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Editorial
Léto, během kterého jsem se chtěla naučit španělsky, 

plést ponožky a hooodně číst, uteklo dřív, než jsem s mno
hými předsevzetími vůbec stihla začít. Na jiné důležité 
věci mi ale čas zbyl, stejně jako desítkám autorů a oponen
tů, kteří se podíleli na tomhle čísle časopisu. Snad z něj 
poznáte snahu o co nejlepší start a atmosféru na pomezí 
starého a nového skautského roku, kterou všichni dobře 
známe – poučit se z loňska a čerstvou energii vrhnout tím 
správným směrem. Ať se vám to daří!

Časopis stále prochází grafickým vylepšováním, nabí
zíme proto návod na to, jak se v tom vyznat. 

V aktuálním čísle vás čekají nové i (staro)nové rubriky, 
některé jsme totiž jenom přejmenovali. Nicméně nepani
kařte ani se neztrácejte. Za zmínku stojí rubrika Já osobně, 
která vás chce donutit přemýšlet o hodnotách, principech 
a dalších důležitých věcech kolem nás. Novinkou jsou taky 
Zkušenosti konkrétních účastníků nadstavbového vzdě
lávání. Možná vás inspirují k tomu, vydat se po skautské 
stezce někam dál. Pod nadpisem Dětské časopisy najdete 
pomůcky pro to, jak rozvíjet témata nebo formy programů, 
inspirované aktuálními čísly dětských časopisů. Využijete 
je ale určitě i bez nich. A kolonky Pedagogika, Metoda 
nebo Stezka asi představovat nemusím. Pokud přece jen 
stále tápete, grafika časopisu by vám mohla pomoci:

Zelené stránky chystáme zejména pro vedoucí oddílu 
a všechny ostatní, kteří se podílí na výchově dětí. Najdete 
mezi nimi metodiky, pedagogické články, návody i kon
krétní programy. Oranžové stránky využijí střediskoví 
činovníci, jsou v nich obvykle praktické a organizační 
texty. A na modrých stránkách by si měl počíst každý, 
vyhradili jsme je pro články o seberozvoji, k zamyšlení 
nebo informacím z hnutí.

A k čemu jsou symboly? Lucernička, jak asi tušíte, smě
řuje k těm z vás, kteří se starají o světlušky a vlčata, lilie 
odkazuje na skautskou kategorii. Znak RS asi rozklíčová
vat nemusím, uzel je pak symbolem pro „to ostatní“, tj. pro 
texty, které se nevěnují výchovným kategoriím, ale píše se 
v nich o vedení lidí nebo jiných potřebných vůdcovských 
dovednostech. 

Káťa Šmajzrová
šéfredaktorka



Slibuji na svou čest,
jak dovedu nejlépe 

Eva Měřínská
náčelní
eva.merinská@skautka.cz

Uplynulo léto, doba táborů (v tom letošním 
se jich uskutečnilo přes 1035). Tábory jsou 
zakončením skautské celoroční činnosti. Často 
na nich vrcholí objevování skautingu složením 
skautského slibu. Tábory jsou pro slib jako stvo
řené. Skautský tábor a společenství oddílu dokáží 
vytvořit atmosféru, která dodává aktu slibu váhy a 
důležitosti. Rámuje tento výjimečný okamžik do 
životní samozřejmosti. 

Slib, přiznání se k základním principům a 
povinnostem, zavázání se k tomu, že je budu 
plnit, jak dovedu nejlépe, je moment, na který 
bychom měli často myslet, přemýšlet o smyslu 
slíbeného a umožnit i našim skautům a skautkám, 
aby měli příležitosti o slibu uvažovat a případně 
si jej „obnovovat“. Mně se to daří především díky 
rozhovorům s budoucími vůdci a instruktory na 
letním kurzu Gemini. Co všechno je slibem, která 
naše rozhodnutí, které věty, které činy? Čím jsem 
starší, tím víc ve skautském slibu vnímám závazek 

„dělat svět lepším“. A vždy mně tahá koutky do 
úsměvu sdělení mladého člověka, že s ohledem 
na pomoc bližním slíbenou ve slibu např. pomůže 
babičce s nákupem nebo přejít ulici, a tím se slib 
plní. Ve kterém díle Rychlých šípů bylo toto 
ztvárněno a kolika babičkám již bylo takto po
moženo? Ptám se s mírným úsměvem a nadějí, že 
vnímáme, že podstata slibovaného leží jinde, res
pektive nejenom v taškách.Vidím slib v blízkosti 
odpovědnosti. V odpovědnosti postavit se čelem 
tomu, co přichází, a rovně se s tím vyrovnávat. 
V oddíle např. tím, že něco z toho, co dostávám, 
časem vrátím. V občanském životě třeba tím, že se 
budu aktivně zajímat o to, co se v mém okolí děje, 
že nebudu věci kolem sebe nechávat plynout.

V březnu přijaté stanovy zavedly činovnický slib, 
který se textově liší od toho stávajícího vůdcovského. 
Znění činovnického slibu se mi líbí: „… sloužit 
výchově mládeže v duchu skautského slibu a zákona.“ 
Ta věta je přes svou pokoru aktivním vyjádřením 
postoje, slibu, že to nejlepší ze sebe budu předávat 
dál, že myšlenku „lepšího světa“ rozvinu a nenechám 
zakrnět.

Přeji nám, aby v nás zůstaly okamžiky skaut
ských slibů z letních dnů celá léta, abychom měli 
čas nad slibem přemýšlet a aby nám pomáhal 
správně se rozhodovat.
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Příprava
Před začátkem aktivity připravíme sedm „mostů“, které 

každá družina musí zdolat, než se dostane ke každé ze sedmi 
metod. Mosty je možné umístit na louku i do lesa (délka celé 
hry se bude do značné míry odvíjet od délky a náročnosti 
mostů). Na začátku každého mostu je popsáno, co družina 
musí udělat, aby se dostala na druhý konec a mohla metodu 
použít (např. jeden hráč musí přenést ostatní na druhou 
stranu; rádce se musí dostat na druhou stranu, aniž by se 
dotkl země apod.). Na začátku každého mostu je také uveden 
název metody, ke které most vede, aby si účastníci v případě 
časové tísně mohli rozmyslet, které metody je ještě možné 
stihnout a které už ne. Na konci každého mostu je připravena 
kartička s popisem metody, kterou družiny použijí k odhadu 
počtu lentilek (rozhodnutí leadera – autoritativní, rozhod
nutí leadera za přispění ostatních členů, rozhodnutí výboru, 
většinové hlasování, průměr, konsenzus, expertní názor).

Sklenici s lentilkami umístíme na vyvýšené místo (stůl, 
pařez, apod.) a ve vzdálenosti cca 3 metry ji ohraničíme 
provázkem tak, aby se k ní nikdo nemohl přiblížit.

Průběh hry
Úvodem jim řekneme, že v každé skupině, jak v rodině, 

tak v družině, oddíle, ale i ve skupinách mnohem větších 

(ve městě, ve státě), je potřeba dělat rozhodnutí – a že ke 
každému rozhodnutí je možné dojít mnoha způsoby, které 
ovlivňují, jak rozhodnutí bude vypadat. Jejich úkolem bude 
odhadnout množství lentilek ve sklenici pomocí sedmi metod, 
které najdou na konci sedmi mostů. Výsledky si zapisují do 
výsledkové listiny. Družina, která se některým ze svých 
odhadů nejvíce přiblíží skutečnému počtu lentilek ve sklen
ici, skle nici s lentilkami získá. Družiny musí své výsledkové 
listiny odevzdat do uplynutí časového limitu. Do výsledkové 
listiny není možné zaznamenat výsledky, ke kterým družiny 
dospěly jiným způsobem než popsanou metodou.

Po uplynutí časového limitu následuje evaluace, ve které se 
s hráči postupně zamýšlíme nad každou z metod rozhodování 
a zodpovíme otázky, které by hráče měly dovést k zamyšlení 
nad jejich výhodami, nevýhodami, tím, jaké výsledky mají 
jednotlivé metody tendenci produkovat, apod.

Při vyhlášení výsledků zdůrazníme, že v reálném životě 
nejčastěji rozhodujeme o věcech, které nutně nemají jed
no správné řešení (na rozdíl od lentilek, které je možné 
spočítat) a že metody, které „fungovaly“ při odhadování 
lentilek, nemusí být vhodné pro jiná rozhodnutí.

Tipy
 » Zásadní pro vyznění hry je, aby družiny přesně dodrže

ly metodu tak, jak je popsaná (např. aby v případě kon
senzu hráči nehlasovali, ale výsledek zapsali až poté, co 
s ním opravdu všichni souhlasí, apod.).

 » Časový limit by měl být nastaven tak, aby si družiny 
stihly vyzkoušet co nejvíce metod, ale aby zároveň 
pociťovaly tlak (a to je přimělo zamyslet se nad tím, 
jak jsou které metody časově náročné).

 » Lentilky je možné nahradit jinými předměty (např. 
korálky). Ty by ale měly být takového tvaru, aby 
opravdu bylo možné jejich počet odhadnout (např. 
hřebíky proto nejsou příliš vhodné).

Popisy mostů, metod rozhodování, výsledkovou listin 
a otázky k evaluaci najdete ke stažení na Křižovatce i na 
Facebooku Skautingu.  

Aktivita vychází z programu školení Studentské rady Anglo-americké 
Univerzity v září 2013.

Rozhodování 
sedmkrát jinak
Hráči dostanou sklenici naplněnou lentilkami. Pomocí sedmi metod rozhodování mají za úkol 

odhadnout, kolik lentilek nádoba obsahuje. Na výsledcích vidí, že různé metody vedou k různým 
výsledkům, a uvědomí si, jaké výhody a nevýhody se pojí s každou z nich. Družina, která se svým 
odhadem nejvíce přiblíží skutečnému počtu lentilek, sklenici s lentilkami získá.

• 

autor Vendula Ženatá a Jaroslav Petřík
typ hry týmová, zaměřená na rozhodování
hráči + věk skauti a skautky, R+R (po družinách)
náročnost psychická i fyzická
prostředí louka nebo les

instruktoři 1 (ideálně ale ke každé družině jednoho – zejména 
na evaluaci)

délka hry 50 minut aktivita + 20 minut evaluace

vybavení / materiál

skleněná nádoba naplněná lentilkami nebo jinými 
drobnými předměty, tabulka na zapsání výsledků 
(pro každou družinu), materiál na přípravu mostů, 
kartičky popisující jednotlivé mosty, kartičky 
popisující jednotlivé metody, píšťalka, stůl/pařez/
jiné vyvýšené místo, provázek na ohraničení, otázky 
k evaluaci, šátek a propisku pro účastníky

cíl hry / body stezky hráči si vyzkoušejí různé způsoby rozhodování a 
uvědomí si výhody a nevýhody jednotlivých metod

Venda a Australan se zají-
mají o občanské vzdělávání. 
Tuto aktivitu pod názvem 
Make Your Decision! 
připravili pro programový 
blok Budoucnost demokra-
cie na Středoevropské 
Jamboree 2014.AUSTRALAN VENDA
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Stíhat stezku a nezbláznit se

S novým skautským rokem se možná poprvé či poněko
likáté zabýváte v oddíle otázkou, zda konečně zavést 
do programu i tolikrát zmiňované stezky. Když se ale 
podíváte na tu spoustu příruček, rad a návodů, jak „to“ 
dělat nejlépe, máte pocit, že by váš týden musel mít mini
málně 300 hodin, abyste všechno stihli a mělo to smysl. 
V následujících odstavcích se dozvíte, kolik času se dá 
stezce věnovat tak, aby to bylo šité vašemu oddílu přímo 
na míru a nikdo se z toho nezbláznil.

1. Jsem na to sám/sama, ale nechci to vzdát
(…protože zrovna většina vedoucích odešla na VŠ; rádce 

teprve vychovávám; potřebuju ostatní přesvědčit, že to má 
smysl; jsem jediný, kdo na to má čas). 

Náplň práce: Vůdce v  tomto modelu hraje hlavní 
úlohu – plánuje i realizuje schůzky (společně s rádci). 
Před začátkem skautského roku sestaví společně s rádci 
výchovný plán, ve kterém budou obsaženy i jednotlivé 
bloky stezky, kterým se chce v průběhu roku věnovat. Při 
přípravě programů na schůzky nebo výpravy ví přesně, 
co zohledňovat, jaké programy zařadit a čemu je potře
ba se důkladněji věnovat. Podle toho také může plán 

aktualizovat, poupravovat a doplňovat. Na dohlížení nad 
plněním stezky se při schůzkách podílí s rádci (každý si 
povídá s jinou skupinou dětí/o jiných tématech).

Výhodou tohoto modelu je přímá zpětná vazba vůdci, 
který na samotném plnění a pokroku dětí vidí, kde je potře
ba ubrat a kde přidat. Vůdce navíc dobře pozná každého čle
na a lépe mu tak porozumí, může improvizovat a upravovat 
plán variabilně podle toho, co je zrovna potřeba. Slabinami 
modelu jsou velké časové nároky, kladené na vůdce, při jeho 
výpadku (pracovním, studijním) stezkové úkoly stojí a často 
už se nikdy znovu nerozhýbou. Model taky žádným způso
bem nerozvíjí rádce a nepodporuje předávání kompetencí a 
dělbu práce mezi vůdci a rádci. Těžko se rádci ze dne na den 
naučí stezku používat, až se stanou členy vedení. 

Časová náročnost na vůdce: 
na, začátku roku střední
rutinní během roku velká

2. Jsem sám/a, ale mám řadu schopných rádců, 
které chci vychovat

V takovém případě se hodí postupně zapojovat rádce do 
procesu plánování i koordinace. Podle jejich zkušeností je 
vhodné je zapojit už do úvodního plánování postupu. Rádci 
tak spíše pojmou plán za vlastní a nebudou ho brát jako 
předepsanou směrnici. (O tom, jak rádce zapojit, je Čápův 
článek z červnového Skautingu 2011 Jak na stezku). 

V praxi potom rádci podle navrženého plánu připravují 
programy a kontrolují plnění bodů. Aby nedošlo k nahodi
lému plnění aktivit a plán neztratil na systematičnosti, je 
důležitá komunikace mezi vůdcem a rádci. Vůdce v tomto 
modelu nemusí dohlížet na každotýdenní plnění, koordi
nuje stezku jako takovou, rádce tak vede k samostatnosti 
a výchově dětí spíš, než kdyby všechno dělal sám. Časová 
náročnost se ale příliš nemění, programy i jejich plnění 
vyžadují kontrolu, která je časově závislá na vyspělosti rádců 
i pravidlech, nastavených mezi ním a vůdcem. 

Katka Šmajzrová a Barbora Malinovská

TIPY NA USNADNĚNÍ/POMOC: 

• využij databázi programů na Křižovatce
•  zapoj děti 
• rozděl je do dvojic, ve kterých se budou navzájem 

kontrolovat a podporovat
• jmenuj správce tabulky úkolů, který bude zapisovat 

posuny ve stezce
• zapoj rodiče do kontroly a plnění úkolů (jak přesně 

na to se dočteš v příštím čísle)
• nastavte si s dětmi pravidla plnění a odškrtávání 

úkolů, uč sebe i je dodržovat termíny
• využij externisty na programy, oslov dobrovolného 

hasiče, ředitelku knihovny nebo pošťáka

foto Antonín Frič
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Stíhat stezku a nezbláznit se Mášli ve vedení pomocnou ruku, rozdělte si úkoly 
mezi sebe – jeden z vás může hlídat vyváženost a kvali
tu programů na schůzce, druhý bude kontrolovat spolu 
s rádci to, jak si děti vedou.

Časová náročnost na vůdce: 
na začátku roku velká
rutinní během roku velká

„Družinový vedoucí připravuje dostatek akti-
vit formou nepříméno plnění, které zařazuje do 
programu nejen na schůzkách, ale i výpravách a 
táborech. O aktivitách plněných svými svěřenci 
přímým způsobem má přehled díky společným 
okenků věnovaným postupu ve stezce. Stezky se 
u nás staly skvělým nástrojem pro dosahování 
výchovně-vzdělávacích cílů.“

Zdeňka Pavlišová – Zipi  
smíšený oddíl Lochenice

3. Mám dost zkušených rádců i schopných mladších 
roverů

V takovém modelu využijte potenciál rádců a nechte 
je na začátku roku naplánovat, jak bude průběh roku se 
stezkou vypadat. Jinou alternativou je vybírat konkrét
ní úkoly na měsíc dopředu na oddílových radách. Výběr 
nechte na rádcích, chtějte odůvodnění jejich volby, aby 
si zvykli nad sestavováním programu přemýšlet z větší 
časové perspektivy. 

Rádci družin podle plánu připravují programy, dohlížení 
nad plněním stezek a koordinaci mají ale na starost patro
ni (roveři) jednotlivých dětí. Děti si je vyberou jako své 
průvodce a společně s nimi pak konzultují výběr i naplnění 
některých úkolů. V závislosti na časových možnostech jed
notlivých členů se patroni účastní části každé schůzky nebo 
jednou za čas uspořádají patronskou schůzku (např. jednou 
za dva týdny). Patroni jsou potom důležitým zdrojem in-
formací a zpětné vazby o tom, jak se děti rozvíjí. 

Výhodou patronského modelu je velmi individuální 
přístup a skutečný dohled nad tím, jak si děti ve stezce 

vedou. Děti i roveři tak nenásilně poznávají část metody 
„učení se od starších“ a upevňují vztahy mezi sebou. Ne 
každý oddíl si ale může dovolit natolik „lidsky náročný“ 
přístup, i patrony je navíc potřeba připravit na to, co budou 
dělat a stanovit si společně jasná pravidla přístupu k dětem 
i organizaci schůzek. Komunikace s tolika lidmi také zvy
šuje nebezpečí nedomluvení se. Každý patron navíc může 
být na děti jinak přísný a to vyvolává mezi dětmi rozbroje. 
Řešením je patronace jednotlivých bodů nebo oblastí.

Jinou možností pro početnější vedení je přidělení jed
notlivých oblastní konkrétním vedoucím, které naplánují 
postup jejich plnění a budou na něj dozorovat. Vybírat 
si můžou podle svých časových možností během roku 
(zkouškové apod.) nebo zájmů, potažmo expertnosti. 

Časová náročnost na vůdce: 
na začátku roku střední
rutinní během roku malá

„Připravily jsme pro patrony, kterým jsme 
odborně říkali tutoři, manuál, ve kterém měli 
popsané, co přesně je jejich úkolem a jak mají děti 
správně vést ke splnění bodu.“

Šárka Kladivová  
stezková vedoucí ze Žamberka

4. Je nás ve vedení víc, máme dost zkušených rádců 
i roverů

Široké vedení a dostatek lidí u družin je pravděpo
dobně ideální pro všechny oddílové aktivity, nejen stezku. 
Při jejím vedení ale umožňuje rozdělit role podle časo
vých i jiných možností jednotlivých členů. Rizikem je 
přílišná roztříštěnost, při které každý zná svůj úkol, ale 
neví, k čemu to vlastně je. Vyvarovat se toho je možné 
díky společnému plánování na začátku roku, pravidelným 
poradám i úloze koordinátora, jehož úkolem je koordi
novat a mít přehled nad tím, jaké typy programů kdo 
realizoval, kdo je či není pozadu a co za body zbyde na 
oddílovou výpravu. 

Možností, která je ale vhodná spíše pro starší děti, které 
už se stezkou pracovaly, je volba okruhů samotnými členy. 
Tento model podporuje v dětech schopnost svobodně se 
rozhodovat a zároveň je dlouhodobě motivuje k plnění 
stezky. Na druhou stranu u mladších dětí nebo u ne úpl
ně pevných družin riskujeme, že se členové na výběru 
neshodnou a přímá volba rádcem představuje rychlejší a 
jistější řešení. Aby navíc plán nebyl jednotvárný a splňoval 
předem definované cíle, je nutná koordinace rádcem nebo 
vůdcem.

Časová náročnost na vůdce: 
na začátku roku malá
rutinní během roku malá
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TIPY NA USNADNĚNÍ

• stanovte si používané komunikační kanály a termíny, 
které budete všichni dodržovat

• domluvte se na formě zpětné vazby od dětí i od rádců
• sdílejte si google dokument, ve kterém rádci připravu

jí programy – kontrola a diskuse je snazší
• navrhněte rádcům vytvoření facebookové skupiny, ve 

které si budou navzájem sdílet nápady na program 
(obdobně poslouží i oddílová databáze programů)

• nechte rádce nahrávat zpětnou vazbu ze schůzek na 
diktafony nebo mobily, nezabere jim to moc času a 
je tak větší šance, že ji budou poskytovat pravidelně
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Cílem hry je komunikovat, mluvit v celých větách, 
snažit se rozvést myšlenku a používat vhodnou slovní 
zásobu. Úplná správnost pohádkového prostředí není 
podstatná.

Legenda
Pohádkové postavy zabloudily a dostaly se do světa 

lidí. Jsou zmatené a nevědí, co mají dělat. Úkol vlčat a 
světlušek je přiřadit k postavičkám správnou pohádkovou 
krajinu a tím je vysvobodit.

Příprava
Nejprve je třeba přichystat si počet kartiček s pohád

kovými postavami a drobnou charakteristikou (např. 
Králíci z klobouku – Bob a Bobek, cestují v kouzel
nickém klobouku, často dělají neplechu), další postavy: 
Rumcajs, Karkulka, Šmoulové, Popelka, Sněhurka, 
Jeníček a Mařenka, Maxipes Fík, Krteček, Spejbl a 
Hurvínek. Postavy je dobré zvolit dle oddílových či re
gionálních zvyklostí. 

Charakteristiky postav jsou podstatné zejména pro 
to, aby pomohly tápajícím mladším/starším vlčatům a 
světluškám. Případně můžete místo toho použít pouze 
obrázek postavičky s názvem, musí ale jít o jednoznačně 
poznatelnou pohádkovou bytost.

Průběh hry
Skupinu rozdělíme na dvě poloviny. Úkoly jsou 

následující:
Skupina A: Nejprve si členové skupiny vylosují kartičky. 

Vlčata a světlušky si čtou, co jsou za postavy. Postupně 
ostatním povědí svůj příběh a popíší, jaká jsou postavička, 
jak vypadají, aniž by řekly své jméno. Vzhledem k plnění 
bodu stezku je lepší, mluvíli jedinci samostatně. 

Skupina B: Členové skupiny hádají jméno postavičky 
a popisují prostředí dané pohádkové země. Dle stáří 
hráčů je možno nechat na jednotlivce, nebo skupinu, aby 
se doplňovali. Pokud bude postava Rumcajs – popíší les 
Řáholec, ševcovnu, synka Cipíska, město Jičín,…

Skupina A: Hráči reagují na odpovědi a komuniku
jí s pomocníky (skupina B), kteří se je snaží zachránit. 
Správnost odpovědi určuje vedoucí, ten také ukončuje 
diskusi nad danou postavičkou, hlídá čas, vrací postavičky 
domů a přiděluje body.

Následně si obě skupiny prohodí role. Za správně 
popsané postavy lze udělovat body.

Pro spád hry můžete určit časový limit odpovědí, např. 
1 min. 

Zpětná vazba
Po hře můžeme položit otázky typu – kdo si myslí, 

že zvládl rychle reagovat, kdo bez koktání popsal danou 
pohádkovou zemi, komu bylo příjemné mluvit před ostat
ními, kdo by raději k mluvení hrál i divadlo, pro koho bylo 
jednodušší mluvit v šestce a pro koho samostatně? Díky 
následné zpětné vazbě je možno dozvědět se, jaká role byla 
pro vlčata a světlušky náročnější, co naopak jednoduché a 
které dovednosti je potřeba dále procvičovat.



Ztracené 
pohádky

Hra je zaměřena na komunikační dovednosti jednotlivců i síle týmu – šestky. 
Společné provedení a vzájemné doplňování popisu pohádkové země může 
utužit vztahy v šestce.

Dana Waldsteinová (29 let)
Členka odboru vlčat a světlušek, 
doma ve středisku Most. V současné 
době na rodičovské dovolené.
komtesa.dana@gmail.com

KOMTESA

• 

autor Dana Waldsteinová – Komtesa
typ hry hra na schopnost prezentace a fantazii
hráči + věk družina, vlčata/světlušky
náročnost střední psychická
prostředí klubovna
instruktoři 1
délka hry dle počtu dětí: 10–20 minut
vybavení / materiál kartičky s charakteristikou postav

cíl hry / body stezky

prezentace a reakce na spoluhráče
Seznámím šestku se svou oblíbenou písničkou nebo 
pohádkou a zkusím vysvětlit, proč se mi líbí.
Na vybrané hře, kterou jsme hráli, přesně popíšu, co 
se mi líbilo a co nelíbilo.

převzato z www.rodina.cz
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Ptát se umí každé dítě. Proč je nebe modré, proč 
tatínek pije pivo anebo jak se rodí děti. Ale Filip má 
onu vlastnost klást otázky, které takříkajíc tnou do 
živého. Otázky, které odhalují a které pronikají. A které 
vám nezřídka odhalí, že vlastně o světě víte jen strašlivě 
málo. V jeho věku je to tak trochu zázrak. Je mu šest a 
tři čtvrtě roku.

Zrovna včera večer jsme se při poradě v týpku shodli, že 
se před Filipovými otázkami začínáme bránit neprůstřel
nou odpovědí: „Prostě to tak je“ a že je to špatně. Že 
se budeme snažit lépe, protože dobrá otázka si zaslouží 
dobrou odpověď.

Filip je už u mě a zatímco v ruce pevně svírá plastové 
frisbíčko, ptá se: „Proč je skoro na všech věcech napsáno 
Made in China?“ Mně se v tu chvíli vlastně trochu ulevilo, 
protože mohly přijít i o poznání zákeřnější otázky. Tahle 
je celkem v pohodě, říkám si, a sebejistě odpovídám.

„A kde je ta China?“ pokračuje ve svém systematickém 
sebevzdělávání Filípek. Moudrým a vševědoucím hlasem 
odpovídám, že to není China, ale Čína, a že je strašlivě 
daleko a že je vlastně až na druhém konci světa. Filip 
zamyšleně zůstává stát a další otázka nepřichází. S poci
tem, že jsem z toho vyvázl lacino, kráčím dál tam, kam 
jsem od počátku mířil, totiž do jídelny. Dneska jsou 
k obědu dlouho slibované řízky. Filipovi ale netrvá ani 
půl minuty, než mě doběhne a pokračuje. „Proč ty věci 
nevyrábíme v Česku? My v Česku neumíme vyrábět věci?“ 
Odpovídám, že umíme, ale že ty z Číny jsou často o dost 
levnější. Doufám, že to Filipovi bude stačit, protože do 
diskuse o přístupech liberální ekonomie bych se pouštět 
rozhodně nechtěl. A už vůbec ne s ním.

 „A proč?“ ptá se dál Filip. Sakra! Děje se to zase. „Lidi, 
kteří tam pracují, nechtějí dostávat zaplaceno tolik jako lidi 
u nás.“ 

„Nechtějí?“ ptá se zase Filip bez váhání. „No – oni by 
třeba chtěli. Ale dostávají prostě míň,“ dodávám a ani mi 
nedochází, že vlastně říkám „prostě to tak je“, třebaže 
jinými slovy.

„A proč?“ Nejenže nemám tušení, jak to Filipovi vy
světlit, ale vlastně nemám ani nejmenší tušení, proč to 
tak vlastně je. Uprostřed povídání s Filipem se zamýšlím 

nad tím, jestli tou odpovědí „prostě to tak je“ neodbýváme 
kromě důsledných vlčat často taky sebe samotné. 

„Co tenhle řízek? Je taky z Číny?“ ptá se po chvíli zase 
Filip, protože pochopil, že by se ode mě odpovědi nejspíš 
stejně nedočkal. Zvedám se a spíš podvědomě se snažím 
o to, aby mi nebylo rozumět, a pod vousy huhňám, že ten 
řízek bude spíš z Polska nežli z Číny. O poznání jistějším 
hlasem prohlašuji, že už budu muset jít, protože máme… 
hm… poradu vedoucích.

 „Proč jíme řízky z Polska?“ ptá se ještě Filípek, ale to 
já už neslyším. A nevidím ani to, že se mračí. 

Zbytek dne uběhl rychle. Odpoledne jsme pozorovali 
mraveniště, ke kterému jsme kápli lžičku medu, Filip byl 
do dění v mravenčím mikrokosmu zabraný stejně jako os
tatní. I odpolední hra v lese utekla tak rychle, že by člověk 
sotva stihl třikrát lusknout prsty. Někde, někdy, někomu 
ale Filip kladl otázky dál. Když jsem byl vlčata v noci 
zkontrolovat, Filip už ležel ve svém stanu a ze spacáku mu 
koukala jen půlka zamyšleného obličeje. „Ty… Kamzíku? 
A je pravda, že v Číně pracujou i úplně malý děti?“ 

Neřekl jsem nic. Mohl bych říct jedině po pravdě, že 
nejspíš někde ano. Jenže on by se potom zeptal proč. 

 » Jak byste si v povídání s Filípkem vedli vy? 
 » Zamluvili byste to? Zjednodušili byste to? A uměli 

byste to zjednodušit?
 » Řekli byste Filípkovi celou pravdu? Znáte celou 

pravdu? Je možné ji vůbec znát celou?
 » Má u vás otázka lidských práv místo v programu? 

A co konzum? A co chudoba?
 » Umíte s podobnými tématy pracovat? Umíte o nich 

připravit hodnotný program? Nebo začínáte a 
končíte u vybírání peněz „na něco“?

 » Máte ponětí, kde vyrobili vaše frisbíčko a ostatní 
táborové vybavení? Kde se šije vaše oblečení?

 » Kupujete řízky z Polska?
 » Kam až sahá odpovědnost vašeho oddílu? U vy

sbírání papírků na vašem tábořišti končí, anebo 
začíná?

 » Máte i vy v oddíle svého Filípka?
 

Umět se ptát,  
umět odpovídat

příběh | skauting 

Svět po skautech
Kurz pro skautské vedoucí, který 
pomáhá oddílům odpovědně 
fungovat, minimalizovat negativní 
dopady jejich činnosti a přiblížit 
dětem propojenost světa.
www.svetposkautech.cz

Filípek míří přímo ke mně a má v obličeji TEN výraz. Je s námi na táboře poprvé, ale 
TEN výraz už stejně dobře znám. A začínám se potit. Přijde totiž otázka. A docela jistě 
nebude jen jedna.
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Obtížné 
situace s dětmi 
a jak v nich komunikovat
Už jste někdy zažili situaci, kdy člen vaší družiny či oddílu (z vašeho pohledu) bezdůvodně 

odmítl hrát hru, pohádal se s kamarádem nebo se začal vztekat, že nepůjde na hlídku 
a rozhodně nebude loupat brambory? Asi teď pokyvujete hlavou a říkáte si: „Samozřejmě, to se 
děje často…“. Podobné situace jsou nedílnou součástí naší práce s dětmi. A přesto nás někdy 
dovedou vyvést z rovnováhy.

Pojďme společně přemýšlet o tom, jak se k podobným 
situacím postavit. A zejména jak jim předcházet a připra
vit se na ně. Mějme však na paměti, že půjde o jeden 
z možných úhlů pohledu, nikoliv o univerzální návod.

Nebezpečná vosa
Adéla, vedoucí tábora, sedí v jídelně a sklání se nad od

poledním programem. Zvažuje, zda některé aktivity přeci 
jenom nezrušit a nedat dětem prostor ke koupání. Je vedro 
k zbláznění. Tu ze stanového náměstí slyší neskutečný křik. 
Už podle hlasu poznává, že jde o Berušku, nejmladší účastnici 
letošního tábora (je jí sotva šest let). Bere nohy na ramena a 
chvátá ke stanům, aby zjistila, co se děje.

Když Adéla přichází blíže, vidí, že Beruška je celá a v kuse. 
Stojí a vyděšeně se kouká kolem sebe. Adéla přichází k Berušce, 
poklekává k ní tak, aby měly obličej ve stejné úrovni a dobře 
na sebe viděly a říká: „Slyšela jsem nějaký křik. To jsi byla ty, 
Beruško?“ Beruška neodpovídá, zprudka dýchá a neznatelně 
kývá. Opodál si čte Mařenka, která na Adélu volá: „Nic se 
neděje, ta naše Beruška je jenom pěkný posera. Lítala kolem 
ní vosa.“ Adéla rychle pochopila, že teď nemá smysl se Berušky 
na něco vyptávat. Řekla jí: „Pojď se posadit, tady se opři o stan 
a v klidu se nadechni a vydechni. Tak hluboko, aby se ti 
nafouklo bříško. Já budu dýchat s tebou. Pojď: nádech … a teď 
hezky pomalu výdech. Bezva. A ještě jednou…“ Chvilku tak 
spolu tiše dýchají a Beruška se viditelně uklidňuje. Za malý 
okamžik již dýchá úplně volně, dívá se na Adélu a sama za
hajuje rozhovor: „Lítaly tady vosy.“

Adéla na to: „Aha, lítaly tady vosy. A co se stalo, že jsi 
začala křičet?“

Beruška: „No, vlastně nic. Ale já jsem se hrozně polekala. 
A měla jsem strach, že mě pokoušou jako tuhle Koblihu. Určitě 
by to bolelo…“

Adéla: „Když jsem byla světluška jako ty, taky jsem se bála 
vos. Tak si zkouším představit, jaké to vlastně bylo…“

Beruška: „A teď už strach nemáš?“
Adéla: „Ne, teď už ne.“
Beruška: „Ale jak to? Kam se ztratil?“
A rozhovor pokračuje dál…
Po chvíli, když je Beruška už úplně v pohodě a odchází si 

hrát za ostatními světluškami, se Adéla obrací na Mařenku, 
aby jí dala zpětnou vazbu: „Moc mě potěšilo, že jsi mi pově
děla, co se stalo Berušce. Bylo mi ale smutno z toho, že jsi o ní 
řekla, že je pěkný posera. Mohla bys, prosím, příště podobná 
slova vynechat?“

Co se Adéle podařilo
Adéla reagovala pohotově, bezprostředně se pustila 

do řešení situace. Ovšem ne bezhlavě. Snažila se vypátrat, 
co se stalo, vyslechla si zprávu Mařenky a zmapovala ak
tuální stav, ve kterém se nacházela Beruška. Na základě 
těchto informací postupovala dál.

Zvolila vhodný postoj k vedení rozhovoru s Beruš
kou – přidřepla si k ní tak, aby měly oči v jedné výšce. 
Vyjádřila tím, že má o Berušku a její situaci opravdu zájem 
a že chce společně hledat možná řešení.

Pochopila, že Beruška se ocitla ve stavu, který bychom 
mohli označit za panický záchvat. A že plytké intenzivní 
dýchání spolu s tím, že není schopná mluvit, značí, že je 
právě polapena ve svých emocích a prožívání a že je tedy 
potřeba jí nejprve pomoci tyto emoce zpracovat. V prvním 
kroku zajistila pro Berušku bezpečné prostředí – nechala 
ji posadit se a opřít a aktivně ji vedla ke zklidnění pomocí 
dýchání.  Když se jim společně podařilo zpracovat tento 
akutní stav, vznikl prostor pro rozhovor. Možná to bylo 
věkem, možná ale taky tím, že si Adéla dala záležet na bu
dování vstřícného vztahu s členkami svého oddílu. Ať tak 
či tak, Beruška měla chuť se sama pustit do povídání o tom, 
co se vlastně stalo.

Barbora Neuwirthová (28 let)
psycholožka, výzkumná pracovnice. 
Zapálený nadšenec pro cokoliv, co ji 
právě zaujme – v poslední době např. 
řešení krizových situací, přičemž slo-
vo krize chápe v různých kontextech 
různým způsobem.
Barbora.Neuwirthova@gmail.comBÁRA
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V rozhovoru Adéla postupovala tak, že přijala možnost, 
že Beruška má opravdu strach z vos – nijak se jí nevysmála, 
nehodnotila, neironizovala. Kromě přijetí emoce Berušky 
jí také umožnila hledat způsoby, jak se svým strachem 
nakládat – tím, že vytvořila prostor Beruščinu emoci po
jmenovat, sdílet společný zážitek (i když je zřejmé, že 
vedoucí nemá členům svého oddílu svěřovat všechny své 
osobní zážitky a dělat si z nich svého „terapeuta“ – na to 
naopak pozor) a seznámit se s možnostmi, jak lze takový 
strach překonat.

A nakonec Adéla neakceptovala to, že jeden člen oddílu 
druhého označuje jako poseru – poskytla Mařence zpět
nou vazbu a tím posilovala pravidla sdílená v oddílu. Ale 
to je z jiného příběhu….

Dráček jde na hlídku – nebo taky ne?
Dráček je devítileté vlče, které je letos prvně na táboře. Dobře 

ví, že je v noci potřeba držet hlídku, ale moc se mu do toho nechce, 
vždyť ve spacáku je tak dobře a teplo. A venku je tma, zima 
a z lesa a od potoka se ozývají strašidelné zvuky. Prozatím se 
mu podařilo noční službě vyhnout, ale dnes odpoledne přichází 
oddílový vedoucí Párátko a nabádá Dráčka, že ostatní vlčata 
již hlídala a on by se měl také přidat. Začíná se slovní bitva. 
„Dráčku, jak to, že´s ještě nedržel hlídku? To nepřichází v úva
hu. Dnes od půlnoci do jedné hodiny budeš hlídat, pak službu 
předáš Rarachovi!“ Dráček se nadechuje, chce něco říct, Párátko 
ho ovšem hned zarazí: „Žádné ale! O tomhle se nediskutuje. 
Prostě o půlnoci začneš hlídat a hotovo.“

A Párátko odchází. Dráček zaraženě sedí v jídelně a je mu 
všelijak. Zlobí se na Párátko, protože po něm chce, aby hlídal. 
Taky se trochu stydí, že se chce službě vyhnout. A bojí se – 
vždyť ještě nikdy nehlídal. Ale ze všeho nejvíc je na Párátko 
naštvaný a tenhle pocit vzteku si s sebou nese až do chvíle, 
kdy ulehá do spacáku.

Odbíjí půlnoc a Párátko jde probudit Dráčka. Otevírá stan 
a šeptá: „Dráčku, vstávej, je čas jít na hlídku. Obleč si svetr, 
obuj boty, do kapsy si vem čelovku a pojď.“ Dráček nereaguje. 
Párátko vnímá jeho bezvládné nohy ve spacáku. Ještě jednou 
s ním zatřese a všímá si, jak Dráčkovy nohy ztuhly. Pomyslí 
si: „Aha, tak už je vzhůru.“ Opakuje tedy, co všechno je dobré 
si vzít na hlídku. Dráček zarputile leží. Už je jasné, že je 
vzhůru, ale vstávat nehodlá. V Párátku začíná vřít krev: 
„No to snad není možné? Tak my jsme se společně domluvili, 
že Dráček bude dnes od půlnoci držet hlídku a on teď na mě 
bude hrát divadlo, že spí! To si ze mě dělá legraci! Ale já to 
tak nenechám!“ a plný vzteku vstupuje k Dráčkovi do stanu 
s tím, že ho vysype ze spacáku a na hlídku ho odvleče, i kdyby 
čert na koze rajtoval…

Co mohl Párátko udělat jinak?
Pojďme si společně projít momenty, ve kterých Párátko 

mohl reagovat jinak a již pouhým postojem či zvolenými 
slovy výrazně změnit průběh celé situace.

A vezměme to hned od začátku: jak se cítíme, pokud nám 
někdo říká – rozkazuje, co máme či nemáme dělat, a jak 
se máme či nemáme chovat? Často se cítíme být ohroženi, 
protože nám někdo bere naši svobodu. A volíme únikovou 
strategii – ať již pasivní či aktivní – agresivní. Dráček v našem 
příběhu se nadechoval a chtěl Párátku oponovat, ten mu ale 
nedal prostor. A tak v Dráčkovi jen utvrdil jeho vztek. To je 
ovšem těžká pozice pro další vyjednávání.

Co tedy mohl Párátko říct jinak? Mohl si odpustit úvod
ní větu „Jak to, žes´ ještě nedržel hlídku?“, která v sobě nese 
hodnocení a výčitku. Namísto toho stačilo popsat situaci: 

„Dráčku, koukám teď do přehledu plněných služeb a vidím, 
že jsi zatím nedržel noční hlídku. Je to tak?“ Popsal by tak 
společnou sdílenou skutečnost, nevnesl by do rozhovoru 

V krizových situacích se kromě popisovaného společného dýchaní hodí také „zakotvení“ – vtahování dotyčného člověka do reality mj. skrze uvědomění si vlastního těla. Více viz 
Vodáčková a další publikace o krizové intervenci.  foto Libor Marek
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žádný útok či výčitku. Tedy – neohrozil by nijak Dráčka 
a tím by zvýšil pravděpodobnost, že se spolu domluví.

Dále by mohl pokračovat konstatováním pravidla 
dohodnutého pro letošní tábor: „Když jsme si na začát
ku tábora domlouvali společná pravidla, shodli jsme se 
na tom, že každý bude držet alespoň tři hlídky“ a pokračo
vat popisem svého postoje a obav, například „půlka tábora 
je již za námi, zbývá posledních šest nocí a tak přemýšlím, 
jak během nich chceš ty tři hlídky odsloužit? Jak to máš 
naplánované?“ Dal by tím jasně najevo, jaká jsou pravidla 
společného táborového soužití a že je potřeba je dodržovat, 
ale zároveň by nechal na Dráčkovi, jak si chce zorga
nizovat své noci. Pravděpodobně by se na základě tohoto 
postupu Párátko a Dráček společně domluvili. A Dráček 
by zcela jistě neseděl rozrušeně v jídelně.

Pokud by se to přeci jen stalo, pak by si toho někdo 
z vedoucích měl všimnout a přijít za ním. A dát Dráčkovi 
prostor mluvit o tom, jak mu právě teď je, co jej zlobí 
a z čeho má obavy. Poté by spolu s Dráčkem mohl hle
dat nějaké vhodné řešení – např. že někdo bude hlídat 
s Dráčkem nebo že namísto půlnoční hlídky bude Dráček 
strážit tábor nad ránem. Tak, aby byly respektovány potře
by dítěte a zároveň dodržena táborová pravidla.

Nastává noc, Párátko budí Dráčka. Jistě není příjemné, 
že se vlčeti nechce ze spacáku. Dokonce je od něj opo
vážlivé, že na svého vedoucího hraje divadlo a předstírá, že 
spí. Ale Párátko by měl umět pracovat se svými emocemi – 
nenechat se vykolejit a držet se toho, co je v dané situaci 
podstatné. Např. že chce, aby se děti spravedlivě podělily 
o táborové úkoly, že se mají učit držet své slovo nebo 
překonávat nepohodlí. Neměl by celou situaci vnímat jako 
boj o moc – kdo s koho. Ani si ji brát osobně. Dráček si 
pravděpodobně neklade za cíl vytočit Párátko. „Jen“ se mu 
nechce na hlídku. Dokáželi si toho Párátko být vědom, 
možná stejně Dráčka popadne i se spacákem a vytáhne 
ho ze stanu (nebudeli s ním kloudná řeč). Ale nebude si 
tak vybíjet vlastní vztek – a to je to podstatné.

Párátko zároveň musí být schopen vyhodnotit, čím to 
je, že Dráček tak usilovně nechce ze spacáku ven. Může 
to být proto, že se bojí. A bojí se proto, že neví, co jej 
čeká (ještě nikdy nehlídal), nebo proto, že nemá rád tmu. 
Ale možná se mu „jen“ nechce z teplého spacáku… To 
všechno jsou možnosti a Párátko neví, která z nich právě 
teď platí. A to proto, že se Dráčka zatím nezeptal. (Což 
by ale bylo vhodnější udělat již odpoledne, při domlouvání 
hlídky nebo v jídelně, pokud si Párátko všimne nějakých 
zvláštností v chování Dráčka.) Při vyhodnocování celé 
situace mu může výrazně pomoci, pokud bude Dráčka 
a jeho chování dobře znát.

Jak tedy mluvit s dětmi, když začne houstnout 
atmosféra?

Byli jsme svědky dvou táborových situací a jejich řešení, 
přemýšleli jsme společně o výhodných a méně výhodných 

postupech při jejich zvládání. Pojďme tedy na závěr shrn
out, jak mluvit s dětmi, když začne houstnout atmosféra. 
A jak postupovat, abychom výskyt podobných situací co 
nejvíce omezili.

Rada 1: Předcházejme problémům ještě před tím, 
než se objeví.

Základním předpokladem je znát děti, které jsou nám 
v oddíle svěřeny. Znát jejich koníčky, silné a slabé stránky, 
jejich obavy i to, z čeho mají radost. Bude nám to mocnou 
oporou při řešení různých nenadálých situací. Zároveň 
tím, že se budeme o nám svěřené děti zajímat, budujeme 
vzájemný vztah. A to je tím nejlepším základem pro to, 
abychom spolu v oddíle dobře vycházeli (více viz např. 
literatura k adleriánskému přístupu, v seznamu literatury 
Širůčková a Štěpánková, 2012).

Rada 2: Využívejme popisného jazyka namísto 
hodnocení a útoků.

Slova jsou mocným nástrojem a snadno změní vyznění 
celého našeho sdělení. Buďme proto uvážliví v tom, která 
slova volíme a která si odpustíme. Vyhýbejme se hodno
cení, útokům a ironii (v našich příbězích např. Párátko, 
který říká „Jak to, že´s ještě nedržel hlídku?“). Popisujme 
to, čeho jsme si všimli, a otevírejme prostor k rozhovo
ru. Nezkoušejme uhádnout, proč druhý dělá to, co dělá. 
Účinnější je zeptat se a nechat si celou situaci objasnit 
(více viz literatura o komunikaci a o partnerském přístupu 
v komunikaci, např. Špačková, 2011).

skauting | pedagogika

Konfrontaci s dítětem by vedoucí neměl vnímat jako boj o moc a vybíjet si vlastní 
vztek.  foto Soňa Prachařová 
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Rada 3: Respektujme emoce druhého i sebe sama 
a pracujme s nimi.

Emoce jsou nedílnou součástí každodenního prožívání. 
Našeho i těch druhých. Na obojí bychom měli myslet, 
zejména při řešení složitých situací.

Hovoříli druhý o svých emocích – o svém prožívání, 
přijměme to. Možná se nám bude zdát zvláštní, že dítě, 
se kterým právě mluvíme, má strach jít na hlídku nebo 
že se mu opravdu stýská po mamince. Ale to, jak celou 
situaci vnímáme my, není v tu chvíli podstatné. Podstatné 
je, že dítě danou emoci skutečně prožívá a může pro ně 
být obtížné ji zvládnout. Přijměme to a hledejme spolu 
s dítětem způsoby, jak se s náročnou situací vyrovnat.

Stejně tak si všímejme emocí u sebe sama. Někdy nám 
mohou být na obtíž, obzvláště ve chvíli, kdy se jimi necháme 
strhnout. Učme se všímat si jich a pracovat s nimi. Základ
ním postupem otevřeného kontrolovaného odžívání emocí 
je: uvědomit si, že se se mnou něco děje; pojmenovat si, co 
se děje (pojmenovat emoci); zveřejnit svou emoci. Pokud 
se nám to podaří, svou emoci zpracujeme a dokážeme se 
soustředit na řešení dané situace (např. Matula, 2013).

Rada 4: Dejme druhému prostor, aby jeho chování 
bylo v rovnováze.

Vzpomeňme si na Berušku z našeho příběhu, která 
se ocitla v jakémsi panickém záchvatu. Každý z nás lidí 
reaguje na náročnou situaci jinak. A zatímco v běžných 
situacích je naše chování vyrovnané (přibližně stejné 
množství energie vnášíme do  svého dělání – konání, 
myšlení i emocí), v náročné situaci začíná převládat jedna 
z těchto složek. U Berušky to byly emoce. V podobné situ
aci nemáme mnoho možností, jak danou situaci řešit. Nej
prve musíme druhému umožnit, aby ze zahlcení (např.) 
emocemi „vybruslil“. Adéla to dělala tak, že vedla Beruš
ku k fyzickému zklidnění (zklidnění dechu), ke kontaktu 
se svým tělem a následně k reflexi emocí. Tím jí umožnila 
se přiblížit k jiným složkám prožívání – k dělání (skrze 
hluboké dýchání) a k myšlení (skrze mluvení o emocích) – 
více viz Vodáčková: Krizová intervence.

Rada 5: Dopřejme dítěti možnost hledat řešení 
a být aktivním.

Dodržování této rady s  sebou nese hned několik 
výhod:

Tím, že se dítěte zeptáme na řešení a necháme mu 
je v rukou, ponecháváme mu svobodu a zodpovědnost 
za sebe. Tedy – neohrožujeme jeho potřebu cítit se svo
bodný a snižujeme riziko, že se vzbouří.

Zároveň bude dítě tím, kdo tady „maká“. Nemusíme 
vymýšlet tři tisíce řešení, z nichž ani jedno nebude dost 
dobré. Namísto toho budeme dítě podněcovat k tomu, aby 
samo hledalo možná řešení, klást mu doplňující otázky 
a vést je k tomu, aby dopodrobna naplánovalo celý postup 

(více v textech o systemickém přístupu, např. v Úlehla, 
1999 nebo Sharry, 2006).

Rada 6: Nenechme se vodit za nos.
Možná vás během čtení našich příběhů napadlo: „Ale to 

přeci nejde, aby se mnou to dítě takhle cvičilo!“. Jistě máte 
pravdu – cílem tohoto článku není někoho přesvědčo
vat, že si děti smí dělat všechno, co si právě umanou. Je 
potřeba dodržovat pravidla, na kterých jsme se společně 
dohodli. Takže je zcela v pořádku nepřijmout to, že se 
dítěti nechce na hlídku, a tak na ni prostě nejde. Na dru
hou stranu – jestliže chceme dosáhnout konstruktivního 
řešení, přistupujme i k této jeho nechuti s respektem a tím, 
jak dokážeme celou situaci vyřešit, jej učme, že i s věcmi, 
které nás právě nelákají, se dá naložit docela rozumně.

Rada 7: Přizpůsobme řešení situace věku 
a potřebám dítěte.

Vzpomeňme si na radu 1 – znát „naše“ děti. Na základě 
toho, že je známe, můžeme celé řešení přizpůsobit ne
jenom tomu, kolik jim je právě let, ale také jak vyspěle 
se chovají, jaké jsou jejich silné stránky apod. Přispěje to 
k úspěšnosti celého řešení.

( Jen pozor – nenechme se zaslepit představou „já pře
ci vím, že Péťa je takový a makový“ – podobné nálepky 
a „stoprocentní vědění“ by nám příliš užitečné nebyly.)

Rada 8: Buďme si vědomi toho, že každé dítě 
i každá situace je unikátní, a nejde tedy spoléhat 
na obecně platné návody.

To znamená, že všechno, co jsme si společně řekli, může 
být inspirací. Ale ničím více. Protože každé dítě je jiné 
a potřebuje trochu jiný přístup. Nezalekněme se toho, 
buďme vstřícní a tvořiví. A půjde to!
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Jedno ze slov, kterým je možné charakterizovat skau
ting v době svého vzniku, zní útěk. Děti často utíkaly 
ke skautům a skauti zase z města do přírody. Jak napsal 
v roce 1919 A. B. Svojsík: „Hlavním prostředkem výcho
vy skautské je příroda. Příroda je skautovou biblí, v ní 
nalézáme zákony svého bytí, tajemství zrození i smrti, 
příroda je nám laskavou přítelkyní, milující matkou, v jejíž 
sladkou náruč utíkáme se v radosti i žalu.“

Po více než sto letech odchází v létě do přírody tisíce 
skautů a skautek, ovšem jen málokdo z nich to vnímá 
jako útěk z nelibého města do  sladké náruče matky 
přírody. Civilizaci dnes náctiletí nevnímají jako nepří
jemnou macechu, spíše naopak. Chybí zde ten rozpor 
dobře popsaný ve známém táborovém deníku J. Wolkera 
(1916): „Ruce mám rozervány, pořezány a odřeny. Černý 
jsem od pryskyřice a mechu. Hlavu však mám jasnou, jako 
lesní vzduch a myšlenky čisté, jako vodu v potůčku, kolem 
tábora tekoucím. Doma tomu bylo opačně.“

A zdá se, že této změně vnímání se často nevědomky 
přizpůsobil i program mnoha našich táborů. Pro první skauty 
byl pobyt v přírodě hlavní náplní, od něhož se odvíjelo vše 
ostatní. Objevit ji (místo tábora), zabydlet se v ní (stavba), žít 
v ní (vaření, nákupy, získávání dřeva…). Nešlo ovšem o od
počinkový únik, ale o cílené budování charakteru, k němuž 
pobyt v přírodě a opravdové bytí v ní tvoří základ.

Dnes do tábora odcházíme na krátkou dobu, protože 
na víc nemáme (prý) čas. Často na předpřipravená tábořiště, 
kde čas stavby je omezen na minimum z dovezených „pre
fabrikátů“. Podobně pojímáme vaření a další běžné činnosti. 

Jako bychom se dnes z toho, co dříve 
tvořilo základ, opět snažili utéct. Ale 
utéct kam? Především k hrám, které 
nás odvádí do jiného, často složitě vy
tvářeného virtuálního světa, kde příro
da je kulisou pro stanovované výchov
né cíle. Otázkou je, jestli tento útěk 
na druhou je nutný, jestli po něm skauti 
touží, jestli není zbytečně náročný, jestli 
nám pak něco podstatného neschází.

Jisté je, že tato cesta mezi prožíváním 
skutečnosti a herními odchody nás 
provází již desítky let, jak můžeme 
pozorovat i v právě vyšlé knize Skaut
ský oddíl. Na příkladu dvou po dlouhá 

desetiletí elitních oddílů (Dvojky a Pětky) se snaží mimo 
jiné ukázat, jak různorodé prostředky mohou naplňovat 

Roman Šantora – Bobo, zabývá 
se skautskou historií a výchovným 
programem. Je autorem knihy 
Skautský oddíl a spoluautorem 
Skautského století. 

BOBO

Kam dnes 
utíkáme?
Uplynulé tábory jsou vhodnou příležitostí k zamyšlení, odkud a kam kráčí jejich 

program. Do jaké míry jsou únikem a od čeho a proč.

www.                                     .cz



13 |

 představujeme | skauting

NEBUDE TO JENOM HRA

Ještě chvíli je Braťka napínal, než jim přečetl úkoly, které 
mají v  Tomanově dolině splnit. „Za  prvé: napíšeme 
seznam rostlin, které najdeme a  které podle Klíče 
určíme, a  zakreslíme do  mapy místa, kde roste protěž. 
Za druhé: najdeme a prozkoumáme jeskyně, které jsou 
v severních vápencových úbočích. Za třetí: nakreslíme 
mapy Pribylinských ples v horní části Tomanové doliny. 
Naposled byla zaměřena před osmdesáti lety, ale prý 
ne dost spolehlivě. Za čtvrté: budeme pozorovat sviště 
a zakreslíme do mapy jejich stanoviště. Za páté: zjistíme, 
jak je to v Tomanové dolině s medvědy. Pokusíme se je 
vyfotografovat.“ Braťka skončil a  kluci pochopili, že to 
opravdu nebude jen hra a že je před nimi tábor, který bude 
jiný než všechny ostatní v dlouhé historii Pětky, jiný než 
ty, kterých se zúčastnili, i než ty, o kterých četli ve starých 

kronikách a o kterých jim Braťka vypravoval u táborových 
ohňů. „Za Champlainem museli připlout po řece svatého 
Vavřince přírodovědci a teprve potom byly krajiny kolem 
Champlainova jezera opravdu objeveny,“ řekl ještě Braťka.
Ta věta nebyla určena Toníkovi, ale všem klukům, kteří seděli 
kolem dlouhého stolu v klubovně pod Vyšehradskou skálou. 

„Budeme na to mít jen sedm týdnů,“ pokračoval. „Jen?“ 
podivil se Toník. „Jen… Stavba tábora nám bude trvat týden. 
Možná, že deset dní. A někdy bude lejt. A někdy bude sněžit. 
Kolem nás budou velehory a tam bude všechno jiné než 
u Staňkovského rybníka.“

Ukázka z knihy Tábor nad vodopády, která beletristickým 
způsobem líčí prázdninový pobyt Pětky ve výšce 1500 m. n. m.

program. V roce 1949 odchází Dvojka i Pětka tábořit 
do slovenských hor. Dvojka si vybírá místo v podhůří 
u břehů Zelené říčky, kde tráví většinu času prací a hrami 
v krásných kulisách slovenských velikánů. Pětka odchází 
mnohem výš, přímo do lůna drsné přírody, kde staví srub, 
aby v něm dokázala odolat bouřím a větrům, a při tom 
plní vědecké úkoly pro Národní muzeum (viz rámeček).

Už tehdy se tak dalo k prožívání přírody přistupovat 
různě, stejně tak k míře skutečnosti a hry v programu. 

Cest k jednomu cíli vede jistě mnoho a právě ta různost 
je obohacující. Problém nastává pouze tehdy, když něco 
převáží. Což se může lehce stát, když vše skutečné obětu
jeme pojetí tábora jako permanentní hry, kdy z přírody 
utíkáme zase někam dál.  



POZNÁMKA
Mnoho dalších příběhů a inspirace k vedení oddílu najdeš v knize 
Skautský oddíl, která právě vychází v TDC (www.skaut.cz/obchod).

www.                                     .cz

inzerce
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Vzpomeň si, kdy jsi naposledy zažil/zažila, opravdu do
brou diskusi. Proč byla dobrá? Možná proto, že tě zajímalo 
téma? Nebo ti přinesla nějakou novou myšlenku? Byla 
dobrá, protože se do ní zapojili ti „správní“ lidé? Nebo 
kvalita diskuse spočívá ve způsobu, jak se zapojili? 

Účel diskuse
Znaky dobré diskuse se odvíjejí od jejího účelu. Např. celá 

řada komunikačních her má za účel procvičit argumenta
ční schopnosti hráčů. Vyhrává ten, jehož argumenty jsou 
pádné (příkladem takové komunikační hry je např. Lék na 
AIDS).

Skautská stezka nás ale často staví před náročnější 
cíl: dojít s využitím diskuse k hlubšímu poznání sebe 
sama nebo k hlubšímu poznání nějaké hodnoty. Ve hře 
je mnohem víc než procvičení komunikačních doved
ností. V dis kusi je potřeba spolupracovat, naslouchat, 
stavět na myšlenkách druhých. I zde však musí zaznívat 
pádné argumenty (tj. věcné, srozumitelné, opodstatněné, 
přesvědčivé).

Diskuse jako metoda
Existují různé techniky vedení diskuse. Každá technika 

má svá pravidla. Techniku, způsob vedení diskuse volíme 

právě se zřetelem na vytyčený cíl – čeho chceme pomocí 
diskuse dosáhnout. 

V tomto článku popíšu dvě specifické techniky vedení 
diskuse. Obě se mohou dobře uplatnit při práci se stezkou. 
Některé rysy mají společné, ale zásadně se liší v účelu 
použití. 

Spoluhodnocení
Ve stezce, zejména v oblasti Kdo jsem a Můj kamarád, 

najdeme body zaměřené na sebepoznání a sebehodno-
cení, případně poznání a hodnocení druhých (spoluhod
nocení se dostatečně podrobně věnuje kapitola Jak se 
neupovídat k smrti v metodice Jak pracovat se stezkou). 
Jsou uvozeny formulacemi jako: zjistím o sobě, zlepším se 
v... apod. (Např. Zjistím, z čeho mám nejčastěji strach a 
předložím záznam o tom, jak se mi jej během měsíce dařilo 
překonávat (Cesta Země, oblast Kdo jsem – Moje svědomí); 
Když někomu ublížím, dokážu se omluvit (Cesta Země, oblast 
Můj kamarád – Komunikace mezi lidmi); Určím si, ve kterých 
situacích budu v následujících dvou měsících zvyšovat svou 
odvahu a statečnost, a poté o výsledku podám zprávu (Cesta 
vody, oblast Můj kamarád – Lidé a vztahy). 

Chcemeli něco zhodnotit, je užitečné zachovat určitou 
strukturu. Diskuse vedená jako spoluhodnocení, neboli 

Mnohé body skautské stezky vybízejí k vzájemnému rozhovoru. Řada skautských 
programů je postavena na diskusi s dětmi. Jak vést diskusi k věci, která bude pro děti 
přínosem a motivací k dalšímu hledání? 

Mluvit a nemyslet
je jako střílet a nemířit

Lenka Macků 
Vystudovala pedagogiku 
volného času na TFJU. 
Dlouhodobě se věnuje teorii 
a praxi využití programu 
Filosofie pro děti ve vol-
nočasových aktivitách. 

DIEGO

foto archiv Krajinská
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reflexe, poskytuje strukturu, kterou v odborné literatuře 
nalezneme pod pojmem Kolbův cyklus. 

Vedoucí otevírá jednotlivé fáze reflexe vhodnými 
otázkami, ale sám na ně neodpovídá. Nechává mluvit 
děti. Chceli poukázat na nějakou zajímavou myšlenku, 
udělá to opět pomocí otázky. Vedoucí musí dobře hlídat 
strukturu dialogu: ví, v jaké fázi se diskuse právě nalézá, 
případně účastníky vrací k tématu. 

Filosofický dialog

Abychom mohli své jednání reflektovat, hodnotit, 
potřebujeme dobře znát onu hodnotu, k níž se vztahu
jeme. Příklad ze stezky: Když něco slíbím, zaznamenám si, 
zda jsem to splnil. Co děti rozumí pod pojmem slib? Nebo 
pod pojmem strach? Na podstatu slibu, strachu nebo přá-
telství děti přijdou samy ve společném dialogu. Možná si 
v oddíle často povídáte o podobných tématech. Filosofický 
dialog má ale svá pravidla. Tahle jsou základní:

 » Děti na základě motivačního materiálu (příběh, obraz, 
skutečná událost) samy vybírají, formulují, o čem se 
bude mluvit. Zvyšuje to jejich zájem o téma. 

 » Hledáme společně. To umožnuje držet se tématu. 
Ve chvíli, kdy někdo vnese do diskuse nový pohled, 
téma, ptáme se skupiny, kam se má diskuse dále 
ubírat: budeme řešit dál původní otázku, nebo 
začneme pracovat na novém náhledu? 

 » Svá tvrzení zdůvodňujeme. Mít názor nestačí. 
Názor musí být podložen dobrými důvody. Ptejte 
se po důvodech, učte děti, aby se samy ptaly po 
důvodech. 

 » Dáváme prostor těm, kdo mluvili méně. 
 » Využíváme předem připravené diskusní plány, 

pomáhají prohlubovat porozumění tématu. 
 » Dodržujeme pravidla logiky. 

Vedoucí hlídá strukturu dialogu. Ptá se po důvodech, 
vyzývá děti, aby na sebe reagovaly. Nejčastější věty:

„Proč si to myslíš?“
„Souhlasíte s tím, co teď řekla Maruška?“
„Kdo to vidí jinak? Proč?“
„Na koho svou myšlenkou navazuješ?“ 
„Může současně platit to, co řekla Maruška, a co řekl 

Pepa?“

Pokročilá skupina uplatňuje pravidla filosofické disk
use, aniž by potřebovala vedoucího, vedoucí se pak stává 

„obyčejným“ členem. 

V praxi
Nyní naznačím, jak můžeme obě výše popsané techniky 

vedení diskuse propojit v práci se stezkou. Mezi jednot
livými programovými bloky doporučuji zachovat krátký 
časový odstup. 

Filosofický dialog – Strach
Cíl bloku:
 » Děti ve společném dialogu pojmenují různé podoby 

strachu. 
 » Děti pojmenují opak strachu.

Stanovený cíl má dětem posloužit k snazšímu roz
poznání vlastních situací strachu.

1) Motivační příběh
Cíl aktivity: Děti na základě přečteného příběhu for-

mulují otázky, které se vztahují k tématu strach. O otáz
kách následně diskutují. 

Příprava: Vyberte vhodný krátký příběh, v němž se 
téma strachu nebo statečnosti vyskytuje

zdroj: společnost Česká cesta

Název filosofický dialog je odvozen od didaktického pro
gramu Filosofie pro děti. Cílem programu Filosofie pro 
děti je výchova k demokracii skrze rozvoj kritického, krea
tivního a angažovaného myšlení. A v neposlední řadě také 
filosofické poznávání světa. 

Např. v knize E. T. Setona Dva divoši je pasáž o odvaze a 
statečnosti. SETON, E. T. Dva divoši. 
Příběh Romana vydaný za účelem vedení filosofických 
diskusí s dětmi obsahuje kapitolu, která se týká tématu 
strachu. COTE, N., SASSEVILLE, M. Osmá kapitola: Kimono.

VYBRANÝ BOD STEZKY

Zjistím, z čeho mám nejčastěji strach, a předložím záznam 
o tom, jak se mi jej během měsíce dařilo překonávat.  
(Cesta Země, oblast – Kdo jsem, Moje svědomí).
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Dále budete potřebovat kopii příběhu pro každé dítě, 
tužky a papíry, baličák a fix pro skupinu. 

Průběh aktivity:
1) Děti sedí v kruhu. Každý má k dispozici jednu kopii 

příběhu. 
2) Příběh čteme společně, po větách nebo odstavcích.
3) Po přečtení příběhu položí vedoucí doprostřed kru

hu napsané slovo strach.
4) Následuje instrukce pro děti: Možná vás v příběhu něco 

zaujalo, možná s něčím souhlasíte, nebo naopak nesou
hlasíte. Možná máte otázku. Napište svoji otázku nebo 
větu na balicí papír. Vaše otázka nebo věta se ale musí 
nějak vztahovat ke slovu, které vidíte napsané uprostřed 
kruhu. Na tvorbě vět a otázek můžete spolupracovat ve 
dvojici. Nezapomeňte se pod své věty podepsat. 

Jako výsledek máme seznam několika otázek souvise
jících s tématem strach.

2) Výběr otázky
Cíl aktivity: Skupina se dohodne, která otázka je nej

zajímavější k řešení.
Průběh aktivity: O nejzajímavější otázce můžete hla

sovat. Nebo rozhodnout, že začneme od té nejjednodušší 
a nejjasnější, a tu najít.

3) Filosofický dialog
K udržování a prohlubování diskuse využijte diskusní 

plány a cvičení. Dětská otázka, kterou společně vyberete, 
se může nápadně podobat některé z níže uvedených. 
Cílem práce s metodickými materiály není projít všech
ny otázky, ale získat inspiraci, případně strategii k pro
hlubování diskuse.

4) Zhodnocení diskuse
Krátce zhodnoťte samotný proces diskuse. Např. vy

berte jednu z navržených otázek. Ať se vyjádří každý po 
kruhu.

 » Dozvěděli jste se něco nového o strachu? Co?
 » Dostal se každý ke slovu tak, jak potřeboval? 
 » Dařilo se nám zdůvodňovat naše tvrzení?

Inspirativní materiály lze nalézt na českém webu pro Fi
losofii pro děti www.p4c.cz nebo v rubrice Oko do hlavy 
časopisu Gymnazion. Můžete si je připravit i sami, když se 
nad tématem předem dobře zamyslíte.

UKÁZKA FILOSOFICKÉHO CVIČENÍ 1

VĚTŠÍ A MENŠÍ STRACH

(věk vlčat a světlušek)
Seřaďte na schodech následující příklady strachu od 
největšího po nejmenší. Svoji volbu zdůvodněte. 

• Bojím se, když jdu potmě sám domů. 
• Bojím se, když máme psát písemku. 
• Bojím se o své nemocné zvířátko. 
• Bojím se zeptat. 
• Bojím se, že mi mamka vynadá, protože jsem rozbil 

skleněnou vázu.

UKÁZKA DISKUSNÍHO PLÁNU:

STRACH

návodné otázky pro diskusi

1. Z čeho má člověk nejčastěji strach? Uveďte příklady.
2. Existuje větší a menší strach? Uveďte příklady.
3. Proč je nějaký strach větší/menší než jiný? 
4. Proč vlastně máme strach? 
5. Můžeme mít strach, i když víme, že se nám nemůže 

nic stát? Jak je to možné?
6. Jde to nemít strach, i když očekáváme nějaké nebez

pečí? Jak je to možné?
7. Můžeme mít strach a zároveň být stateční? Pokud 

ano, jak? Pokud ne, proč ne? 
8. Znáte někoho, kdo nemá z ničeho strach? 
9. Může nám strach pomoci udělat dobré rozhodnutí? 

Jak?
10. Může nám strach zabránit udělat dobré rozhodnutí? 

Jak?
11. Je možné svůj strach kontrolovat? Je to k něčemu 

dobré? 
12. Existují pro slovo strach jiná pojmenování? Synony

ma?
13. Co je opakem strachu? Proč?

UKÁZKA FILOSOFICKÉHO CVIČENÍ 2

ODVAHA

Jsou podle vás následující osoby odvážné? Zdůvodněte 
svůj názor.

• Matouš se bojí myší. 
• Lukáš vidí auto a rozběhne se k němu. 
• Ema má strach sejít se s Albertem, protože je „lepivý“. 
• Olivier se nebojí zlého psa.
• Ondra vylezl na střechu školy, aby ukradl vlajku. 
• Roger mlátí všechny mladší děti ze školy. 
• Linda se zastala Luboše před celou třídou. 
• Luboš je terčem posměchu celé třídy. 
• Babička se bojí smrti.
• Záchranáři
• Hasiči
• Učitelé
• Politici
• Rodiče
• Lékaři
• Superman 
• Zloděj
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Spoluhodnocení
Přestože metodika ke skautské stezce doporučuje indi

viduální přímé plnění vybraného bodu, nejlépe asi vedení 
vlastních záznamů, můžeme posilovat dětskou schopnost 
ohlédnutí za prožitými událostmi. Děti si pak budou lépe 
vědět rady, jak své záznamy vést. 

Cíl bloku:
 » Děti jsou vnímavé k denním událostem se zřetelem 

ke sledovanému tématu (vlastní strach). Dovedou 
si je bez obtíží zaznamenat. 

 » Děti strukturovaně reflektují denní zážitky, dokáží 
si naplánovat, jak v podobné situaci postupovat 
příště. 

1) Akce
Nemusíte plánovat zvláštní hru na téma strach a odva

ha. Když ale jako vůdci budete citliví (ostatně vyžadujeme 
to u dětí při plnění tohoto bodu), určitě si všimnete, že 
při nějaké oddílové aktivitě hrály strach nebo odvaha roli, 
možná pro skupinu, možná jen pro jednotlivce. Zkuste 
se za takovým momentem ohlédnout ve společné reflexi. 
Strukturu vedení reflexe můžete uplatnit i v situaci, kdy 
s dětmi hovoříte individuálně nad jejich již pořízenými 
zápisky.

2) Ohlédnutí
Cíl: 
 » Děti pojmenují, co se dělo.
 » Děti pojmenují svoje pocity. 

Možné otázky: 
 » Jak probíhala hra/situace z vašeho pohledu?
 » Jak asi probíhala z pohledu… (někoho, kdo měl 

důvod se bát)? 
 » Byl tam nějaký zlomový/vypjatý moment?
 » Jaké jste měli pocity? 

 » Měli jste strach? Měl někdo z vás strach? Z čeho? 
 » Zachoval se někdo ze skupiny obzvlášť statečně? 

3) Zhodnocení
Cíl:
 » Děti pojmenují klíčové momenty.
 » Děti pojmenují hlavní příčiny vzniklých situací.

Možné otázky:
 » Jak jste překonali vypjatý/zlomový moment?
 » Musel někdo z  vás překonat strach? Co mu 

pomohlo?
 » Můžete si k  překonání strachu nějak pomoci 

navzájem?
 » Dalo se vzniklé situaci nějak předejít?
 » Za co byste sami sebe pochválili?

4) Plán pro příště
Cíl:
 » Děti navrhnou strategii, jak v podobných situacích 

postupovat příště. 
 » Navrženou strategii se pokusí v praxi uplatnit. 

Možné otázky:
 » Jak byste podobnou situaci řešili příště?
 » Může si každý z nás naplánovat nějakou osobní 

strategii na překonávání strachu?

Závěr
Diskuse, která skutečně staví na myšlenkách účastníků 

a bere je vážně, je živý organismus. Nedá se dopředu 
přesně naplánovat. (Podobně, psát článek o vedení dis
kuse je asi jako psát knihu s titulem Naučte se lyžovat v 10 
krocích.) Nevíme dopředu, kam nás diskuse zavede. V tom 
je dobrodružná, neopakovatelná, obohacující. Nemusí 
nám proto ale nahánět strach. Jsmeli si dobře vědomi 
konkrétního cíle a pokud alespoň průměrně ovládáme 
techniku jejího vedení, můžeme obsah s důvěrou nechat 
na dětech a přijmout diskusi jako užitečný nástroj pro 
rozvíjení lidské schopnosti učit se ze života. 


ODKAZY
www.p4c.cz 
Webová stránka představující projekt Filosofie pro děti. Najdete zde 
metodické materiály, odborné texty i nabídky kurzů vedení diskuse.
KOLÁŘ, J. Práce s reflexí u lektorů osobnostně sociálního rozvoje. Brno: 
Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6297-9.
ZOLLER, E. Učíme děti ptát se a přemýšlet. Praha: Portál, 2012.
ISBN 978-80-262-0096-3. 
Diskusní plány byly vytvořeny s pomocí materiálu Romanina nit: 
Metodická příručka k příběhu Romana, autoři COTE, N., SASSEVILLE, M. 

Důležitá poznámka: Je možné, že moment strachu 
nebo statečnosti byl přebit jinými emocemi. Netlačte na 
skupinu, aby reflektovala pocit strachu, pokud má potřebu 
reflektovat nějaký mnohem silnější podnět.

foto Martin Kroul
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Skautská řeč 
symbolů 
Skauting je výjimečný. Je výjimečný mimo jiné i svou výchovnou metodou, 

tvořenou řadou vzájemně propojených prvků. Jedním z nich je i skautská symbolika. 
Nové stanovy ji na rozdíl od starých slučují do jediného bodu se symbolickým 
rámcem. 

Stanovy uvádějí, že „skauting […] používá her, příběhů, 
symbolů a vzorů, které jsou pro mladé lidi přitažlivé, in
spirativní a obohacující; tím jim přibližuje i hodnoty, 
z nichž skauting vychází.“

První část věty naplňuje leckdo. Táborů ve stylu As
terixe a Obelixe nebo Harryho Pottera se dá najít spousta. 
Druhá půlka je ale neméně důležitá. Symboliku a symbo
lické rámce nevyužíváme jen k tomu, abychom děti za
bavili nebo je něčemu naučili, ale také abychom formovali 
jejich hodnoty. 

Nepochybně se toho dá dosáhnout při táborových hrách 
(Harry Potter mluví pravdu, i když mu to přinese posměch 
okolí, Asterix by nikdy nepodrazil své kamarády), mimo 
to ale máme i symboly specificky skautské. Při přípravě 
táborů a výprav do detailů studujeme vybrané příběhy a 
vymýšlíme jejich využití v programu, ale skautským sym
bolům a jejich využití se věnujeme daleko méně.

Skautská lilie
Symbolem skautům nejvlastnějším je bezesporu skaut

ská lilie. Převzatá z námořních map, kam se dostala ve 
14. století díky mořeplavci Flavio Giojovi, je symbolem, 
na němž se dá dětem vysvětlit mnohé.

  Lilie správného směru. Středový list je jako střelka 
kompasu, která nám ukazuje, kam v životě kráčet. 
Druhé dva listy symbolizují nebezpečí, že pokud se 
od tohoto směru odchýlíme, nejdeme již kupředu, 
ale vracíme se zpět. Zároveň však (zvláště třeba 
u slibové lilie z roku 1923, kde jsou spodní a horní 
listy spojeny cípy) je také symbolem naděje, že se na 
správnou cestu můžeme vrátit a jít znovu vpřed. 

  Lilie tří. Listy lilie nám připomínají, že číslovka 
tři má ve skautingu velký význam. Tři jsou věkové 

kategorie vlče – skaut – rover, části skautského slibu, 
základní principy. Tři jsou body činovnického hesla: 
Povinnost – odpovědnost – kázeň. Velen Fanderlik 
vůdcům připomíná: Buďte tři – každý vůdce by měl 
mít dva zástupce. Páska sepínající listy na světové 
lilii značí, že každá trojice má smysl, jen jeli kom
pletní a žádný z prvků nechybí. 

  Lilie vlastenecká. Symbol psí hlavy jako připomín
ka Psohlavců – Chodů, strážců hranic. V době, kdy 
Svojsík skauting u nás zakládal, měla jistě význam 
poněkud jiný než dnes, ale stále nám ukládá za po
vinnost žít tak, aby i díky nám mohly další generace 
být hrdy, že jsou Čechy. Zkusme si tento znak vy
věsit v klubovně, přidávat k němu příběhy z národ
ní historie nebo příběhy významných jednotlivců. 
A co takhle dlouhodobá hra na motivy českých 
dějin? Nebo výprava na Chodsko?

  Lilie duchovní. O správném směru jsme již psali. 
Za samostatnou zmínku stojí, že lilie připjatá na 
skautském kroji ukazuje vzhůru. Zvlášť nás tak vede 
k prvnímu principu. K hodnotám skautského záko
na. K hodnotám, které nás přesahují. K Bohu.

  Lilie čistoty. Lilie od nepaměti symbolizuje čistotu 
ducha, slov i skutků. 

Lilie se dá využít v činnosti různě – počínaje větrnou 
růžicí na mapě k dlouhodobé hře, přes různé formy 
rukodělek (lilie z  různých materiálů, výroba balicího 
papíru s motivem lilie, vyřezání na junáckou nebo rover
skou hůl…), předávání různobarevných malých lilií jako 
upo mínku na táborovou myšlenku dne až po využití při 
rituálech (přinesení kamenů a společné složení lilie u ohně, 

„plakát“). Výše zmíněné myšlenky jistě lze také použít jako 
témata pro táborová denní zastavení. Ale také nepřímo při 
jiných aktivitách – vázaný „billboard“ u vstupu do tábora, 
jako vodotisk na dopis posílaný dětem před začátkem 
roku, zadní strana pexesa s morseovkou… Vždy je však 
potřeba symboliku vysvětlit, aby děti věděly, co to na té 
zdi v klubovně visí. 

Petr Brabec
Člen Odboru pro vzdělávání, 
instruktor na kurzech rodiny Gong, 
kde se věnuje zejména myšlenkovým 
základům a historii skautingu a 
organizaci. Vůdce ZLŠ Gong.
petr.brabec@gmail.com

VRABČÁK

Symbol je obraz či vyobrazení, v němž jistá skupina vidí 
význam, jenž je ostatním skupinám skryt. Pokud se symbol 
začne užívat bez onoho významu, stává se prázdným a 
nazývá se klišé. 
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Skautský kroj
Dalším bohatým zdrojem symbolů je skautský kroj. 

 Zvlášť v dnešní době, kdy se řada lidí snaží jeho používání 
omezit či zcela odbourat, nám jej může jeho řeč symbolů 
přiblížit. Kroj vychází z vojenské uniformy, ale také – a 
hlavně – z rytířské zbroje. 

  Rytíři užívali za svým jménem přídomek „z…“, my 
skauti máme domovenku místní i mezinárodní. Tam, 
kde rytíři nosili štít s rodovým znakem, my nosíme 
funkční štítek a znak oddílu. Obojí nás stejně jako psí 
hlava v lilii nabádá, abychom dělali čest svému jménu 
i místu, z nějž pocházíme a kde žijeme. 

  Řetěz, na němž rytíři nosili obdržené řády, u nás 
nahrazuje šňůrka, která symbolizuje dosažený vě
kový stupeň a o které se ještě zmíníme.

  Opasek na zavěšení meče a misericordie (ten
kého meče určeného zejména k  milosrdnému 
zabití rytíře těžce zraněného v boji) symbolizuje 
statečnost a milosrdenství, jakkoli může být tato 
spojitost diskutabilní.

  Rytířské kopí či junácká nebo roverská hůl nám 
mimo jiné připomíná, že máme bojovat nejen tvrdě 
a statečně, ale také čestně. 

  Šátek rytíři dostávali při svém pasování. Jako symbol 
pokorné služby (u nás připomeňme zejména šedý 
šátek lesoškolácký) se slovy „Vezmi tento šátek, to 
jest zástěru Kristovu z večeřadla. Je to znak služby, 
pokorné služby, nejpokornější služby.“ Jeho cípy jsou 
nesvázané, stejně jako ruce připravené pomoci, tur
bánek z nekonečných kruhů symbolizuje věčnost, 
věrnost, stálost, trvalost. Bratr Petr Hájek – Balú šátek 
nazývá „jhem k dobru“ zavazujícím nás snažit se za
nechat svět lepším, než jaký byl při našem příchodu.

U šátku stojí za to se ještě zastavit. Chcemeli jej na
pnout, musí k tomu spolupracovat nejméně dva. Cípy jsou 

tři, stejně jako listy skautské lilie. Postavený na přeponu 
připomíná také symbol Božího oka, a tak nás opět zvlášť 
vede k prvnímu principu. Symbolická je i barva základních 
šátků. Jarně žluté mládí vlčat a světlušek, zemitá hněď růs
tu doplněná šňůrkou u skautů a skautek v barvě zeleného 
rašení a u roverů a rangers v barvě hlohu, v barvě skautské 
zralosti (bobule hlohu jsou zralé až po pře mrznutí, stejně 
jako rovera posilují zkoušky, jimiž prochází), pokorně šedá 
barva skautské moudrosti a služby.

Pokud mají děti být hrdé na svůj skautský kroj, a tím 
pádem i na to, že jsou skauty, je potřeba, aby znaly význam 
kroje, věděly, proč jej nosíme. Ať už jim bude jeho sym
bolika vysvětlena při dlouhodobé hře na rytířské téma, 
při diskusi na oddílové schůzce, při slavnostním předání 
šňůrky či šátku v nové barvě, jako obraz rytíře se skautem 
v klubovně nebo při jiné vhodné příležitosti.

Závěrem
Symbolů, nad nimiž bychom se mohli zastavit, je řada. 

Státní vlajka jako symbol našeho státu, připomínající nám 
státní znak a to, co v sobě nese. Junácká hymna. Roverská 
pštrosí brka s heslem Sloužím a roverská hůl. Trojlístek 
skautek a světlušek, „sendvič“ vodních skautů, hlava vlčka. 
Vlajky středisek, oddílů, družin. Samostatnou kapitolou by 
byly družinové a oddílové symboly. Symbolický je i sám 
název Junák, o černohorských junácích se podrobně ho
voří v Základech junáctví. Zatnutá sekera práce, Gilwell
ský kruh a poslaný stisk. Symbolický rámec Knihy džunglí, 
Kouzelné lucerny či Broučků, rytířství, život svatého Pavla. 
Oheň projasňující temnotu (jako skauti mají nést světlo 
a dobro všude, kam přijdou), zapalovaný ze čtyř stran na 
znamení spojení nejen se skauty celého světa, v kruhu 
symbolizujícím společenství.

Nebylo cílem článku rozebrat všechny symboly junáky 
užívané. Podrobnější zastavení u několika málo z nich 
nechť je pozvánkou k přemítání nad symbolikou a jed
notlivými symboly. Symboly jsou, zejména ve spojení 
s rituály, mocným nástrojem skautské výchovy. Pokud 
nováčkům při přípravě ke slibu symboliku lilie při roz
mluvě s vůdcem dobře předneseme a pak lilii při slibovém 
ohni slavnostně předáme, je to zážitek na celý život. Takto 
předaná lilie má váhu, kterou nelze z kroje ani ze srdce 
snadno odložit. 

Pamatujme ale, že všechny symboly jsou symboly jen 
potud, pokud se z nich neztratí jejich význam. 

ZDROJE
ČÁKA, Jan. Junácká symbolika.
FANDERLIK, Velen. Listy Jurovi.
NAVRÁTIL, Zdeněk. Na cestu k Hoře.
HÁJEK, Petr. Symboly. Edice Smečka volá.
POLUDOVÁ, Lenka. Skauting a sakralita.
KOLÁŘOVÁ, Brigita. Materiály k přípravě na VZ. Brno: Kolektiv Kruhu 
Dívčích Lesních Škol, 1999.
SVOJSÍK, A. B. a kol. Základy junáctví.

Vázaný billboard u vstupu do tábora mohou mít děti denně na očích. 
foto autor
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Připravit děti 
na nebezpečí

Magdaléna Ježková (32 let)
budoucí praktická lékařka pro 
dospělé, nyní se 3 malými dětmi 
na rodičovské dovolené. Skautsky 
instruktorka nejčastěji zdravovědy.
Magda.jezkova@gmail.com

MAGDA

Kdokoliv z nás se v kterýkoliv moment může stát svědkem nebo aktérem 
nebezpečné situace. Každý se v dané situaci zachováme jinak, a pokud naše jednání 
nebude vysloveně zbabělé (a i hodnocení míry zbabělosti je složité), nikdo by naše 
jednání neměl kriticky hodnotit z bezpečí pohodlné židle. 

Přesto ale v duchu skautského hesla „buď připraven“ 
si myslím, že by skauting měl děti na možné neobvyklé 
a krizové situace připravovat a hledat s nimi optimální 
řešení. 

Příprava programu pro světlušky a vlčata (dále jen S/V) 
na téma krizové situace má svá specifika, která se zde 
pokusím popsat. 

S/V jsou poměrně malé děti, které většinou vidí svět 
spíše černobíle – chtějí jasně rozlišovat dobré a zlé a chtějí 
od nás jasné odpovědi, co kam patří. Obvykle považují lidi 
a jejich úmysly za dobré a nejsou schopné vidět případná 
rizika („zástěrky“) chování dospělých, kteří tak mohou 
zneužít jejich důvěry (např. lákání dětí na bonbony, peníze, 
odměny za nějaké protislužby). Z tohoto pak mohou ply
nout možné krizové situace, které děti mohou zažít. 

Další charakteristikou této věkové kategorie jsou velké 
a otevřené emoce. Proto je potřeba pečlivě vážit formy pro
gramů v tématech krizových situací. Není naším cílem děti 
šokovat a vyděsit tím, co všechno se může stát. Mladší školáci 
programy berou zpravidla vážně, moc nechápou nadsázku 
a zveličování. Situace naplno prožívají, ale sami často neumí 
pojmenovat, co si prožívají. Proto prosím nechejme nároč
nější simulační hry a výzvy do pozdějšího věku. 

Pokud bychom toto nerespektovali a dětem ve smečce/
roji připravili program nad jejich psychické i fyzické síly, 
může to vést např. k nočním děsům a poruchám spánku, 
uzavření do sebe, pomočování, atd. I kdyby k výše nap
saným poruchám nedošlo, děti si mohou odnést zážitek, 
který vytěsní, ale který může ovlivnit jejich budoucí život. 
Proto prosím volme programy přizpůsobené věkové kate
gorii, pro kterou program připravujeme, a pokud si nejsme 

jisti, neváhejme se s někým poradit – nejvíce se nabízí tře
ba rodiče dětí v oddíle, školní psycholog nebo zkušenější 
vůdce. Rodiče vám sami poví, zda mají zájem, aby jejich 
děti vámi navrhovaný program absolvovaly a proč. 

Jak na program
U S/V je důležité naučit je vůbec poznat, že se jedná 

o krizovou situaci – je vhodné s nimi hledat a definovat, jaké 
krizové situace je mohou potkat, jak je vyhodnotit, a nechat 
je samotné vymýšlet řešení přiměřená jejich věku. 

Brainstorming možných krizových situací – na 
družinové schůzce si na stůl položíme velký papír a všichni 
současně navrhujeme možné krizové situace (úraz někoho 
blízkého, nález mrtvého, autonehoda, požár, setkání s opilcem, 
pád do hluboké jámy, sexuální obtěžování,…). Snažíme se, 
abychom měli různorodá témata a aby jich bylo zhruba to
lik, kolik je účastníků, nebo méně. Snažíme se co nejvěrněji 
a nejpodrobněji situaci popsat, lze i zahrát scénku. Když je 
situace jasně popsaná, povídání/scénku zastavíme. Poté děti 
třeba ve dvojicích zpracovávají 1–2 témata – hledají nejlepší 
možné řešení (volám záchranáře na čísle 155, seženu někoho 
dospělého, snažím se místo rychle opustit a nekomunikovat 
s lidmi, kteří se nechovají normálně a třeba chtějí vyvolat 
konflikt,…) a můžeme dohrát scénky. 

U  podobných aktivit prosím mějme na  paměti, že 
správných řešení je určitě více a děti samy nás také nave
dou na míru toho, co zvládnou (S/V nejspíše nebudou 
resuscitovat člověka v bezvědomí, ale přivolat záchranáře 
zvládnou). Neservírujme jim naše představy, pouze korigu-
jme vysloveně nevhodné návrhy chování (např. s opilcem 
budu diskutovat; za případný sexuální kontakt si řeknu 
o peníze, …). Myslím, že u těchto témat ani není vhodná 
jednostranná přednáška dospělého skupině dětí, právě proto, 
že můžeme mít vysoká očekávání na schop nosti dětí.

Scénky – co je dobře, co je špatně – stanovíme krizovou 
situaci a necháme ji děti dramaticky zpracovat (např. kontakt 
s opilcem) – nejdříve s nevhodným řešením (např. prodlužování 
komunikace, vtažení do konfliktu,.. ), aby si uměly představit 
následky nevhodného chování; poté se správným řešením 
(snaha nekonfliktně ukončit hovor – „zmizet“, přivolat jiného 

Nezapomínejme také, že pokud krizovou situaci zařadíme 
k nějaké jiné zátěži (např. tábor je pro světlušky/vlčata 
mírný stres – jsou bez rodičů v nestandardním prostředí; 
po fyzickém výkonu – např. běhací hra,…), psychika dětí je 
méně odolná a stačí méně intenzivní podněty k vyvolání 
nežádoucího efektu. 
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dospělého). Necháme všechny děti vyzkoušet si asertivní přístup 
k herci opilého člověka, každé bude mít mírně jiný přístup a čím 
víckrát situaci „prožijí“ nebo uvidí, tím spíše si budou umět 
poradit, pokud to samé budou muset řešit v reálném životě.

Pro nácvik řešení krizové situace lze použít i maskovací 
hry. Zde bych ale chtěla upozornit na to, abychom zejmé
na u S/V nepřestřelili a nevolili příliš dramatické scény 
plné krve a hysterie, děti by si mohly hru intenzivně prožít 
a mohlo by to pro ně být nadměrně psychicky zatěžu
jící. Toto by se jim pak mohlo například vracet ve zlých 
snech – viz výše. 

Příklad maskovací hry – člověk po pádu z kola – má 
krvácející tržnou ránu na hlavě, může mít otřes mozku 
(nepamatuje si na nehodu, odpovídá nesmysly, může 
upadat do bezvědomí). Děti by mohly ránu na hlavě 
ošetřit a zejména by měly přivolat pomoc – ať už někoho 
dospělého nebo záchranku – a případně ještě hlídat stav 
vědomí do předání. 

Je také dobré si sami pro sebe říci, který typ programu 
jsme schopni vést a na který je lepší si pozvat odborníka 
z oboru. Na besedu můžeme pozvat záchranáře, policistu 
nebo třeba trenéra sebeobrany, aby dětem nastínili, jaká 
rizika je mohou v běžném životě potkat a jak se k nim 
postavit. Aby si děti zapamatovaly co možná nejvíce 
informací z povídání, doporučuji v časovém odstupu 
(např. na další schůzce) vyvolat některou ze situací, o které 
byla řeč, a nechat děti namalovat obrázek/komiks z dané 
situace vycházející nebo třeba opět přehrát scénku. 

Jako u  každého učení je důležité opakování. Při
mlouvala bych se za zařazování dílčích témat z výše uve
deného mimoděk do běžného oddílového programu – např. 
před schůzkou v klubovně se je pokusí někdo kontaktovat 
s nějakým návrhem (nabídka alkoholu, tabáku, nelegálních 
návykových látek, výzva k předání peněz,…) a sledujeme 
reakce dětí – zda se o nežádoucí zážitek podělí s vedoucím, 
zda rychle zmizí v klubovně, zda výzvu akceptují,… Tato 

aktivita nutně musí být zakončena reflexí nabyté zkušenos
ti – je potřeba s dětmi probrat, proč se zachovaly tak, jak se 
zachovaly a jaké řešení je vhodné.

Silou skautských oddílů je relativně bezpečné prostředí 
vrstevníků, vedené jen o málo staršími kamarády. Pojďme 
toto prostředí využít i k nácviku asertivního odmítání 
společensky nežádoucího chování. Opakovaně s dětmi – a to už 
od věku S/V – trénujme klidné a nekonfliktní odmítání tabá
ku a alkoholu, to jsou (i když to na první pohled může vypadat 
banálně) asi nejčastější krizové situace, které S/V a i pak starší 
řeší a prožívají. Pokud si ve scénkách opakovaně vyzkouší 
říci svým kamarádům důrazné a klidné NE, v reálném 
životě to budou umět také použít.

 Tip
Vštěpujme dětem zájem o okolí – naučme je, jak volat 

na tísňové linky a kdy tak mají udělat.
Závěrem bych ještě chtěla napsat, že velký kus práce 

uděláme tím, že děti budeme opakovaně učit poznat 
krizovou situaci a vštípíme jim, že její řešení mají pře
dat někomu dospělému (rodiče, kolemjdoucí, volání 
na tísňové linky). V programech o krizových situacích 
děti zejména chvalme za aktivní přístup a kritizujme 
jen opravdu velmi nevhodné postupy. Stejně jako píšu 
na začátku, správných řešení je spousta, nejcennější jsou 
ta, která si děti samy vymyslí.  

Podobné „povídání“ je vhodné zařadit na konec každé po
dobné aktivity, abychom předešli negativním zážitkům, 
které si mohou odnést děti, které napoprvé nedokázaly 
zareagovat a do budoucna si odnášejí zkušenost „nikdy 
to nezvládnu!“

Využijte pracovní listy ze Světýlka nebo web www.budpripraven.cz

inzerce
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Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste na poradě nedokázali vyjádřit svůj názor? 
Nebo naopak ano, ale ostatní vás nepochopili? Zamotali jste se někdy do svého 
projevu před rodiči? Pokud jste na některou z těchto otázek odpověděli „Ano“ a 
chcete s tím něco provést, čtěte dál.

Jak mluvit přesvědčivě?
Pokud nás mají druzí při pronášení proslovu chápat, je 

dobré vyjadřovat se logicky. K tomu nám pomůže obecný 
a konkrétní cíl projevu, který by měl každý náš projev mít. 
Obecným cílem může být informovat, přesvědčit, pobavit 
nebo inspirovat. Konkrétní cíl určuje akci, již mají po
sluchači udělat poté, co si vás poslechnou. Popište si ho 
pro sebe co nejpřesněji a přitom se snažte, ať je zároveň re
alistický a dosažitelný. (Např. informujeteli zastupitelstvo 
města o záměru přestavět klubovnu, protože ta nynější už 
potřebám nevyhovuje, je vaším obecným cílem informovat 
a konkrétním získat příspěvek od města.) Ve chvíli, kdy 
máte konkrétní cíl, si promyslete body, ke kterým chcete 
dojít. Body mohou být například:

 » Máme problém, v blízké budoucnosti se nemáme 
kde scházet, protože…

 » Přemýšleli jsme nad těmito alternativami, kam 
klubovnu přesunout.

 » Tato se zdá jako nejpřijatelnější.
 » Uvítali bychom pomoc v následující oblasti.

Připojte myšlenky, které tyto body podpoří. Třeba míru 
spokojenosti nováčků, nízké náklady na přestavění klubovny, 
propočty úspor do budoucna, svépomoc při stavbě apod.

Z bodů a podpůrných myšlenek tak formulujte jasné 
poselství svým posluchačům.

Pro přehlednost sestavte své myšlenky do posloupnosti. 
Vybírat si můžete z několika způsobů a metoda, kterou 
zvolíte, závisí na tématu a cíli projevu:

 
 » chronologický – téma je seřazeno podle času nebo 

jednotlivých kroků v procesu (vhodné např. pro 
dlouhodobá témata, která prezentují vývoj situace, 
historii střediska, popisují konkrétní proces);

 » prostorový – následuje určitý směr, vhodný pro 
představení hry, nastínění trasy výpravy apod.;

 » příčinný – popisuje vztah příčina – následek. Čas
to se nejdříve popíše následek. Můžete využít 
k demonstraci výchovných postupů;

 » srovnávací – porovnává rozdíly několika různých 
návrhů nebo plánů, vhodný jako základ pro 
společné rozhodování;

 » tematický – má jasné hlavní téma řeči, které 
rozdělíte na několik menších částí;

 » problém / řešení – prezentujete problém a jeho 
řešení (Máme rozpadající se klubovnu, navrhujeme 
ji opravit).

Cíle a poselství jsme si stanovili, jak je tedy účinně 
předat druhým? K tomu nám slouží struktura a forma 
řeči. Na začátku projevu, v jeho úvodu, byste měli stručně 
sdělit své téma řeči a její konkrétní cíl. V tu chvíli totiž 
posluchačům symbolicky rozsvítíte svíčku. Budou klid
nější, protože ví, co od vás mohou očekávat. Úvod by měl 
okamžitě zaujmout pozornost. Doporučuji začít příběhem, 
otázkou či statistikou, z mé zkušenosti tyto úvody poslu
chače ihned zaujmou. 

Stať, hlavní část projevu, by měla poskytnout infor
mace, které jste slíbili sdělit. V našem případě jsou to 
vyzkoušené návrhy, jak více oslovit nováčky. A závěr by 
pak měl fungovat jako jejich shrnutí. Proto se omezte na 
tři, maximálně pět hlavních bodů. Na body, které jsou 
zásadní pro publikum a ne pro vás. Ty navíc seřaďte po
dle významnosti. Posluchač si snáze zapamatuje posled
ní zmíněné informace, proto nejpodstatnější argumenty 
pronášejte až nakonec. 

Strukturu máme za sebou, přejděme k formě řeči. Mlu
vená řeč by měla být pro rychlé pochopení jasná, nejlépe 
bez dvojsmyslů. Proto používejte jednoduchá slova a krát
ké věty – lépe se chápou a pamatují. Správně načasované 
prodlevy či odmlky zvyšují dopad slov. Pauza může být 
použita pro zdůraznění ústředních myšlenek (chvíle ticha 
před oznámením upozorní posluchače, že následuje něco 
důležitého) a získání pozornosti (když máte pocit, že 

Toastmasters International je 
organizace usilující o to, aby se lidé na 
celém světě naučili efektivně komu-
nikovat. Jejím posláním je poskytnout 
prostředí ke vzdělávání s pozitivní 
atmosférou vzájemné podpory, ve 
kterém má každý možnost rozvinout 
své schopnosti v komunikaci a vedení, 
což následně podporuje sebevědomí 
a osobní vývoj.

Umíš mluvit?
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jsou posluchači rozptýlení, ticho přitáhne jejich pozornost 
zpět k vám).

Ve struktuře jsme při úvodu zmínili zaujetí publika. Zá
jem nám pomůže při představení či prosazení naší myšlenky. 
Pomůže posluchači přijmout nové informace, začlenit je 
mezi jeho vlastní znalosti a dovést ho k vytvoření nového 
názoru. K udržení zájmu nám pomůže logika (argumenty, 
vnější zdroje, které poskytnou důkaz a podpoří vaši pozici) 
a emoce (málokoho přesvědčí pouze logické argumenty, 
vyvolání emocí na dané téma je efektivním nástrojem). 
Emoce vyvoláte ve chvíli, kdy budete osobní. Například: 
Malajsii zasáhlo zemětřesení. Představte si, že v jednu chvíli 
ztratíte práci, svůj domov, možná dokonce i svou rodinu. Všude 
kolem vás je jen špína, spoušť a zmar. Přesně toto se stalo dva
ceti tisícům lidí. A teď to porovnejte se sdělením: Malajsii 
zasáhlo zemětřesení. Dvacet tisíc lidí ztratilo domov a 15 tisíc 
zemřelo.“ Jaké pocity to ve vás vyvolalo? 

Pamatuje, že posluchači chtějí znát odpověď na otázku 
„Co z toho budu mít já?“. Úspěšné přesvědčování odpovídá 
přesně na tuto otázku. Obdobně se posluchači ptají „Proč 
bych to zrovna já měl poslouchat?“ při informativní či 
formální řeči. A jak už jsme si řekli u struktury, svou ar
gumentaci založte na bodech důležitých pro publikum. 
Pokud vám budou rozumět a vidět ve vašem projevu smysl, 
snáze přijmou váš návrh.

Při jakékoli promluvě si nezapomeňte hlídat řeč těla. 
Stejně jako špatná řeč těla může váš projev shodit, může 
uvědomělé používání gest a mimiky váš projev krásně pozv
ednout. Řeč těla totiž vykresluje a zdůrazňuje podstatné sku
tečnosti a pomáhá uvolnit nervózní energii. Jakýkoli pohyb 
těla by ale měl mít svůj význam! Vyhněte se přešlapování a 
vrtění, jde o příznaky nervozity, které posluchače odvádějí 
od pozornosti (určitě jste sami počítali učitelům, kolikrát za 
hodinu cvaknou propiskou nebo řeknou konkrétní slovo). 
Aby gesta zapůsobila co nejvíce, měla by být prováděna nad 
úrovní loktů, aby nesplývala s tělem. Gesto, kterým chcete 
zdůraznit nějakou myšlenku, je potřeba provést krátce před 
jejím vyslovením, ne naopak. Při pronášení proslovu stůjte 
vzpřímeně s rameny dozadu. Bude se vám lépe dýchat a 
budete působit sebevědoměji. Během svého projevu se snažte 
udržovat i oční kontakt s některými z posluchačů.

Jsme v samotném závěru a vy máte dvě možnosti. Buď 
tyto rady nepoužijete a právě jste zmařili 15 minut vaše
ho času. Nebo je použijte k tomu stát se přesvědčivým 
řečníkem. Ať už v rámci skautské činnosti, běžných život
ních situacích nebo v zaměstnání. 

ODKAZY
http://bit.ly/tedxpraha
http://bit.ly/tedxzahranicni
Velká kniha rétoriky
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„Skauting určitě ovlivnil můj způsob vnímání okolí a 
chuť se aktivně zapojovat do fungování společnosti, ale 
nedělal bych z toho logické vyústění. To by tam pak musel 
skončit každý,“ myslí si Matyáš Theuer, který kandiduje 
do zastupitelstva městského obvodu Poruba, a kterého 
redakce spolu s dalšími oslovila s otázkami na toto téma.

Podobně to vidí i Eman: „Není to rozhodně jediné 
logické vyústění občanské angažovanosti. Ne nadarmo se 
říká, že na politiku musí mít člověk žaludek. Pro některé 
činovníky je příjemnější angažovat se v jiných volnočas
ových aktivitách, občanských sdruženích či organizacích. 
Je ale důležité, aby si mladí lidé uvědomili, že politika je 
běžná součást našeho života,“ říká Eman – Tomáš Špinka, 
kandidát na starostu v Turnově, kde je zároveň vůdcem 
oddílu OS.

Podle Jakuba Mráčka, vedoucího střediska Dvojka Tep
lice a kandidáta do tamního zastupitelstva, velké množství 
lidí v Česku vnímá aktivní politiku jako nějaké stigma. 

„Politika je ale součást života společnosti, je to projev od
povědnosti, které se nemusíme bát. Rád bych, aby o tom 
mladí Češi přemýšleli a do politiky vstupovali,“ vysvětluje.

Myslím, že politiky máme kolem sebe víc, než si 
uvědomujeme. Od vztahů ve školní třídě, přes prostředí 
oddílu až po život ve své obci. Skauting vede k tomu, aby
chom se o „svět kolem nás“ v jakékoli podobě aktivně za
jímali a snažili se ho pozitivně ovlivňovat,“ vysvětluje Ra
domír Staš – Ježek, vedoucí střediska Bojkovice a okresní 
výchovný zpravodaj, který v Bojkovicích kandiduje do zas
tupitelstva i proto, že nesouhlasil se současným vedením. 

„Když se vás představitel obce zeptá, zda náhodou nevaříte 
na klubovně drogy, je to dost silný impulz k pochybování 
o tom, zda takový člověk patří na radnici,“ vypráví Ježek.

Jaké jsou další důvody, které skauty ženou 
do politiky? Je to touha po moci, seberealizaci, 
nebo služba bližním?

„Jsem velký patriot a cítím zodpovědnost vůči svému 
okolí, městu i státu, ve kterém žiji. Současně si plně 
uvědomuji, že politika musí být službou. Starosta musí 
mít obec rád a musí vnímat její potřeby. Komunální 

politiku tedy vnímám jako službu bližním i vlasti a také 
ochotu přijmout zodpovědnost,“ popisuje svůj pohled 
na věc Jakub Hruška – Srdcař, vedoucí hendikepovaných 
vlčat v BrněKohoutovicích a zároveň tamní kandidát 
do zastupitelstva. „Nepřipravujeme se na to, co bylo, 
ale na to, co nás teprve čeká. Podstatné je, že nevíme, 
co nás čeká a kdy nás to čeká. Ale svým přístupem to 
můžeme ovliv nit,“ vysvětluje Josef Jílek – Žilet, který je 
činovníkem v Moravské Třebové a tam také kandiduje 
do zastupitelstva. 

„Díky naší výchově se chováme více tolerantně – 
demokraticky. Dokážeme naslouchat připomínkám a jsme 
schopni a ochotni s těmito informacemi pracovat. To, co 
asi obecně vede skauty do politiky, je opravdu chuť měnit 
svět k lepšímu,“ myslí si Eman.

„Myslím, že je to různé – člověk od člověka, skaut od 
skauta. Co jsem ale měl možnost poznat skauty – politiky, 
myslím, že u nich převažuje spíše snaha zlepšovat svět a své 
okolí než touha po moci,“ dodává David Kolínek, který se 
skautsky i politicky angažuje v BrněStarém Lískovci.

Z výpovědí to vypadá velmi idealisticky. Zpátky na 
zem vrací myšlenku Matyáš Theuer. „Zlepšovat svět zní 
moc vznešeně. Řekl bych, že na komunální úrovni to je 
spíš snaha zlepšit své bezprostřední okolí. Někdo staví 
školy v Africe, někdo chce zabránit tomu, aby spadla 
škola v jeho obci. Žijeme v nepřímé demokracii a jeden 
ze způsobů, jak ovlivňovat věci kolem, je získat důvěru 
ostatních a vykonávat nějakou politickou funkci,“ myslí 
si Theuer.

„Můžu mluvit jen za sebe. Do politiky na místní úrovni 
se chci dostat zejména proto, že mi není lhostejné, co 
se děje a bude dít v místě mého bydliště, které jsem si 
vybrala a kde vychovávám děti. Nechci sedět s rukama 
v klíně a nadávat na to, co všechno nejde – naopak, chci 
vstát a jít změnit, co změnit lze. Navíc chci znát lidi, kteří 
o místní politice rozhodují, a mít možnost jim klást otázky 
a náměty na zlepšení života v naší obci, a to i při neformál
ních setkáních. V neposlední řadě se chci něco nového 
naučit,“ vyjmenovává svoje důvody Magdalena Ježková. 

„Myslím, že systém skautské výchovy je dobrou průpravou 

Odpovědi zpracovala Káťa Šmajzrová

Vůdce oddílu –> 
 –> vůdce střediska 

–> starosta města?
Třídit odpadky, číst noviny, jít k volbám. To všechno jsou projevy občanské 

angažovanosti, toho, že nám místo, kde žijeme, není lhostejné a že se zajímáme o to, 
co se v něm děje. K třídění odpadků, čtení i volbám vedeme děti i rovery. Vede ale 
skauting i k tomu, nechat se zvolit?
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k zapojení do politiky. Všechny ty volby, týmové akti
vity, myšlenky, schopnost dělat s minimem prostředků 
maximum výsledků, propagace, komunikace. Je toho 
dost, co skauting lidem, kteří jsou přirozenými vůdci, dá 
do politického života. Potom je politika asi přirozeným 
vyústěním jejich snahy zlepšovat svět,“ zamýšlí se nad 
otázkou Ježek. 

Občanská angažovanost vs. apolitičnost Junáka
Být členem zastupitelstva za konkrétní stranu a zároveň 

představitelem skautské organizace. Hlasovat pro pod
poru skautů ve městě. Není v téhle dvojí angažovanosti 
rozpor?

„Nepřenáším svůj politický názor mezi členy mé jednot
ky s tím, že můj názor je pouze jediný pravdivý, a respektuji 
názor ostatních na politiku, a proto v tom rozpor necítím,“ 
říká David Kolínek. „Já tvrdím, že politika je běžná součást 
našich životů. Proto nevidím jediný důvod, proč by neměli 
mladí lidé kandidovat za různé politické subjekty. Upřím
ně si ale nedokážu představit, že by aktivní skaut kandi
doval za některou obecně uznávanou nedemokratickou 
stranu či jejich politické nástupce, vysvětluje svůj postoj 
Eman. Ani Ježek v tom nevidí problém: „Apolitičnost 
vnímám jako nestrannost Junáka jako celku a nepřiklánění 

se ke konkrétní politické straně či kandidátovi. To, že se 
skauti zapojují do veřejného života, musí být nezpochyb
nitelná samozřejmost. „Právo na účasti na chodu samo
správy a státu je právo (a odpovědnost?) každého občana, 
stejně jako se sdružovat v Junáku nebo v politické straně,“ 
dodává Magda Ježková. 

Jak se skauti postaví k podpoře vlastních členů jako 
členové zastupitelstva? „Všichni (i neskautští) zastupitelé 
by měli podporovat dobré věci v obci. Výchova mládeže 
je bezesporu něco, co si podporu zaslouží,“ říká Srd
cař. Obdobně to vidí i ostatní oslovení, pohled z jiného 
úhlu nabízí Saipova myšlenka: „Všichni jsme lidé a ne
dokážeme ze svého rozhodování odloučit naše vazby na 
okolí – svou rodinu, ulici, kterou denně chodíme do práce, 
skauty, se kterými jsme spojili svůj život. Všechny tyto věci 
nás budou ovlivňovat a podvědomě je budeme bránit a 
podporovat, i když samozřej mě všichni víme, že správné 
je být úplně nestranný, ale to je jen teoretická představa,“ 
říká Jaromír Gloc – Saip, vedoucí úvalského střediska a 
tamní kandidát.

Na závěr jsme zjišťovali, jaké skautské hodnoty a 
principy vidí dotázaní v politice. „Služba společnosti, 
demokracie a týmová práce,“ vyjmenovává Eman. „Povin
nost k sobě je příkladná u sebevzdělávání a sebereflexi při 
práci. Povinnost k druhým je v politice přímo zakotvena. 
Vždyť Cicerovo sousloví „Res publica“ je známé více než 
dva tisíce let. To, že politik činí věci pro druhé a kvůli nim, 
že rozvíjí lidské vztahy a pečuje o ně, by mělo být základní 
pohnutkou k práci v politice. A povinnost k Bohu vnímám 
tak, že dobrý politik musí stát na „pevné půdě“, tou půdou 
jsou hodnoty, na kterých lze stavět lidský život,“ říká Srd
cař. Povinnost k bližním jako základní kámen komunální 
politiky uvedli téměř všichni, Magda navíc zmiňuje, že by 
ráda do úřadu přenesla celý skautský zákon, včetně toho, 
že „skaut (občan) je veselé mysli“.

Návrat k nadpisu článku komentuje Saip následovně: 
„Já vnímám politiku jako zcela jasné pokračovaní práce 
vedoucího střediska, který prostě postoupí na další level, 
přestane řešit jen skauty a začne řešit třeba své město.“

Jak to vidíš ty?
 » Hraje pro Tebe skautská příslušnost kandidáta 

nějakou roli v rozhodování?
 » Vnímáš naznačenou linii vůdce oddílu – vůdce 

střediska – starosta města jako samozřejmou?
 » V  čem může být skautská nevýhoda oproti 

ostatním?
 » Bavíte se s dětmi v oddíle o politice?
 » Může průšvih na radnici, kde jsou zastoupeni 

skauti, ovlivnit vaše středisko?



CO BY MĚL MÍT ČLOVĚK, KTERÝ JDE DO POLITIKY:

Matyáš Theuer: Jako první mě napadlo „dobré nervy“, 
aby se z toho nezbláznil.
Radomír Staš: Takový člověk by měl jít hájit zájmy obce 
a občanů, nikoli své vlastní. Měl by politiku chápat jako 
službu. To je základní a je to to, co se snažíme dětem ve 
skautu vštípit. A pak by měl mít v podstatě to, co má mít 
správný vůdce oddílu ☺.
Srdcař: Dle mého je to především čisté srdce, odhodlání, 
touhu měnit věci k lepšímu a také schopnost jednat 
s lidmi.
Jaromír Gloc: Naslouchat. Tedy, tím myslím tu opravdu 
ideální vlastnost ideálního politika, protože jeho práce 
je vlastně jen zastupovat ty, kteří jej volili. Proto by jim 
měl naslouchat.
Tomáš Špinka: Měl by to být člověk poctivý, komunika
tivní, férový, vstřícný atd. Měl by mít vždy na paměti 
to, že pracuje pro občany města – nikoliv pro sebe. Je 
jednoduché, co by takový člověk měl umět a měl by mít 
stále na mysli. Jsou to naše skautské zákony, naše heslo 
a náš slib.
Magda Ježková: Měl by se nebát, „Co tomu řeknou os
tatní“. Měl by umět pokorně naslouchat všem hlasům a 
nakonec mít sebevědomí definovat a zastávat svůj vlastní 
názor.
Josef Jílek: Hlavně chuť něco změnit a partu správných 
lidí. A taky schopnost zeptat se ostatních lidí, co ve městě 
pro svůj život chtějí, a k tomu dobrý úsudek rozpoznat, 
jestli to, co chtějí, je opravdu ve prospěch jejich i města.
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Tento článek není a nemá být podporou kandidatury konkrétních skautů 
a skautek, z tohoto důvodu neuvádíme politické subjekty, za které 
zmínění skauti kandidují.
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Strategie má za cíl určovat směr, kterým se vydáváme 
a kam upíráme naše společné síly. Je vyjádřením sebe
vědomí, že jsme natolik dobře fungující organizací, že si 
můžeme dovolit zastavit a rozhlédnout se na delší úsek 
cesty dopředu. Strategie nás má inspirovat, abychom my 
mohli inspirovat skautingem.

Junák má strategii?
Ano, Strategie Junáka do roku 2022 (dále jen Strategie) 

vznikala v průběhu posledních tří let, byla diskutována 
během mnoha setkání a internetového připomínkování, 
představena na Valném sněmu v Litomyšli a následně 
v červnu schválena Náčelnictvem.

Strategický dokument má formu pyramidy:

 » Vize shrnuje obecný rámec strategie a vyzdvihuje 
její hlavní oblasti.

 » Pět oblastí vize (Výchova, Společnost, Společen
ství, Organizace, Dospělí) se dělí na tzv. záměry, 
které formou přacích vět říkají, čeho chceme 
dosáhnout.

 » Skrze konkrétní prioritní témata se budeme snažit 
záměry naplnit.

 » Každé téma bude dále rozpracováno do projektů, 
jež se projeví v každodenním životě Junáka.

Co se se Strategií děje teď?
Náčelnictvo vybírá, která témata jsou pro Junák ak

tuální a důležitá a určuje pořadí, ve kterém se jednotlivá 
prioritní témata začnou naplňovat. Práce na jednotlivých 
tématech bude probíhat po celých 8 let (a možná i déle), 

takže budou probíhat práce na všech zhruba 50 priorit
ních tématech současně. 

Náčelnictvo vybralo v červnu prvních pět prioritních 
témat do první vlny (viz rámeček). Každé toto téma má 
či bude mít svého garanta, který má na starosti koordinaci 
práce na daném tématu.

Na úvod bude potřeba si dobře vyjasnit, co vlastně 
dané téma znamená – proběhne diskuse na internetu (ke 
každému tématu bude zveřejněna na Křižovatce, první 
témata začínají již během září), následovaná schůzkou, 
jejímž výstupem bude podrobné zadání obsahující popis 
aktuálního stavu, cílového stavu, koho se téma dotýká a 
jaké indikátory chceme sledovat. 

Každé téma potom bude naplňováno formou jednot
livých projektů – například „vznikne nový vzdělávací kurz“, 

„bude připravena metodická příručka“, „proběhne setkání 
s výměnou zkušeností“. Tyto projekty budou mít jasně 
daný výstup a časování, do kdy mají proběhnout.

Můžu se zapojit?
Jasně! Aby byla jednotlivá prioritní témata opravdu 

užitečná, je třeba, aby vycházela z názorů a zkušeností co 
nejvíce lidí. Je třeba řešit opravdové problémy, se kterými 
se setkáváme v běžné oddílové činnosti.

Zapoj se proto do diskusí k jednotlivým prioritním 
tématům (budou oznámena na Křižovatce) a pokud budeš 
moci, přijeď i na schůzku, kde bude vznikat podrobné 
zadání. Každý nový pohled pomůže.

Samotné řešení projektů bude vyžadovat také spoustu 
přemýšlení a tvoření – a budešli mít chuť se zapojit či 
být o Strategii informován pravidelněji, určitě se ozvi – 
martin.krivanek@junak.cz 

Cílem Strategie je, aby pomáhala dělat to, co nám 
jde nejlépe – věnovat se vlčatům, světluškám, skautům a 
skautkám, roverům i rangers. Sama Strategie to rozhodně 
nedokáže, bude tak užitečná, jak moc našich společných 
názorů a úsilí do jejího naplňování vložíme.

Odkaz: Celý Strategický dokument je ke stažení na 
strategie.skauting.cz 



Junák má strategii? Co se s ní teď děje? Můžu se nějak zapojit? A pomůže mi?

Strategie 2022:
Inspirovat skautingem!

Martin Křivánek (27 let)
Jako vedoucí Strategického od-
boru má na starosti zavádění 
Strategie Junáka do roku 2022. 
Je také instruktorem VLK Rovel.
martin.krivanek@junak.cz 

SET

skauting | zapoj se



1. VZDĚLANOST HOSPODÁŘ-
SKÝCH A ORGANIZAČNÍCH ČI-
NOVNÍKŮ

Zvyšme vzdělanost činovníků ve 
vedení organizačních jednotek, 
hospodářů, revizorů.

Cíl: Existuje vzdělávání pro či
novníky rad OJ – vedoucí, hospodáře, 
revizory. Toto vzdělávání vede ke zjed
nodušení a zkvalitnění práce pro OJ a 
je hojně využíváno – většina činovníků 
v radách OJ vzdělání má.

2. PODPORA ČINNOSTI VÝCHOV-
NÝCH ZPRAVODAJŮ

Vybudujme síť aktivních výchovných 
zpravodajů na všech úrovních organi
zace. Definujme jasně poslání VZ jako 
podpory oddílových vůdců na poli 
výchovném, vzdělávacím a personál
ním. Připravme přímou podporu 
výchovných zpravodajů – metodika, 
setkávání, koučování. Funkce výchov
ného zpravodaje bude prestižní a jeho 
působení se kladně promítne na kval
itě oddílové činnosti.

Cíl: Junák má stabilní a širokou síť 
výchovných zpravodajů jako metod
ických a personálních pomocníků vůd
ců oddílů. Existují pravidelné možnosti 
setkávání a další přímá podpora, zpětná 
vazba na činnost VZ i na projekty pod
pory. Zpravodajové mají zjevný přínos 
pro střediska i oddíly. Daří se předávání 
funkce v rámci OJ, příprava nástupců.

3. INTERNÍ KOMUNIKACE

Mějme dobrý systém k šíření interních 
informací.

Cíl: Junák má dobře nastavený sys
tém interní komunikace, informace 
jsou dostupné, přehledné a cílené. 
K šíření informací využíváme moderní 
technologie.

4. MOTIVACE ČINOVNÍKŮ

Posilujme vnitřní motivaci činovníků a 
hledejme vhodné formy odměňování.

Cíl: Veřejnost si váží skautských či
novníků pro jejich dobrovolnou a smys
luplnou práci. Máme vhodné způsoby a 
formy odměňování činovníků.

5. DOSTUPNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Umožněme našim členům kvalitní, 
místně a časově dostupné vzdělání.

Cíl: Existují časově nenáročné kva
litní kurzy s podporou distančních 
metod byla provedena analýza jejich 
přínosu. Je sledována místní i finanční 
dostupnost akcí, kvalitní kvalifikační 
kurzy jsou ve všech regionech, nabíd
ka je srovnatelná s poptávkou, zkoušky 
jsou dostupné po celý rok (i před 
prázdninami).



 
Pět prioritních témat Strategie 
vybraných do první vlny

KAM DÁL?
Celý Strategický dokument je ke stažení na 
strategie.skauting.cz 

oficiální logo Strategie 2022
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Rodič zaplatí roční registraci a jeho dítě se tím může 
účastnit schůzek (u některých středisek jsou v registraci i 
účastnické poplatky za výpravy). Zapojit se ale plně do skaut
ského programu může být už pro rodinný rozpočet velmi 
zatěžující. Mimo poplatků za jednotlivé výpravy a tábory (za 
rok dalších 3–6 tisíc) jde především o potřebné vybavení.

Co je obvykle potřeba?

Tabulka zobrazuje přírůstkově seznam toho, co je potřeba 
vzít navíc s sebou na každý obvyklý typ akce. Ceny ukazují 
rozmezí použitelných věcí dané kategorie (porovnán Junshop, 
Hudysport, Mall.cz). I přesto, že jsou z cen odfiltrovány ex
trémy (nejlevnější, nejdražší), je stále rozdíl, za kolik se dá 
určitá věc pořídit, dost značný. Obecně se příliš nevyplácí na 
vybavení šetřit, což platí z vlastní zkušenosti hlavně pro boty, 
na druhou stranu je z tabulky vidět, že důkladné vybavení 
dítěte může být investice výrazně přesahující 10 tisíc korun. 

Navíc je potřeba část věcí pravidelně obnovovat, třeba už jen 
s tím, jak dítě roste.

„Vůbec! Kdybych někomu řekla, že to stojí 8–10 tisíc, 
tak tam dítě nepošle.“

To je odpověď jedné z mých vedoucích oddílu na otáz
ku, jestli by rodičům nováčka „po pravdě“ řekla, kolik 
může celkově ročně stát, účastnit se naplno oddílového 
programu. Skauting není zase tak levný, jak se navzájem 
mnohde přesvědčujeme. Co tedy říct rodičům na otázku, 
kolik to stojí?

Rozhodně nic nezatajovat, ale nesčítat. Zní mnohem 
lépe, že za rok zaplatí rodič nějaký peníz za registraci, za 
kterou může chodit celý rok na schůzky. Dále uvedete 
náklady na výpravy, kterých máte zhruba x jednodenních, 
y dvoudenních a v létě pak třítýdenní tábor, který stojí 
xy. Pokud dostáváte jakékoliv dotace, je dobré zmínit, 
že reálné náklady na víkendovou výpravu jsou třeba 500 
Kč, ale 200 Kč pokrýváte z dotací, které se vám daří 
získávat např. od městské části. Je to trochu podobné 
jako v Teleshoppingu – „Tuto ultimátní pánev v hodnotě 
500 Kč od nás dostáváte jen za senzačních 300 korun.“ 
Dále je dobré uvést, že práce našich vedoucích je zcela 
zdarma, že opravdu nemáte žádné nároky na finanční 
odměnu = „A k této skvělé nabídce od nás dostáváte jako 
bonus ještě tyto ultraostré kuchyňské nůžky, a cena je 
stále stejná, jen 300 Kč.“ 

A pak přichází na řadu potřebné vybavení. Je dobré mít 
pro rodiče přichystaný seznam, co je potřeba na jakou 
výpravu, a znovu připomenout, jak často se taková výprava 
koná. Když bude oddíl jezdit na výpravy do hor každý 
měsíc, budu jako rodič uvažovat nad koupí úplně jiných 
pohorek, než když moje dítě na takovou výpravu pojede 
jednou ročně. Rozmezí, „v čem to dítě ještě bez úhony 
přežije“ a „co by bylo opravdu vhodné vybavení“, může 
být dost široké. Ceny bych s rodiči úplných nováčků příliš 
nerozebíral. Nastínit rozmezí – může to stát zhruba tolik 
(viz tabulka) – a spíš bych se co nejlépe věnoval specifikaci, 
co by ta věc měla umět, jaká by měla být.

skauting | středisko

Jedno vybavení
pro skauta, prosím!

Zbyněk Kocman (28 let)
Od roku 2010 vede skautské 
středisko Hiawatha Praha, ak-
tuálně také jeden z pražských 
jamoddílů, tři roky působil 
v instruktorském týmu VK 
Pavučina.
kocmanzbynek@gmail.comZBYNĚK

Po náborech máte jistě v oddíle spoustu nováčků, kterým se snažíme ukázat, co 
je na skautingu atraktivní, proč je dobré být skautem. Rodiče často zajímá i finanční 
stránka členství. Tušíte ale také, kolik to stojí být skautem? 

TYP AKCE VĚC CENA
schůzky tužka —

blok —
(kroj) 500 Kč

jednodenní výpravy batoh 15–25 l 500–1000 Kč
dobrá nepromokavá bunda 2000–3500 Kč
kvalitní trekové boty 
(pohorky) 1500–3500 Kč

vícedenní výpravy 
(základna)

průměrný třísezónní 
spacák 1500–2500 Kč

větší batoh 40–55 l 1500–2500 Kč
ešus 300–500 Kč

vícedenní výprava příroda 
(mimo zimu) a tábor

kvalitnější (lehčí a menší) 
třísezónní spacák 2000–4000 Kč

karimatka 300–2000 Kč
čelovka 500–1000 Kč
(plynový vařič) 500–1000 Kč
(pončo) 500–700 Kč
stan 2000–4000 Kč
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A jak můžeme s  pořízením potřebného vybavení 
rodičům pomoci?

Tipy pro středisko
 » Pokud je to možné, mějte některé vybavení v majet

ku střediska. Typicky třeba stany, celty nebo vařiče. 
I za cenu vyššího registračního poplatku by měl být 
takový centrální nákup a jeho následné půjčování 
mezi členy výhodnější než individuální nákup 
každého člena samostatně.

 » Zkuste dojednat slevy pro vaše členy v některém 
outdoorovém obchodě. Nám se podařila 15% sle
va na jednorázový nákup pro všechny naše členy a 
jejich rodiče v naší nejbližší prodejně HudySport. 
Plzeňské středisko Jožky Knappa má dokonce tr
valou slevu do celé sítě RockPointu.

 » Umožněte i rodičům používat střediskové vy
bavení – tady už to nemusí být u větších věcí ani 
zadarmo, stačí jen levněji, než je běžné komerční 
půjčování, znamená to pro ně nepřímou úsporu.

Tipy spíše pro oddíl
 » Seznamujte rodiče s vybavením. Nechte třeba i děti 

napsat krátkou recenzi do oddílového časopisu, jak 
jsou spokojené s konkrétní věcí, kterou používají.

 » Nabídněte rodičům konzultace, pomoc při nákupu, 
na přímý dotaz klidně i doporučte rodičům prodej
nu, kde mají věci nakoupit.

 » Dávejte rodičům vědět, pokud narazíte někde na 
výhodné ceny vybavení, které by jejich děti mohly 
potřebovat.

 » Pokuste se propojit rodiče mezi sebou (společná 
výprava s rodiči, návštěvní dny na táboře, skupi
na na facebooku, konference na oddílovém webu), 
aby mohli sdílet zkušenosti s jednotlivým vyba vení, 
výhodné ceny, nakupovat a směňovat věci mezi 
sebou. Uspořádejte třeba přímo burzu vybavení – 
děti rychle rostou (oblečení, boty, kroje).

Závěrem je potřeba znovu připomenout, že skauting 
není v absolutních číslech taková láce, jak si mnohdy mys
líme. Nezanedbatelnou část z toho pak tvoří vybavení, 
které je pro naši velmi pestrou činnost potřebné. Když 
už má rodič pro dítě nějaké vybavení pořizovat, je dobré, 
aby toto vybavení dítě pak skutečně účelně a přiměřeně 
často využívalo. V opačném případě o to více hledejme 
cesty, kde jinde vybavení pořídit, nebo jestli je opravdu 
natolik potřebné.
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POZVÁNKY

18.– 19. 10. | JOTA JOTI
skautské jamboree na vlnách rádia nebo internetu. 
Přihlašování na www.jotajoti.org 

říjen | Severský filmový podzim
filmový festival probíhá v mnoha městech celé 
republiky

7.– 9. 11. | Z nevýhody výhoda
seminář odboru Skauting pro všechny v Praze na 
Křížku na téma otevřených oddílů i se zajímavými hosty. 
Cena 300 Kč. Přihlašování do 5. října. 

21.– 23. 11. | Skautský mediální seminář
Proběhne v pardubickém skautském centru Vinice. 
O tom, jak mluvit s novináři o skautingu, psát o něm 
nebo využívat sociální sítě i s praktickým tréninkem. 
Cena 250 Kč, registrace na webu.

15.– 23. 11. | Podzimní sklizeň
filmový festival s přehlídkou filmů pro děti

21. 11. | Odborná činovnická kvalifikace
Možnost získat OČK v oboru Myšlenkové základy 
skautingu a historie, přihlášky do 6. 10. na Ústředí.

21.– 23. 11. | Ústřední lesní škola

28.– 30. 11. | Skautský muzikál v Kyjově
celostátní přehlídka skautských muzikálů určená všem 
věkovým kategoriím. Jedinou podmínkou je délka 
představení mezi 10 a 15 minutami. Přihlášky do 5. 10. 
na webu www.muzikal.skauting.cz

TIPY NA ODDÍLOVÉ AKCE

 » 31. 10. oslavte Halloween nebo následující Dušičky 
společně.

 » Tradičním podzimním programem našich předků 
bylo posvícení, obnovte jej!

 » Klasikou podzimu je drakiáda, zúčastníte se nebo 
ji uspořádáte?

 » Staročeské tradice můžete nechat ožít na svatého 
Martina. Co takhle upéct husu nebo zjistit, jak se 
dřív dralo peří?

 » Nacházející zima znamená i zamykání řek nebo 
studánek, přidejte se!

 » 10.– 11. 10. proběhnou komunální volby. Zařaďte 
do programu téma občanské angažovanosti a od
povědnosti nebo vezměte děti do volební místnosti 
a vysvětlete, o co tam vlastně jde.

 » Celý podzim probíhají po celé republice výstavy 
k výročí 1. světové války s názvem Velká válka. Vy
razte s oddílem v rámci výpravy na některou z nich. 
http://velkavalka.cz/1914/vystavy/.

Zajímavé mezinárodní dny
20. 10. mezinárodní den kuchařů
10. 10. světový den proti trestu smrti
21. 11. světový den pozdravů
28. 11. světový den nekupování ničeho

STŘEDISKO

☐ zažádat o dotace na města a kraje (termíny různé)
☐ připomenout vyplnit hodnocení kvality táborů
☐ poskytnout oddílům podporu při komunikaci 

s nováčky 
☐ zhodnotit nábory (poslat zprávu, pokud jste se při

hlásili k náborům na Křižovatce)
☐ schválit výši registračního poplatku na další rok
☐ zjistit nabídku a poptávku po vzdělávání na středisku

6. 10. deadline pro žádosti o dotace na 
neorganizovanou mládež

15. 11. deadline pro vyplnění skutečnosti 
táborů do skautISu

říjen, listopad semináře k NOZ, konkrétní termíny 
pro jednotlivé kraje na http://skoleni.
skauting.cz/
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Učit se učit
Vůdcovky za tebou a co dál? Rubrika Zkušenosti nabízí pohledy absolventů dalšího 

skautského vzdělávání na konkrétní kurzy. Nech se jimi inspirovat a vyraž taky! Pro 
tentokrát zkušenost z instruktorské lesní školy. 

Máte ten pocit, že umíte něco dobře a chcete se o to 
podělit s ostatními? Já ano. Média a komunikace jsou mi 
blízké jak v civilu, tak i ve skautu. Jsem ráda, když můžu 
někoho nadchnout pro téma skautské propagace, naučit 
lidi, jak médiím a veřejnosti „prodat“ všechny ty skvělé 
věci, které děláme. Ale taky vím, že umět něco dobře ještě 
neznamená, že to umím dobře předat. A tak jsem se při
hlásila na instruktorskou lesní školu Stříbrná řeka.

Kurz funguje podle hesla: nejlépe se naučíte plavat po 
vhození do vody. A tak nečekejte sáhodlouhou teoretickou 
průpravu, než vás vystrčí před frekventanty. Utopit vás ale 
nenechají. Při každém kroku, který na kurzu uděláte, na 
vás dohlíží tým stálých instruktorů a především váš ga
rant. A tak se díky praxi a zpětné vazbě můžete postupně 
zlepšovat. Což je jeden z nejlepších způsobů, jak někoho 
něco naučit. Learning by doing.

Učit efektivně se nerovná frontálnímu útoku s telefon
ním seznamem pravidel, pouček a rad, jak je (většinou) 

známe ze školních lavic. Udělat dobrý vzdělávací blok či 
kurz vyžaduje nejen odborné znalosti, ale i velkou míru 
kreativity, empatie a schopnosti komunikovat. Vzdělávání 
je proces, interakce mezi lektorem a frekventanty. A právě 
proto je instruktorská činnost tak zajímavá. Pokud něco 
umíte dobře a máte pocit, že by vaše znalosti mohly být 
k užitku ostatním, jděte do toho. A pokud se vám povede 
pro váš obor někoho dalšího nadchnout, garantuji, že je 
to skvělý pocit. 



Iveta Zieglová (26 let)
Od roku 2010 mediální zpravodajka 
okresu Brno-město. Zajímá se o 
skautskou propagaci, ráda na toto 
téma předává své zkušenosti. V civilu 
redaktorka České televize.
iveta.zieglova@seznam.cz
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Odkazy
www.kurzy.stribrnareka.cz

Pro vybavení tábora dále nabízíme:
• kovové konstrukce a stany s plátěnou 

podsadou 
• dřevěné montované WC (rozměr 

80×100×205 cm)
• stoly a lavice pro táborové jídelny
• dřevěné prvky a doplňky pro táborové 

stavby
• další táborové stavby montované 

z dřevěných panelů
• vybavení kuchyní (velké hrnce a nádobí)
• karimatky, spací pytle

Využijte slevy pro dětská sdružení při 
odběru 7 a více sestav!

Stanové podsady

www.modis.cz
tel./fax 322 312 319

608 949 628
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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


