neusilovali
o její odkoupení. Místo toho se vystěhovali a přestali
se scházet úplně. Dospělí členové střediska
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Úskalí této analýzy však spočívá v tom, že podrobněji
sleduje poměrně krátké období od roku 2011 a že nereflektuje podíl skautů na obyvatelstvu v jednotlivých
městech a obcích. Analýza tedy neukazuje potenciál
jednotlivých měst, nýbrž pouze nárůst či pokles
počtu členů v uplynulých čtyřech letech. Například
Stejný osud jako skauty v Hrochově Týnci nedávno
Chrudim má 23 000 obyvatel, zatímco Skuteč 5 000
potkal středisko Krupka – Unčín. Poté, co se vůdce
a Slatiňany 4 000, ve Skutči je přitom skautů zhruba
střediska a jeho manželka odstěhovali, nedokázal je
třikrát víc a ve Slatiňanech dokonce čtyřikrát víc než
nikdo plnohodnotně zastoupit. „Ke konci roku 2013
v Chrudimi. Tento výchozí stav není v analýze nijak
naše středisko ukončilo svou činnost, zbývající členové
zohledněn. K dispozici je pouze mapa, na které je pabyli přeregistrovátrný podíl mladších
ni do Teplic,“ zní
členů na obyvaposlední zpráva
telstvu do 15 let
na facebookovém
v jednotlivých kraprofilu střediska.
jích. Z ní vychází,
Je vidět, že odchod
že dlouhodobě se
několika klíčových
skautingu nejvíce
činovníků může
daří v Pardubickém
být pro některá
a Zlínském kraji,
střediska likvidační.
kde je podíl skautů
Obdobná situace
vyšší než 3 procenjako v Krupce
ta. Naopak v Karlonastala v 90. letech
varském a Ústecv Trhové Kamenici
kém kraji je tento
na Chrudimsku.
podíl nižší než
Podobných příkladů
1 procento. Úbytek
bychom našli
členů v severozápo celé republice
padních Čechách
mnohem více.
tudíž může mít
fatálnější důsledky
než v Pardubickém
kraji. Ale i v rámci
Efekt svatého
krajů může být situMatouše
AUTOR TOMÁŠ VOVSÍK
ace velmi rozdílná.
Na začátku
letošního léta spatřila světlo světa Analýza registrace
Junáka 2014. Z ní vyplývá, že členská základna Junáka
od roku 2006 setrvale roste a že počet členů organizace
Nikdo, kdo by vedl
se v tomto období zvýšil téměř o 10 000. Za poslední
„Náš kraj patří mezi nejchudší kraje, kde je velká
čtyři roky je nejvýraznější nárůst členů zřetelný ve velnezaměstnanost a nejnižší průměrný plat. Je zde hodně
kých městech a jejich okolí (Praha, Plzeňsko, Českorodičů, kteří počítají každou korunu, takže jejich děti
budějovicko, Olomoucko, Brněnsko či Znojemsko).
nechodí na žádné kroužky. Účastní se pouze akcí
Zajímavé ale je, že v některých regionech počet členů
pro veřejnost, které jsou zdarma. Na pravidelnou činnaopak stagnuje a někde dokonce mírně klesá (zejména
nost však nemají peníze,“ zamýšlí se Pavla Mazancová
v některých částech severních a východních Čech).
– Mája, předsedkyně KRJ Karlovarského kraje a ve„Z tohoto pohledu působí Junák poněkud dvourychlostdoucí dívčího oddílu Lípa Kynšperk, nad důvody, proč
ním dojmem. V některých místech roste rychleji, než
se skautingu na Karlovarsku daří méně než v jiných
jinde ubývá, a proto celkově roste,“ říká hlavní autor
regionech. Za problém považuje také odliv studenanalýzy Miloš Říha – Šípek. „Je otázka, zda zde neplatí
tů na vysoké školy mimo Karlovarský kraj, kteří se
cosi, čemu sociologové říkají efekt sv. Matouše – silvětšinou nevracejí zpátky.„Tím pádem odcházejí roveři
nější posilují, protože umí využít podporu, která se jim
a potenciální vedoucí oddílů. Někde přitom odchodem
nabízí a slabší nadále slábnou, protože podporu využít
jednoho vedoucího padá činnost celého oddílu,“ pokraneumí nebo se k nim vůbec nedostane.“
čuje Mája v hledání příčin.
se ještě několik let formálně registrovali v Junáku
v nedaleké Chrasti. „Práce, kterou jsem věnoval dětem,
nebudu litovat nikdy,“ říká Akéla rozhodně. Lituje jen
toho, že už neměl sílu pokračovat. „Už to prostě nešlo,“
dodává.
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S tím, že hospodářská a demografická situace hraje významnou roli, v zásadě souhlasí i Šípek, který
vývoj členské základny Junáka dlouhodobě analyzuje.
Na problém ale nahlíží z trochu širší perspektivy:
„Ve skutečnosti jde o kumulaci různých sociálních
kapitálů – nejen ve smyslu peněz, ale i vzdělání, kulturních aktivit a podobně. Obecně si tedy myslím, že
skautingu se daří lépe v místech, kde je vyšší kumulace právě těchto kapitálů, což se může jevit i tak, že
skautingu se lépe daří v bohatších regionech, ale peníze
podle mého nejsou to rozhodující.“
Také na Karlovarsku mají zkušenosti s existenčními
problémy. Luna Sokolov zpočátku patřila k velkým
a silným střediskům a měla dostatek činovníků. Posledních několik let se však potýkala s nedostatkem
vedoucích, což nakonec vedlo až k rozpadu střediska. Nenašel se nikdo, kdo by vedl děti. Všichni
činovníci žijí mimo kraj. Ve středisku se aktuálně
registruje jen šest dospělých členů. „Ve Františkových Lázních se podařilo udržet jen kmen dospělých.
K výraznému úbytku členů došlo také v Mariánských
Lázních, kde středisko leží na bedrech několika nadšenců,“ vypočítává Mája střediska, kterým se dříve
vedlo podstatně lépe.

Jak pomoci ohroženým?
„Snažíme se v rámci kraje pořádat co nejvíce akcí
pro celý kraj, abychom ulehčili vedoucím oddílů,“odpovídá Mája. Kromě toho krajská rada pořádá vzdělávací
kurzy a zkoušky (zdravotnické, čekatelské, hospodářské
či školení ke stezkám) a podporuje rádcovský a kormidelnický kurz. Výchovná zpravodajka se snaží osobně
řešit problémy v oddílech a pomáhá hledat řešení.
„Jednou až dvakrát do roka se navíc koná víkendové setkávání dospělých a jejich rodin, bez oddílů a povinností. Zde si nejen odpočinou, ale také načerpají inspiraci
pro další činnost, mají tu čas na debaty i zábavu,“ doplňuje Mája další aktivity krajské rady. Je přesvědčena,
že i díky tomuto zvýšenému úsilí za poslední léta počet
členů Junáka v kraji výrazně neklesl a že se všechna
střediska snaží udržet i za ztížených podmínek.
Nabízí se otázka, jakým způsobem může ústředí Junáka
pomoci střediskům, která se potýkají s nedostatkem
vedoucích. Existuje nějaká strategie, jak zabránit
zániku existujících středisek? „Potíže, které popisuje
Mája, vnímáme. Téma se odráží i v aktuální strategii
a prvních pěti přijatých prioritách. Čtyři z nich aktivně
směřují k problémům Karlovarského kraje,“ ujišťuje
náčelní Junáka Eva Měřínská. Má přitom na mysli
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následující priority: vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků, motivace činovníků, dostupné
vzdělávání a podpora činnosti výchovných zpravodajů.
„Významnou podporou pro organizační jednotky je
SkautIs, který usnadňuje veškerou administrativu,
aby zbýval čas na výchovu, vzdělávání a motivaci,
ne jen na úřad. Novým ‚střediskářům‘ také přichází
přes SkautIs informační balíček s instrukcemi, co je
třeba kdy a jak udělat,“ uvádí Eva příklady, jakým
způsobem se ústředí snaží ulehčit práci organizačním
jednotkám. Nicméně připouští, že s uváděnými problémy dokáže ústředí pracovat v omezené míře v podobě
vzdálené podpory, která by s naplňováním Strategie
2022 měla být postupně silnější.
„Není to tak, že by VRJ měla v této chvíli nějakou
speciálně cílenou podporu pro střediska v problémech či
s nedostatkem činovníků. Hlavní práce se středisky a jejich činovníky je tedy na okresech a krajích, které jsou
jednotkám blíž a mnohem lépe mohou reagovat na místní podmínky,“ odpovídá na podobnou otázku současný
organizační zpravodaj Junáka Ondřej Peřina – Jerry.
„Nejen pro VRJ však v následujícím období budou klíčová témata vycházející ze Strategie Junáka
do roku 2022. V ní se sice přímo žádný bod netýká
čistě „podpory slabých středisek“, ale několik témat se
věnuje podpoře činovníků, jejich vzdělávání, podporou
výchovných zpravodajů, zajištěním kvalitního zázemí
pro činovníky i střediska a udržení členů u středisek
a v činovnických funkcích. Spolu s tím se VRJ snaží
posílit téma personalistiky, které je dlouhodobě palčivým problémem. Zároveň hledáme inspiraci i v zahraničí, kde se některé skautské organizace podpoře
slabých středisek věnují,“ dodává Jerry.

Skautovat se dá i na vesnici
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Vesnici roku 2001 Kameničky, která se nachází na pomezí Železných hor a Žďárských vrchů, proslavili
zejména malíř Antonín Slavíček a spisovatel K. V. Rais.
Vedoucí zdejšího střediska Michal Novák vidí budoucnost skautingu ve své obci optimisticky. Středisko má
navzdory nepatrnému úbytku členů v posledních letech
stále dostatek dětí i kvalifikovaných vedoucích. Aktivní
skauti tvoří zhruba pětinu žáků místní devítiletky.
Zájemci o členství si dokonce občas musí počkat.
„Když chceme vytvořit novou družinu, vytiskneme si
seznam dětí v 1. a 2. třídě a pro nováčky si obvykle
chodíme přímo k nim domů,“ vysvětluje Michal, jakým
způsobem probíhají nábory. Díky akcím pro veřejnost,
článkům v místním zpravodaji a komunikaci mezi
rodiči jsou skauti hodně vidět.
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Otázky, které také pokládá analýza registrace:
 Proč v některých regionech funguje Junák lépe a v jiných hůře?
 Existuje souvislost mezi fungováním Junáka v dané lokalitě
a velikostí sídla?

 Jaký je ideální poměr výchovných kategorií ve středisku
pro jeho plynulé a trvale udržitelné fungování?

 Bude lákavé pro starší děti být v organizaci, která je otevřená
i předškolákům?

 Jaký je ideální počet členů střediska pro jeho plynulé a trvale
udržitelné fungování?

 Jaké jsou důvody nedostatku kvaliﬁkovaných vedoucích
oddílů v různých regionech?
Celá analýza je po přihlášení přes skautIS přístupná na Skautské
Křižovatce.

Kameničky a spádové vesnice (Jeníkov, Dědová a Ovčín) mají celkem zhruba 1 500 obyvatel. V místním
Junáku se stabilně registruje více než 70 členů, přičemž
všichni jsou mladší 40 let. Středisko bylo založeno
teprve v roce 1991. Fungují v něm tři oddíly – chlapecký, dívčí (oba jsou věkově smíšené) a kmen dospělých.
Oddíly spolu úzce spolupracují, jezdí na společné tábory i střediskové akce v průběhu roku. Většina schůzek
probíhá o víkendech, jelikož vedoucí jsou převážně
studenti středních a vysokých škol a ani děti přes týden
často nemají čas, protože jezdí na různé kroužky do nedalekého Hlinska, hrají fotbal nebo chodí k hasičům.
„My ani růst nechceme, byli bychom rádi, kdyby se
nám podařilo udržet počet členů na stávající úrovni,“
říká dvaatřicetiletý Michal s tím, že je pro něj nyní
větší prioritou kvalitní činnost oddílů. Pochvaluje si rodinné prostředí ve středisku a skutečnost, že se většina
programu odehrává venku v okolní přírodě. V případě
nevlídného počasí najdou skauti útočiště buď ve vlastní
klubovně, nebo v nedávno zrekonstruované sokolovně. Středisko také může počítat s podporou ze strany
obce. Příklad střediska v Kameničkách tak ukazuje, že
i na venkově se skautingu může dařit dobře.

Data z analýzy registrace Junáka 2014:
V roce 2014 je v Junáku registrováno 50 439 členek
a členů. V Junáku je registrováno celkem 2 113 oddílů
(z toho např. 18 Klubů rodinného skautingu a 417 Klubů kmene
dospělých).
Nejvíce skautů je registrováno v Jihomoravském kraji
(6 872 skautů).

VÍCE PUNKU
DO SKAUTINGU…
AUTOR TOMÁŠ VOVSÍK, PRAHA
FOTO AUTOR

Skaut je normální mladý člověk, žádný ultravzorňák ve stylu Mirka Dušína. Tak nedávno odpovídal starosta Junáka
ve velkém rozhovoru Lidových novin na otázku, jak lze
v dnešní době popsat průměrného českého skauta. Ve všech
ohledech dokonalý Mirek Dušín, který se za každých okolností chová vzorně, ani podle mě není postavou, ve které
bychom dnes měli vidět vzor.
Přiznám se, že už jako malému chlapci mi byli Šípáci spíše
nesympatičtí a potajmu jsem často fandil jejich nepřátelům
a záškodníkům. Hlavním důvodem, proč jsem jim projevoval svou náklonnost, byla jejich větší nestrojenost. Temnější
stránky člověka, jeho chyby, neřesti, strachy, touhy – tím
vším pro mě byly záporné postavy i přes neméně karikaturní ztvárnění nesrovnatelně lidštější a plastičtější než ústřední
hlavní hrdinové. A právě jistý lidský rozměr a přirozenost
mi u dobrosrdečných Rychlých šípů dost chyběly.
Podobná přirozenost mi docela často schází i ve skautingu.
Vžívají se skauti a skautky i dnes dobrovolně do role Mirka
Dušína, nebo jsou to normální lidí z masa a kostí? Nemyslím si však, že by nedostatek přirozenosti ve skautingu
dosahoval závratně varovných mezí. Jen mám v některých
ohledech dojem, že skauting je prostředí, které se snaží
přirozenost do jisté míry vylučovat. Dobře doložitelné je
to třeba na vztahu k přírodě, která je jedním ze stěžejních
skautských témat. Příroda je podle mě skauty často vnímána jako něco vnějšího v protikladu k člověku a jeho světu
ideálů. Za následek to má, že se přírodní základ člověka
a jeho živelnost nebere ve skautingu takřka vůbec v potaz.
Kořeny tohoto uvažování lze najít už v myšlení zakladatele
celosvětového skautského hnutí Roberta Badena Powella.
Na stránkách jeho knihy Skauting pro chlapce se tak můžeme dočíst například o nekompromisním odmítání požívání
alkoholu nebo tabáku, a to bez jakéhokoliv zohlednění
motivů nebo okolností konzumace společensky běžně
akceptovatelných látek. Pokud jde o alkohol, Powell dokonce tvrdí, že kdo ho pije, nemůže být v žádném případě
skautem. V knize najdeme i celkem úsměvné démonizování
erotiky. Skaut je přeci čistý ve slovech, myšlenkách i skut-

cích… Nicméně, přiznejme si, že sexualita je ve skautingu
tabuizována dodnes.
Vylučováním toho, co se může u člověka jevit jako
nepřijatelné, však vzniká kýč, jak napsal Milan Kundera.
Extrémní variantou kýčovitého skautství může být zmiňovaný Mirek Dušín. Osobně doufám, že skauting se bude
takovému kýči co nejvíce vzdalovat a naopak se bude
přibližovat spíše lidské přirozenosti. Je přeci v pořádku
vyjevit své chyby, setkávat se s přáteli i u piva a nechovat
se za všech okolností nuceně upjatě. Jak jít větší přirozenosti ve skautingu naproti? Mohli bychom začít třeba
otevíráním se živelnějším subkulturám (nebo je alespoň
automaticky neodsuzovat). Dáte mi zřejmě za pravdu, že
v dnešních skautských oddílech zatím pořád není moc
raperů, metalistů, rockerů, motorkářů nebo punkerů. Podle
mě by přitom skautingu trocha punku docela prospěla.

Napište nám
Toto zamyšlení najdete i na blogu Skautského světa
na Skautské Křižovatce. Napište tam svou reakci na něj.
Svá vlastní zamyšlení nám můžete posílat na email
skautskysvet@skaut.cz.
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ČERTŮV KRB
AUTOR AUTOR SLAVOMIL JANOV – NASHVILLE, PRAHA
FOTO VLADIMÍR STRÁNSKÝ – SÁSA, TURNOV

Je nazýván různě: čertův, zálesácký či kanadský krb. Ať je již označení jakékoliv, jde bezesporu o originální
výrobek, který může obohatit nejen skautské táboření.
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Fígl krbu tkví v tom, že oheň zapálený uvnitř kmene v trojúhelníkovém otvoru s kouřovými průduchy je „přikrmován“ samovolně, dřevem samotného krbu. Je-li dřevěný
špalek dostatečně mohutný, může čertův krb hořet i dlouhé
hodiny. Například absolventům Lesní školy kmene dospělých se podařilo udělat krb tak, že sálal sytým plamenem
(na posledním snímku) bez udržování více než den!
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Jednotlivé fáze výroby s pomocí motorové řetězové
pily jsou zřejmé z instruktážních snímků. Důležité je,
aby se v dostatečně prostorném trojúhelníkovém „ohni-
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šti“ mohlo rozhořet roští, ze kterého dokáže vzplanout
i samotný krb. Také křížové kouřové průduchy musí
mít správnou šířku: kouř v úzkých zářezech by neměl
tah, v příliš širokých by pak oheň spolykal dřevo nevhodně rychle.

Pokud se do výroby tohoto krbu pustíte, pošlete určitě
jeho fotograﬁe i do naší redakce na email
skautskysvet@skaut.cz.

LADISLAV DVOŘÁK:
OBEJMĚTE SVÉ VNITŘNÍ DÍTĚ
AUTOR KATEŘINA ANNA ŠRUBAŘOVÁ – KAŠPRA, PRAHA

Seberozvoj. Možná trochu móda, určitě ale jedno ze zásadních témat skautingu již od dob Svojsíka
a Baden-Powella. Pro vás, kteří na sobě chcete stále pracovat, jsme v tomto ročníku Skautského světa
připravili seriál recenzí vybrané seberozvojové literatury.
Ležela na stole a žena z obálky na mě upírala svůj uhrančivý pohled. Přečti si mě, přečti!
Její agilnost mě odrazovala.
Kniha s názvem Obejměte své
vnitřní dítě smrděla spoustou
dřiny, do které se mi chvíli
před porodem nechtělo. Tak
jsem jen zkusmo nahlédla –
a brzy bylo jasné, o čem bude
první díl tohoto seriálu.

Chce to deník, skicák a pastelky
Podruhé už jsem byla připravenější nořit se do hlubin
své duše. Blížila se uzávěrka, nesměla jsem se tedy nechat příliš zlákat navrhovanými cvičeními. Přesto jsem
se co chvíli přistihla, jak se zavřenýma očima vedu
vnitřní dialogy a v představách kreslím požadované
situace. Nešlo jinak. Z toho plyne poučení: vnitřní dítě
chce čas a poctivost. A deník, skicák a pastelky.
První část knihy nás krok za krokem přibližuje malé
Kačence, Mirečkovi nebo Lojzíkovi, kteří žijí v každém z nás a prožívají své dětské radosti a strachy.
A jelikož tyto radosti a strachy výrazně ovlivňují náš
dnešní život, může být velmi prospěšné je trochu prozkoumat, maličko jim porozumět. Od autora, psychoterapeuta Ladislava Dvořáka, k tomu dostáváme vlídný
a systematický návod. A upozornění, že pokud chceme
skutečně něco změnit, nestačí jen číst a přemýšlet. Pevně vtištěné vzorce chování pramenící z našich dávných
prožitků lze přepsat zase jenom prožitkem, odžitými
emocemi. Taková práce zpravidla bolí. Ale právě v tom
tkví princip Dvořákova přístupu: z čeho se vykřičíme,
vypláčeme, vydupeme, zeslábne a nechá nás jít dál.
A naopak: když prozkoumáme, co nám dělá radost
a dodává odvahu, můžeme se o to pevněji opřít.

Vykládám si svůj svět
Druhá polovina textu nabízí návod, jak získanou
schopnost dialogu s vnitřním dítětem využít k jeho
vysvobození, ke změně životního scénáře. Nechybí
ani upozornění na možná rizika a slepé uličky na této
cestě ke spokojenému bytí sám se sebou i s ostatními. Z knihy vyplývá, že neexistuje objektivní vidění
světa. Vždy záleží na tom, co si neseme v sobě a jaký
je náš přístup k životu. To, jak si svět vykládáme, je
vždy jen náš výklad světa, nikoliv skutečnost. A tento
výklad lze změnit. Naše vnitřní dítě se na jednotlivé životní situace dívá zjednodušeným pohledem
zhruba šestiletého školáka, naše dospělé vidění však
komplikuje ještě vnitřní rodič, který situaci hodnotí
podobně, jako to dělali naši skuteční rodiče. Když
pochopíme jejich motivy, můžeme změnit naše reakce. Tedy pokud to ve zlomku vteřiny, který zpravidla
máme, stihneme. Jak snadno dochází k nedorozumění
při komunikaci s druhými, ukazuje aktivita housenka,
viz rámeček.
Knihu bych rozhodně doporučila a chystám se do ní
pustit ještě jednou, tentokrát v adekvátním tempu.
Zkuste si níže vybrané aktivity a otázky k zamyšlení
a jestli vás zaujmou, sáhněte po samotné knize.

Inspirace z knihy: HOUSENKA (s. 33)
Při jednání s druhými lidmi se v nás odehrává následující sled činností:
nějak situaci vidíme – něco si o ní pomyslíme –uvědomíme si své
pocity (vnitřní dítě) – a náš pocit z nich (vnitřní dospělý) – to vše
ovlivňuje, jak se rozhodneme zareagovat. Zkuste si takto ve dvojici
přehrát prožitou situaci, které chcete porozumět. Napište si pro každého na papíry velikosti A4 jednotlivé kroky, rozložte je proti sobě
na zemi a postupně si projděte reakce obou účastníků.
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I TICHO
POTŘEBUJE
DRUHÉHO

Kateřina Novotná
vystudovala ﬁlosoﬁi a psychologii na Masarykově univerzitě. Nyní
pokračuje v postgraduálním studiu sociální psychologie a vede kurzy
a semináře o postmoderních přístupech v psychoterapii. Je lektorkou
psychoterapeutického výcviku Možnosti Dialogu. V roce 2009 založila
neformální skupinu Narativ (dnes Spolek Narativ), která si klade
za cíl rozvíjet a šířit tzv. kolaborativní a dialogickou praxi v kontextu
práce s lidmi.

S Kateřinou Novotnou o dialogu,
seberozvoji i o tichu
AUTOR MARTIN NOVÁK, BRNO
FOTO ARCHIV KATEŘINY NOVOTNÉ

Hledali jsme jednotné téma pro rozsáhlejší
rozhovory v letošním ročníku Skautského světa.
Po chvíli hledání jsme se vrátili opět na začátek –
k tématu vlastního rozvoje. Vztahuje se k němu
jeden ze tří principů skautingu – povinnost k sobě.
Těšte se tedy na sérii rozhovorů vztahujících se
různým způsobem k tomu, jak můžeme rozvíjet
sebe sama. Ten první nabízí zajímavé pohledy
na to, jak se můžeme rozvíjet prostřednictvím
dialogu.
Věnuješ se kolaborativní psychologické praxi. Co to
je a co to pro tebe znamená?
Když to vztáhnu na psychoterapii, kde tuto praxi
nejvíc uplatňuji, tak to pro mě oproti jiným přístupům
znamená důraz na vztah mezi mnou a klientem. Nejde
jen o nastolení důvěry, to je důležité napříč různými
psychoterapeutickými přístupy. Vztah chápu jako
platformu, na které se teprve utváří význam toho, co
je psychoterapie mezi mnou a klientem. Nevstupuji
do toho s nějakým předběžným očekáváním, co tato
konkrétní bude znamenat. Někdy znamená dávání
zpětné vazby na chování člověka, ale může znamenat
také něco úplně jiného. Ani ten člověk, který za mnou
přichází, to dopředu neví.
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Vytváří se to tedy až při tom setkání?
Ano, s každým klientem zvlášť a během každého setkání zvlášť. Nikdy to není stejné, pokaždé
se to proměňuje. To je pro mě esence toho slova
„kolaborativní“, že spolu spolupracujeme na tom,
jak psychoterapie mezi námi bude vypadat. Dialogické pro mě znamená, že se to děje skrze naši
komunikaci.
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Dialog pro tebe tedy znamená výměnu, setkání…
Ano, slova, která si vyměňujeme, ale dialog vnímám
i v širším slova smyslu. I způsob, jakým člověku otevřu
dveře, mu může říci, v jaké jsem náladě, jestli se na něj
těším, i to už vnímám jako dialog. Jak se zatváříme, co
děláme za gesta…
Jak se pro tebe odlišuje od komunikace, která je
spíše monologická a není dialogem?
Monologická je pro mě konverzace, do které se vstupuje s jasnou představou, jak má komunikace vypadat
a jak bude probíhat. Jeden ví, co se bude dít, třeba má
i připravenou sadu otázek a chce směřovat k nějakému
konkrétnímu cíli. To je pak monolog, který nedává
příležitost pro vzájemné obohacení, aby vzniklo něco
nového.
Znamená to, že kladeš důraz na otevřený prostor?
Zaklínadlo tohoto přístupu může znít „důvěra v proces“. Může to znít jako klišé, ale celou dobu, co o tom
přístupu vím, to vnímám jinak. Poznávám hlouběji
a hlouběji, že tohle heslo znamená strašně moc. Taková důvěra je potřebná na obou stranách, své klienty
tak někdy můžu inspirovat. Při rozhovorech s klienty
si třeba nedělám zápisky, snažím se být přítomná,
poslouchám je, zajímám se o to, co říkají. Doufám, že
to v nich vyvolá důvěru, že i oni mohou dělat to, co já
a bude to hodnotné.

Můžeš popsat nějaký svůj poslední posun ve vnímání
toho, co je to „důvěra v proces“?
Zrovna dnes jsem měla příležitost vidět, že v proces
důvěřuji až takovým způsobem, který by některým
kolegům mohl připadat divný. Před konzultací s klientkou jsem zvažovala, jestli by nebylo dobré terapii již
ukončit. Vzpomněla jsem si přitom na kolegyni, která
vyprávěla, jak si dopředu naplánovala ukončení terapie
s klientkou na příštím sezení. Jenže mi došlo, že já
bych to takhle nemohla udělat. Řekla jsem si: uvidíme,
jak to vyplyne. Některým kolegům by to mohlo přijít
jako šílenství, vítat klienta s tím, že ani nevím, jestli
budeme nebo nebudeme pokračovat. Přemýšlela jsem
hodně o tom slovu seberozvoj, na které se má zaměřovat tento rozhovor. Chtěla jsem se zeptat, jestli mi
k tomu můžeš říct víc? Co tím vlastně myslíš? Občas
o takovém moderním trendu „seberozvíjet se, pracovat
na sobě, na vztahu“ přemýšlím dost kriticky.

MNĚ SE ASI NEJVÍC NELÍBÍ, KDYŽ NĚKDO ŘÍKÁ:
PRACUJU NA SOBĚ. MAKÁM NA SOBĚ. TO MI
PŘIPADÁ, JAKO BYCHOM MĚLI BÝT NĚJAKÝ DŮL,
KTERÝ JE TŘEBA VYTĚŽIT, VYNDAT Z NĚHO VŠECHNY DIAMANTY A VŠE, CO V NĚM JE. JE TO TAKÉ
ZAVÁDĚJÍCÍ V TOM, ŽE TO VYPADÁ, JAKO KDYBY
ČLOVĚK SÁM SE SEBOU MOHL NĚCO DĚLAT, JAKO
BY SE TO DĚLO MIMO VZTAHY. PŘITOM JÁ SAMA
JSEM SE NIKDY NEDOZVĚDĚLA O SOBĚ NIC NEŽ
SKRZE VZTAH S NĚKÝM JINÝM.

Já nad tím uvažuju podobně. Napadlo mě ale, že
může být zajímavé podívat se na to prostřednictvím
dialogu a podívat se na to, jak se nad tím dá přemýšlet jinak než v intencích toho: rozvíjet se podle
příruček, abych byl schopný pracovat efektivně, uměl
si jasně uspořádat věci…
To říkáš dobře. Mně se asi nejvíc nelíbí, když někdo
říká: Pracuju na sobě. Makám na sobě. To mi připadá,
jako bychom měli být nějaký důl, který je třeba vytěžit,
vyndat z něho všechny diamanty a vše, co v něm je. Je
to také zavádějící v tom, že to vypadá, jako kdyby člověk sám se sebou mohl něco dělat, jako by se to dělo
mimo vztahy. Přitom já sama jsem se nikdy nedozvěděla o sobě nic než skrze vztah s někým jiným.
Schopnost být v dialogu ale není úplně samozřejmá.
Nebránil bych se přemýšlet nad tím, že je to nějaká
práce, věnovat se tomu, sám sobě, těm vztahům, já
říkám pracovat na tom…
Je také třeba si říct, jak široce člověk vnímá slovo dialog. Třeba když někdo čte knihu, je to podle mě dialog.

Autor, když ji napíše, neví, jak to na nás zapůsobí, když
čteme, nevíme, jak to dopadne.
Souhlasím, také myslím, že po přečtení se sami
změníme, tím jak vstoupíme do dialogu s knihou.
Některé teorie mluví o tom, že i autor při psaní vstupuje do dialogického prostoru a sám se svým psaním
proměňuje.
I knihu lze brát jako dialogického partnera. V procesu
proměňování sebe sama může být hodně důležitá. Kniha člověka nijak nehodnotí, nemusí se před ní snažit
vypadat nějak, jako třeba před druhým člověkem,
a může si tak knihu pustit blíže k tělu. Nemusíme ani
číst knihu, stačí být třeba někde o samotě na procházce
a přemýšlet o sobě. To neděláme jinak než tak, že nám
do toho vstupují jiné pohledy, perspektivy a příběhy,
které jsme se někdy dozvěděli. Každý z nás je jedinečnou směsí rozhovorů, které jsme kdy slyšeli.
Myslíš tím, že když do starosti o sebe začnou vstupovat druzí, začnou vznikat další roviny?
Tím se člověk stává člověkem, víc než jen tělem. Tím,
že k sobě pustíme druhé a rozhovory, se z nás stává ten,
kdo opravdu jsme. Může to stačit k tomu, abych byla
dobrý člověk, abych o toto pečovala a neustále byla
v takových dialozích.
Myslíš, že je potřeba se to učit, pouštět si druhé
k sobě, stávat se dobrým člověkem?
Pořád se to, myslím, učím a mám v tom velké rezervy.
Je pohodlné uzavřít se v tom, co už mám, umím, co
jsem slyšela a udělat si z toho hrad a obrnit ho pevností
a už tam nic nepouštět. Takový hrad ale nikdy není
nedobytný, vždycky přijde něco, co to může rozstřelit.
Vždycky jsem chtěla zůstat svobodná, to je pro mě
největší hodnota. Nechci se uzavírat a myslet si něco
definitivně.
Může se to ale stát i nepozorovaně, že zapadneme
do takového hradu…
Tak nějak jsem myslela to, že bych chtěla zůstat svobodná. Být ostražitá k tomu, co by mě mohlo svazovat
a „znesvobodňovat“. Nechtěla bych zdomácnět v nějaké
filozofii a té se dogmaticky držet. Je to ale neustálá práce.
Jak ses k tomuhle zaměření dostala? Máš nějakou
zkušenost, která je pro to nějak vypovídající?
Na to se mi těžko odpovídá. Byl to zážitek silné
zamilovanosti. Uvědomila jsem si přitom, že ani vztah
s člověkem nesmí způsobit, že uvidím věci jednostranně – buď budu s ním, nebo pro mě končí svět… Snažím
se testovat zvědavost, jak se na svět dívají druzí, jak je
vidět jejich očima. Nedávno tu byli na návštěvě

ROZHOVORY | ZAMĚŘENO NA OSOBNOST

29

kamarádi ze Švédska. Tatínek je černoch, děti mulati.
Žijí v bělošské kultuře a setkávají se s řadou předsudků. Holčička chodí do první třídy. Až když tady bydleli,
mohla jsem vidět, jak ona vidí svět. Dívali jsme se
na fotbal a holčička říkala. Podívej, maminko, tam jsou
taky černoši. Svítilo sluníčko a maminka se opálila
a říkala: Podívej, teď jsme si podobní, teď máš taky
tmavou barvu kůže.

nemá zahrnutého do svého života. Tím je ten rozhovor
jiný, jinak je myslím stejný, jako když si teď povídáme
my dva.
Přemýšlel jsem teď ve chvíli ticha nad tichem,
nad mlčením. I to má v dialogu velkou roli…
Jednou to bylo téma na konferenci. V naší skupině se
o tichu jako nástroji psychoterapie mluvilo půl dne.
Myslím, že je ticho a ticho. Je těžké říci něco obecně
o tichu. Může být nepřátelské ticho, ale i ticho jako
symbol obrovské důvěry. Jedna z mých nejkrásnějších
procházek byla asi dvacetikilometrová cesta s jedním
kamarádem, kde jsme víc než polovinu cesty mlčeli.
Bylo to takové to cituplné mlčení.
I v mlčení se tedy může něco dít…
Určitě, i v mlčení si předáváme spoustu významů.
Stejně jako slova, potřebuje i ticho toho druhého, který
ho interpretuje.

Kde všude je pro tebe přítomný dialog?
Myslím, že když se člověk otevře podobnému vnímání
světa, které jsem teď popsala, může vidět věci jinak.
Můžeš pak jít kolem plakátu romské neziskovky o jiné
barvě pleti a najednou ti dojde, jaké to je mít jinou
barvu pleti. Vidíš to najednou jinak, zase skrze vztah
s někým…
Líbí se mi sousloví „celkový filozofický postoj“.
Do psychoterapie totiž podle mě vstupujeme jako
celistvá bytost se všemi svými zážitky, třeba i s tou nešťastnou zamilovaností. Všechno, co z toho utváříme,
co se z nás stává, vstupuje do psychoterapie společně
s námi. Děláme jí tak cele skrze to, čím jsme. Svůj
životní postoj máme celý život sledovat a snažit se ho
verbalizovat.
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Tvá psychoterapeutická práce je tak jen jednou z rolí,
ve které se nějak promítá tvé pojetí dialogu?
Vnímám to tak, že to není jiný rozhovor, než který
vedu celý život. Jen ten kontext je jiný. Setkávám se
s někým, koho neznám jinak než z našich rozhovorů.
Mluvíme o něm, není to vzájemné. Může říci, co chce,
nemusí už příště přijít. Kdo za mnou přichází, často
nechce nakládat další problémy na hrb svých blízkých,
často říká, že oni sami toho mají dost. Nebo přichází
s něčím, za co se stydí, potřebuje to nejdříve probrat
s někým zvnějšku. Chce slyšet pohled někoho, koho
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Potřebuješ někdy mlčení a ticho?
Asi ano, i když poslední dobou ticho docela často nechci. Nutí mě přemýšlet. Máme teď v rodině těžkou situaci, takže kdykoli jsem sama a v tichu, není mi úplně
dobře. Ticho prohlubuje přemýšlení, může prohlubovat
i emoce. Když potřebuji poslední dobou něco promyslet, vrhám se spíš do rozhovorů, možná bych měla víc
hledat i ticho. Mám pocit, že v potřebě ticha se lidé
hodně liší a může se to i měnit. Takovou změnu cítím
sama na sobě. Jsem teď na mateřské a to toho ticha
za den moc nenasbírám. Trochu jsem se tomu přizpůsobila a snažím se být v klidu i uprostřed velkého rámusu.
Je ale pravda, že ticho do dialogu patří. Připadají mi
třeba jiné rozhovory ve třech lidech. Dva mluví a třetí
může sám přemýšlet. Když jsou lidé tři, nemusíš čekat,
že hned poté musíš začít mluvit a můžeš se na chvilku
zamknout do svého ticha.
Čím více je v rozhovoru lidí, tím větší je prostor, kde
se ty věci dějí.
Z toho, co jsme si zatím řekli, to může vypadat, že
člověk má být co nejvíc v dialozích a vstřebat z toho,
co nejvíce může. Myslím ale, že je třeba do vztahů
vstupovat tak akorát, abychom se nepřesycovali. Stejně
jako s jídlem, musí ho být dost, ale nesmí ho být příliš.
Někdy je pro nás naopak užitečné nějakou situaci
zredukovat na monolog. Když jsem pracovala, přišla
jsem někdy do obchodu a paní prodavačka si chtěla
povídat. Já jsem jí ale jasně dala najevo, že už nechci
mluvit. Teď na mateřské se do takových rozhovorů ráda
pouštím. Na ulici je spousta příležitostí začít se bavit.
Teď se do dialogů ráda pouštím.
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Ideální parťák na hory
LOAP St. Moritz evo

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

