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Rovering: Jak aktuální je Úmluva o českém roveringu?

Téma: Peníze nebo život?!

Svět kolem nás: Jsou děti v dětském domově doma?



2

OBSAH
EDITORIAL
Děsivá likvidita a jiné příběhy o penězích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

ROVERING
Keep calm and go to the training course . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Jde o život! Co teď?! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Jak aktuální je Úmluva o českém roveringu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
RO (se) radí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Spojeni vodou mělkého Baltu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Pukec – nemysli a vystřel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

TÉMA
Umět číst v penězích  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Daňový průvodce pro začátečníky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Bez peněz to jde taky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Knihy za všechny prachy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

ZPRÁVY
Co otřásá skautským světem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

SVĚT KOLEM NÁS
Ukrajinou za časů konfliktů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Srdce u ledu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Jsou děti v dětském domově doma?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33

KALOKAGATHIA
Ani vozík neznamená konec sportování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
Nejnovější skautská literatura – stojí za přečtení?! . . . . . . . . . . . . . .  38
Kultura podle… Maruš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39
Chvála ztišení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
Mít, či nemít?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42

ČEKATELSKÁ
Příští hru udělám lepší díky hodnocení té dnešní . . . . . . . . . . . . . . .  44
Vedoucí vs. rodiče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47

HYDE PARK
Enjoying Saxony at Rotary Youthcamp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50

POZVÁNKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51

FOTO VIKTORKA HLAVÁČKOVÁ



ED
IT

O
RI

AL

3

DĚSIVÁ LIKVIDITA A JINÉ PŘÍBĚHY O PENĚZÍCH

Nejděsivější slovo, se kterým jsem se ve svém životě setkala, bylo až do toho-
to měsíce slovo „likvidita“. Za nic na světě můj mozek nemohl pochopit, co to 
vlastně znamená. Mnohem jasnější mi připadala i slova jako „monokoloka-
bilní“ nebo „narativní diskurz“. A už jen podle toho, jak zní, musíte usoudit, 
že o žádné jednoduché pojmy nepůjde… Stokrát raději jsem však rozjímala 
nad obsahem těchto jazykolamných spojení než nad tím, co je to „likvidita“. 

Dařilo se mi tomuto pojmu poměrně úspěšně několik let vyhýbat. Jenže pak 
jsme si v redakci Kmene vybrali jako téma čísla inance – peníze. Nešlo jen 
o to, abychom pokračovali v lince témat inspirovaných skautským zákonem. 
Uznávám, že návaznost na předposlední bod zákona „Skaut je hospodárný“ je 
poměrně prvoplánová. Ale usoudili jsme, že minimálně základní inanční gra-
motnost se hodí nejen při účtování roverských výprav, ale především při vy-
dělávání a šetření peněz na takové výpravy – tedy v každodenním životě. 

A nebylo cesty zpět. Musela jsem tomu čelit – dokážu pochopit, co je to 
„likvidita“? Dokážu se vyznat v počítání daní? Zvládneme vysvětlit desítky 
divných pojmů o inancích tak, abyste je pochopili? A dokážeme se na pe-
níze podívat i jinak než jen z pohledu daňových zákonů a inanční termino-
logie? Snažili jsme se, seč jsme mohli. Mám z toho nakonec dobré pocity… 
Pobavení při představě myší a in lace požírající mé úspory v imaginárním 
slamníku. Svobody při vzpomínce na cestu do Litvy s posledními pěti eury 
v kapse. Úspěchu po správném vypočítání, kolik letos zaplatím na daních. 
A nakonec i úlevy, když jsem pochopila, co znamená likvidita… uf…

Samozřejmě, že kromě článků o světě s penězi i bez peněz najdete v tomto 
čísle mnohem více. Ku příkladu tři skvělé reportáže, které vás zavedou 
do ukrajinských hor, na vědeckou stanici na Špicberkách a do českého dět-
ského domova. I zde ale hrají peníze svou roli…

Zda-li je lepší strategií pro život ve „zpeněženém“ světě porozumění 
inancím, nebo vzdání se peněz, musíte posoudit sami. Takže… peníze nebo 

život?!… nebo snad nakonec přece jen oboje?

Zajímavé čtení pro krátké zimní dny a dlouhé zimní noci přeje za celou redakci

JK
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B ylo mi 19, měl jsem za sebou 
čtyři roky aktivní roverské 
činnosti, začínal jsem vést 

oddíl, hrdě nosil čekatelský odznak 
a právě jsem dokončoval vůdcovský 
víkendový kurz pořádaný okresem, 
když se nás tamní lektoři zeptali: 
„Kam letos pojedete na lesní školu?“ 
Psal se rok 1997 a možností moc 
nebylo. „Hmmm, a proč bych tam 
měl jet, vždyť jsem právě dokončil 
přípravu k vůdcovkám?“ ptal jsem 
se. Dostalo se mi obsáhlé přednášky 
o tom, jak je pro oddílového vůdce 
prospěšná lesní škola (hlavně ta 
místní), jaké má výhody a jak bez ní 
bude náš život chudší. Byl jsem v té 
době trošku kverulant a rozhodl 
se po svém – uznal jsem všechny 
výhody lesních akcí, ale na lesní 
školu jsem nejel. Jel jsem totiž na les-
ní kurz. A nikoliv do Brna, ale až 
ke Slatiňanům do východních Čech. 
Byl to roverský lesní kurz Sursum, 
kterým jsem pro sebe otevřel další 
dimenzi skautingu. Poznal jsem 
spoustu lidí, zažil jsem programy, 
o kterých se mi v oddíle, na středisku 
či v Brně ani nezdálo, poznal jsem 
různé formy roveringu a výrazně se 
posunul ve vnímání světa. Dodnes 
na ten kurz často vzpomínám, 

čerpám z něj. Rok na to jsem jel 
na Ekumenickou lesní školu a další 
rok jsem se účastnil kurzu Svato-
plukovy pruty, kam jsem se slovy: 
„Na kurzy prostě musíte jezdit – 
bez nich nemůžete žít!“ vyvezl i pár 
lidí z kmene. Tou dobou jsem už byl 
i instruktor Sursumu a dva roky 
na to i Prutů. Pruty mimochodem 
mohou za to, že jsem nezůstal jen 
oddílovým vedoucím a po předání 
oddílu jsem neodešel do skautské-
ho důchodu, ale začal se podílet 
na práci pro naše hnutí. Ke svým 
kurzům se v myšlenkách vracím, 
dnes hlavně tehdy, když nějaký kurz 
jedu navštívit: „Jsou účastníci stejně 
otevření jako my? Dokážou v nich 
instruktoři otevřít to, co v nás? Mají 
taky na odskočení jen dvě minuty 
mezi programy a vstávají v šest? Jak 
si svoje kurzy vybírají?“

CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY
V prosinci, kdy se léto zdá ještě 
velmi vzdálené, nastává čas, kdy 
vzdělavatelé a vůbec instruktorské 
týmy musejí mít jasno ve svých 
záměrech a plánech na letní kurzy 
v příštím roce. Do konce prosince 
musí předložit projekt své akce 

Odboru pro vzdělávání činovnic 
a činovníků Junáka. Ten zhodnotí 
kvalitu plánovaného projektu 
a rozhodne, zda daný tým pro po-
řádání svého „dítěte“ dostane 
zelenou. Pak přichází ke slovu 
účastníci. Který kurz vyberou? 
Naplní jeho kapacitu? Doporučí jej 
dalším? Zúročí to, co jim kurz dá?

Není neobvyklé, aby většina roverů 
nebo vůdců střediska absolvovala 
v různém časovém rozpětí stejné 
kurzy. Dává to smysl: stávající 
vůdcové vědí, kam odjíždějí jejich 
roveři, tuší, s čím se vrátí, je na čem 
stavět. Ale možná občas stojí za to 
okořenit zaběhnuté něčím novým. 
Hledejte v každoročně aktualizo-
vané databázi kurzů na Křižovatce, 
seznamte se s kurzy na Mikuláš-
ském víkendu nebo jiných větších 
akcích. A vyjeďte jinam, nikoliv 
natruc, ale se snahou rozšířit port-
folio zkušeností svého týmu.

Jako důležité kritérium pro hod-
nocení kvality kurzu a pro své 
rozhodnutí k účasti vnímám to, 
jak absolventi s nabytou motivací 
a zkušenostmi naloží. Zda se uza-
vřou v kurzovém skautingu, anebo 

MAREK BALÁŠ – ČIČA

KEEP CALM AND GO TO 
THE TRAINING COURSE
Prosinec je doba vybírání a přihlašování se na skautské kurzy. Mož-
ná potřebuješ čekatelky, možná prohloubit své znalosti zdravovědy 
a možná dva oddechové prázdninové týdny. Ať tak či tak, potřebuješ 
kurz, který ti sedne! Jak jej najít? Z čeho můžeš vybírat? A má to 
vůbec cenu?!

AUTOR MAREK BALÁŠ – ČIČA, NÁČELNÍK
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jsou ochotni kus kurzu vrátit 
do svého oddílu, střediska, dalších 
skautských aktivit. Zkuste si zjistit, 
co dělají absolventi kurzů. Rozho-
dujte se i podle této návratnosti. 
A i vy se vracejte tam, odkud jste 
přišli.

ŘEKNI, ODKUD JSI A KAM 
CHCEŠ JÍT
Jak si ale v množství kurzů vybrat 
ten správný pro sebe? Podobně 
jako lidé, každý kurz má svůj 
charakter. Některé jsou komorní, 
ve stanových táborech a bez elek-
třiny, jiné ve zděných základnách 
s připojením k internetu a špičko-
vou technikou a některé se ode-
hrávají v chalupách na menších či 
větších kopcích. Některé koexistují 
ve dvojicích – například vůdcovský 
kurz s čekatelským či vůdcovský 
kurz s instruktorskou lesní školou. 
Jsou kurzy, které se zaměřují 
na osobní rozvoj, sebepoznání, 
kurzy, které prohlubují sepětí 
se skautingem či jeho duchovní 
rozměr, kurzy, jejichž nedílnou 
součástí jsou cykloaktivity, adre-
nalinové sporty, a jiné, při nichž 
se putuje přírodou. Některé kurzy 
jsou více motivační, některé vzdě-
lávací, z nichž některé zakončíte 
skautskými zkouškami, a jiné 
vás zdokonalí ve vázání lanových 
lávek nebo poznávání přírody. Jsou 
kurzy s podmínkou maximálně 
jednoho člena z jednoho střediska, 
jsou kurzy pro týmy roverů nebo 
oddílové rady. Už máš lepší před-
stavu v tom, co vše se ti nabízí? 
Prozkoumej webové prezentace 
kurzů, ptej se, pochybuj a vybírej. 
Vyber to nejlepší pro sebe. A co to 
je, to můžeš vědět jen ty.

TAKŽE? JEĎTE!
Vzdělávací i motivační kurzy mě 
jako náčelníka zajímají a s po-

těšením mohu konstatovat, že 
kurzy jsou – opravdu – na výborné 
úrovni. To neznamená, že by byly 
bezchybné. Vždy je možné zapraco-
vat na dramaturgii kurzu, na způ-
sobu uchopení procesu vzdělávání, 
adekvátní vytíženosti instruktorů 
nebo přístupu k účastníkům. 
Důležité pro mě je, že na kurzech 
vládne čilý ruch, je tu obvykle dob-
rá nálada, a to i v závěru akce, kdy 
bývají všichni unaveni. Z vlastní 
zkušenosti se nebojím prohlásit, 
že kurz vás vykolejí, dostane vás 
ze zajetých cest a naprosto vás 
ohromí. Přívlastek „motivační“ se 
dnes bezvýhradně váže i ke kur-
zům vzdělávacím. 

Letní kurzy jsou skvělými mís-
ty, kde lze potkat nadšené lidi, 
kteří jsou často odhodlaní k dalším 
skautským aktivitám. Jsou to lidé 
zvídaví, kteří se nebojí projevit 
svůj názor a aktivně si jej utvářet. 
Pokud mám možnost setkat se 
s účastníky v rámci programu, 
zažívám většinou radost z preciz-
ních dotazů. Rád dotazy vracím 
a naslouchám odpovědím. Baví 

mě debata, a ta se na kurzech děje. 
A těším se na debatu právě s tebou 
v létě 2015. 

KNOW-HOW ROVERING

Jak si vybrat dobře padnoucí kurz?
  podívej se na představení na webu nebo na velkých akcích, kde se 
kurzy prezentují

  posuď, zda směřování kurzu, jeho pojetí atp. je v souladu s tvým 
očekáváním

 seznam se s instruktorským sborem
 sežeň si reference od účastníků

TIPY

Přehledné schéma různých typů kurzů, které Junák nabízí, najdeš 
v  Roverském kmeni (číslo 82, ročník 17) a na RoverNetu .

Nabídku kurzů na nadcházející léto najdeš v prosincovém čísle 
 Skautingu (číslo 5, ročník 53).
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Ú čelem ukázek první pomo-
ci je s podporou školených 
zdravotníku a resusci-

tačních igurín co nejjednodušeji 
a nejzapamatovatelněji vysvětlit 
lidem, jak postupovat v situaci, kdy 
někdo nutně potřebuje pomoci. 
Ne vždy to je pouze o tom zavolat 
záchranku. Může nastat situace, 
kdy to bude jen a jen na vás a vy 
budete muset bojovat o život 
někoho vám velice blízkého. To, že 
si to přečteme v knížce či na inter-
netu, je určitě dobře, ale dokud si 
to člověk na vlastní kůži nevyzkou-
ší, nemůže tušit, jak by se v dané 
situaci zachoval.

Ocitnete se u nastartovaného auta, 
kterému pod koly leží malá holčič-
ka a z nohy jí čouhá kost. Maminka 
holčičky křičí, ať někdo něco dělá, 
řidič se snaží od auta utéct a vy jste 
tam uprostřed toho všeho, srdce se 
vám rozbuší a vy si jen pomyslíte… 
„Co mám dělat teď?!?“ Vypnout 
motor a zabrzdit auto? Chytat 
řidiče? Volat záchranku? Běžet 
pro pomoc? Je toho opravdu hod-
ně, co se vám bude honit hlavou…, 
nebo taky omdlíte.

Velice důležité je zjistit, jak by-
chom se v dané situaci zachovali 
a čeho se příště vyvarovat, co více 

natrénovat. Ideálním způsobem 
by bylo si „zahrát“ na záchranáře, 
jet s nimi k nějakému případu 
a vidět, jak vše funguje v praxi. Ale 
to bohužel nejde. Pro nasimulování 

AUTOR ONDŘEJ OTÁHAL, LEKTOR ČČK A SKAUT – ROVER

„Představte si, že jdete po práci domů, v jedné ruce tašku s nákupem, v druhé mobil a najednou uvidíte 
na chodníku ležet muže v obleku. Co uděláte?“ Touto větou obvykle zahajuji rozhovor, při výuce a ukáz-
kách na veřejných akcích, při kterých se jako dobrovolník Českého červeného kříže snažím o osvětu 
veřejnosti v první pomoci. A ideální je, když si to nemusíte představovat. Praxe totiž naučí více než hodiny 
teorie. Jak takovou praktickou „hodinu“ první pomoci připravit pro rovery?

ROVERING METODIKA

JDE O ŽIVOT! CO TEĎ?!
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TIPY

První pomoc v mobilu
Český červený kříž vydal pro te-
lefony s operačním systémem 
Android nebo Apple iOS aplikaci 
„První pomoc“. Ta slouží nejen 
jako příručka první pomoci, ale 
najdete v ní i praktické rady, 
jak se chovat při mimořádných 
událostech typu povodně, 
teroristický útok nebo třeba 
při chřipkové epidemii. Aplikaci 
lze stáhnout na stránkách ČČK: 
www.cervenykriz.eu/cz/app.aspx.

Kurzy první pomoci 
i maskování
Další informace ohledně mož-
nosti tréninku první pomoci 
či přípravy a namaskování 
zranění vám poskytne oblastní 
spolek Českého červeného 
kříže ve vašem okolí. Můžete se 
zúčastnit kurzů první pomoci, 
kurzů pro zdravotníky zotavo-
vacích akcí, kurzů pro školitele 
i maskéry.
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co nejvěrohodnějších podmínek 
velice dobře slouží situace s na-
maskovanými iguranty, tak zvané 
maskovačky nebo simulačky. Jedná 
se v zásadě o hru, kdy si člověk 
vyzkouší, jaké to je.

FÁZE 1: PŘÍPRAVA
K nácviku první pomoci se nejčas-
těji používají tři základní pomůcky: 
cvičný obvazový materiál, resusci-
tační iguríny a namaskovaní igu-
ranti. Na resuscitačních igurínách 
se trénuje nepřímá masáž srdce, 
a pokud umíme a chceme, tak 
i umělé dýchání. I když si myslíte, 
že máte základní znalosti v po-
skytování první pomoci, jakmile 
si k iguríně kleknete, začnete být 
okamžitě nejistí. Málokdo zvládne 
správně poskytnout první pomoc 
hned na poprvé bez předchozího 
nácviku. Nejdůležitější pro dobře 
nasimulovanou situaci jsou však 
šikovní, proškolení iguranti, 
kteří v sobě mají špetku herec-
kého ducha a nebojí se do role 
opravdu vžít. Musí přesně vědět 
co dělat – hrát svou roli, nesmát 
se a nepovídat si mimo téma, musí 
přesně vědět, jaká zranění hrají, 
znát jejich projevy a vědět, jak se 
správně ošetřují. V každé situaci by 
měly být „hysterky“, které nema-
jí žádné vážné zranění, ale mají 
za úkol křičet, volat o pomoc, motat 
se zachráncům do cesty a hýbat se 
zraněnými. Na nich si zúčastnění 
nacvičí, jak někoho uklidnit a nene-
chat se jen tak něčím rozhodit. 

Vše v klidu vymyslete, projděte 
si a ujasněte předem. U přípravy 
je dobré mít zdravotníka nebo 

školitele, který igurantům doplní 
případné mezery ve znalostech zra-
nění. K maskování igurantů budete 
potřebovat především umělou krev 
a maskovací hmotu. 

I když by situace měly odpovídat 
co nejvíce reálnému životu, velké 
množství krve rozhodně není 
nejdůležitější. Na začátek bohatě 
postačí odřenina ruky nebo naraže-
né koleno. Nemusí se vždy jednat 
o složité situace, jako je například 
autonehoda. Zkušenost přinese 
i chvíle, ve které se během schůzky 
do klubovny vpotácí muž s mono-
klem (namaskujeme ho pomocí 
modrých očních stínů, houbičkou 
rozetřených do ztracena), tro-
chou krve u nosu, z něhož táhne 
slivovice. Náročnost simulace 
volte přiměřeně tomu, pro koho ji 
připravujete!

Je dobře, aby ostatní nevěděli, že si 
pro ně něco chystáme. Vše si při-
pravte stranou a snažte se je pře-
kvapit. Na druhou stranu je nefér 

na ně simulované volání o pomoc 
vypálit bez jakéhokoli upozorně-
ní. Nejlepší je, když na začátku 
skautského roku nebo konkrétní 
akce vysvětlíte, co to maskovačky 
jsou a jaká při nich platí pravidla. 
Konkrétní situace pak může přijít 
v momentě, kdy ji opravdu nikdo 
nečeká…

FÁZE 2: REALIZACE
Jak velká hraná nehoda bude, je jen 
na vás, ale doporučuji tak 4 zraně-
né pro 5–8 zachránců. Při velkém 
množství zachránců se jich méně 
zapojí. Snažte se o co nejpravděpo-
dobnější situace z běžného života. 
Na řešení dané situace dejte ča-
sový limit, ideálně 10 až 15 minut 
od chvíle, kdy někdo z účastníků 

METODIKA ROVERING

 WARNING – Pravidla simulaček pro účastníky

1. Vše je tak, jak je (kromě pravidla 6.).
2. S dozorem se nemluví (kromě pravidla 4., 5. a 7.).
3. Lékárnu si musím sehnat.
4.  Záchranku volám a) oznámením záměru dozoru a vyčkáním na pře-

dání telefonu, b) z předem určeného telefonu a čísla.
5.  Pokud chci resuscitovat, oznámím to dozoru a počkám na dodání 

resuscitační figuríny.
6.  Když zraněný leží na karimatce, předpokládám, že tam karimatka 

není.
7.  Opravdové zranění nahlásím voláním „ostrý!“. Pokud tento signál 

slyším, znamená to stop simulace.

Každý občan České republiky starší 18 let je povinen 
poskytnout první pomoc, pokud tím neohrozí své zdraví 
či bezpečnost!
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zavolá záchranku. Samozřejmě ne 
opravdovou záchranku… Dispeče-
ra záchranné služby by měl dělat 
někdo z organizátorů, a aby situ-
ace byla co nejvíce reálná, nechte 
účastníky nehody volat z označené-
ho telefonu, na který upozorníte už 
při vysvětlování pravidel. Dispečer 
se snaží zjistit, co a kde se stalo, 
kolik je zraněných a jejich zranění. 
Čeká, dokud mu tyto informace 
nesdělí sami účastníci. Pokud jim 
to nejde, můžete jim pomoci a ho-
vorem je provést. Další alespoň dva 
organizátoři – pozorovatelé sledují 
postup jednotlivých účastníků, 
eventuálně si dělají poznámky. Vše 
si můžete nahrávat pro lepší zpětné 
vyhodnocení.

FÁZE 3: HODNOCENÍ 
A  REFLEXE
Po uplynutí vymezeného času 
spolu vše na místě vyhodnoťte. 
Nejprve iguranti sdělí, jak s nimi 
bylo zacházeno, případně jaký by 
měl být správný postup, a poté za-
chránci přiblíží, jak se jim zachra-
ňovalo, jak se u toho cítili, co se jim 
líbilo/nelíbilo. Pozorovatelé, kteří 

vše sledovali a dělali si poznámky, 
opraví chybný postup, vysvětlí, 
jak by měla záchrana probíhat 

správně, a shrnou, jak fungovala 
skupina zachránců jako celek – jak 
mezi sebou komunikovali, kdo akci 
koordinoval, kdo byl aktivní, kdo 
stál a radil atd.

Zpětná vazba je velmi důleži-
tá! Nejen z hlediska správného 
postupu při konkrétním zranění, 
ale i pro zhodnocení chování 
v průběhu celé situace. Pokud jste 
si vše natáčeli, projděte video krok 
za krokem, proberte spolu chybný 
postup a případně vše zopakujte 
ještě jednou. Na závěr nezapo-
meňte na re lexi pocitů účastní-
ků a na moment ukončení celé 
situace. Pouštějte se jen do tak 
náročných maskovaček, při nichž 
jste jako organizátoři schopni 
zvládnout re lexi, i v případě, že 
situace skončí nejhorším možným 
scénářem! 

ROVERING METODIKA

 WARNING – Jak maskovat

Umělá krev
Přísady: 5 kávových lžiček směsi potravinářské barvy jahodové a ma-
linové v poměru 1:1, ½ kávové lžičky teplé vody, 4 polévkové lžíce 
světlého medu a 2 lžičky tmavé karamelové polevy.
Pracovní postup: V misce rozmícháme červenou barvu s vodou tak, aby 
nevznikly žádné hrudky. Do připravené barvy přidáváme postupně med 
a karamel. Mícháme velmi pomalu, aby hmota nezačala pěnit. Med 
a karamel přidáváme postupně, dokud směs nedosáhne odstínu krve. 
Můžeme ještě mírně upravit odstín přídavkem žluté potravinářské barvy.
Krev rozetřeme na namaskované zranění, můžeme posypat štěrkem 
nebo jinou nečistotou.

Maskovací hmota
Přísady: 2dl hladké mouky, 2 kávové lžičky kyseliny citronové, 5 polév-
kových lžic soli, 2 polévkové lžíce oleje, případně potravinářské barvivo.
Postup: Mouku s kyselinou citrónovou (případně také s trochou potra-
vinářského barviva) smícháme s vodou a olejem, zprudka podpálíme 
na pánvi a mícháme, dokud hmota nezesklovatí.

Více informací o Červeném kříži najdete 
na www.cckcb.cz/informace-o-cck a www.cervenykriz.eu.
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My, roveři a rangers České republiky, přijí-
máme následující pojmenování jako základ-
ní kameny naší činnosti v Junáku – svazu 
skautů a skautek ČR. Jsme si vědomi, že … 

… rovering je skauting!
Rovering je obdobím skautského života, 
rozvíjí jeho smysl a umožňuje v plné míře 
si uvědomit si hodnoty, které skautský život 
přináší. Je cestou k pochopení celosvětového 
rozměru skautingu. Je časem, kdy začínáme 
hlouběji chápat skautský zákon, jeho 
ukotvení ve třech základních principech 
skautingu a kdy přebíráme odpovědnost 
ze skautských principů vyplývající. 

…rovering je Služba!
Rovering je službou sobě, bližním, 
společnosti a vyššímu principu. Služba je 

dobrovolná a nezištná, vyžaduje odhodlání 
a odvahu. Je rozhodnutím každého z nás. 

… rovering je příležitost! 
Rovering je příležitostí k hledání a nalézání, 
k přemýšlení a pochopení. Je cestou k vyme-
zení hranic našich možností a výzvou k je-
jich překonávání. Je příležitostí k osobnímu 
rozvoji, k pestrému a aktivnímu životu. 

…rovering je společenství!
Rovering nabízí přátelské prostředí, které je 
prostorem ke sdílení zážitků a zkušeností. 
Vychovává k aktivnímu občanství a k sou-
žití s lidmi ve společenstvích na místní 
i celosvětové úrovni. My, roveři a rangers 
České republiky, chceme být aktivními členy 
Junáka, převzít odpovědnost sami za sebe 
a podle našich možností se podílet na dění 

uvnitř Junáka i mimo něj. Jsme vděční 
za možnost být rovery a rangers a rádi 
bychom požádali činovníky Junáka na všech 
úrovních jeho organizační struktury… 

… aby nadále vytvářeli prostor pro náš 
všestranný rozvoj 

… aby nám poskytovali metodické zázemí 
pro naši činnost 

… aby vytvářeli na různých úrovních mož-
nosti pro naše setkávání 

(K autorství a šíření této úmluvy se hlásí 
účastníci Roverské porady 2009)

AUTOR MARTIN ŠTĚRBA – AGI

Možná jste o ní slyšeli, možná jste ji četli, možná vás ovlivnila a ovlivňuje stále, i když o tom nevíte… 
Úmluva o českém roveringu definuje, co to rovering vlastně je.

JAK AKTUÁLNÍ JE ÚMLUVA 
O ČESKÉM ROVERINGU?

ROVERING ROVERSKÝ PROGRAM

Už se znáš 
s Lemouchem?

www.obrok15.cz
www.facebook.com/skautskyobrok

Služba | Vapro | Inspiro & Regiony | Živly | Obrok Open Air | Velká hra | Netradiční sporty
Noční hra | Filmové večery | Diskuze | Sportovní klání…

Brzy ho poznáš osobně!
Registrace na Obrok začala!

Liberec-Vesec
10 − 14 | 6 | 2015



JAK TO VZNIKALO?
„Byla to taková punk doba. Rovering byl v té době pionýrský 
a takový průkopnický. Všichni roveři, třeba i na horní hranici 
roverského věku, se cítili být rovery. Vlastně se každý bavil 
o tom, co je to rovering a že zrovna on ho dělá správně. Nikde 
ale nebylo pořádně podchycené, co rovering je,“ říká mi 
při přátelském rozhovoru šéf roverského odboru Sid. 

Vraťme se ale o několik let zpátky, Úmluvu o českém roverin-
gu dávali dohromady v roce 2009 účastníci Roverské porady. 
„Tehdy jsem napsal první koncept textu, který byl v mnoha 
ohledech odlišný od toho inálního. Ten vznikal debatou 
a hlasováním o změnách, které se pak zapracovávaly do inální 
podoby,“ dodává Šípek, který v té době stál v čele Roverské-
ho odboru. Úmluva vznikala v době, kdy se teprve formoval 
dnes využívaný Nový program, vytvářely se stezky pro skauty 
a skautky. „Cítili jsme potřebu roli roverů nějak základně 
popsat, a to způsobem, který by byl šiřitelný a zároveň by 
vytvářel příležitost k široké shodě,“ upřesňuje Šípek. Úmluva 
se i díky pestrému složení účastníků Roverské porady 2009 
velmi rychle rozšířila mezi české rovery a rangers. Výrazně 
tomu pomohl i Obrok, který se konal nedlouho poté. 

JAK SE K ÚMLUVĚ STAVÍME DNES?
Příští rok na jaře to bude šest let od doby, kdy byla Úmluva 
sepsána. Jak se na ni díváme dnes? Je vůbec aktuální? Měla by se 
předělat? „Rovering je v rozkvětu. A i přesto, nebo možná právě 
proto, si myslím, že je Úmluva stále aktuálním dokumentem. 
Jedna věc se ale od roku 2009 změnila. Máme roverský pro-
gram, pracuje s ním mnoho kmenů a další kmeny ho postupně 
zapojují do své činnosti,“ říká Pampe, programová ředitelka 
Obroku 2015. Současní roveři mají na výběr z velkého množství 
akcí, které jsou určeny výhradně pro ně. Mezi ně patří třeba 
zážitkové či vzdělávací akce, daří se i roverským táborům a Ob-
rok se uskuteční příští rok již po osmé. „Všechny tyhle akce se 
stávají živnou půdou pro současné, ale i nově vznikající roverské 
kmeny, dodávají roverům inspiraci a elán do činnosti. Myslím, že 
pro kmeny, které jsou zaběhlé a mají pravidelnou činnost, může 
Úmluva sloužit jako revize jejich programu. Pro nově vznikající 
kmeny zase jako opora při jejich začátcích,“ dodává Pampe. 

V Úmluvě je i z dnešního hlediska velmi dobře zachycena jed-
notná myšlenka roveringu, jeho směřování i cíle a samozřejmě 
dodává pocit sounáležitosti s celkem. „I když různé věci bych 
dnes asi napsal jinak, myslím si, že Úmluva měla smysl a do-
dnes vystihuje podstatu věci dobře,“ doplňuje Šípek. Podobný 
názor má i Pampe. „Po vzniku Úmluvy se o roverech a rangers 
začalo konečně mluvit jako o svébytné skupině. A tato skupina 
se už nebere jen jako pracovní síla ve středisku či na okresech. 
A to je správné,“ dodává. 

SLOUPEK RO ROVERINGROVERSKÝ PROGRAM ROVERING

V říjnu proběhla v Táboře Roverská porada, 
na které se sešlo na 20 roverů a rangers z celé 
republiky. Na přetřes přišel RoverNet. Doplnili 
jsme seznam nápadů na vylepšení, která 
by měla být od začátku listopadu postupně 
realizována a která přinesou během roku 
2015 RoverNetu mnoho změn. Došlo i na 
regionální rovering a posunuli jsme dál 
příručku roverských zpravodajů. Povídali 
jsme si také o tématech, jak se stát roverským 
zpravodajem obecně, jak rovery motivovat 
či jak plánovat činnost roverských kmenů. 
A samozřejmě jsme si prohlédli město Tábor. 

Před říjnovým státním svátkem se Sid, Bill 
a Ifanka vydali na první oficiální setkání všech 
odborů Junáka. Diskutovali jsme nad systé-
mem návaznosti jednotlivých odborů a VRJ, 
hledali průniky činnosti odborů a v neposled-
ní řadě se zabývali Strategií Junáka. 

Je za námi taktéž poslední letošní porada 
odboru. Na té jsme zhodnotili činnost v roce 
2014 a nastavili si tzv. „prioritní témata“ 
pro rok další. 

A abychom stále jen neschůzovali, zástupci 
z řad odboru se zúčastnili extrémního závodu 
dvojic Závod 3 vrchů a celostátní akce Skautský 
muzikál. Ať už jako účastníci, nebo jako pořa-
datelé – byli jsme všude a řádně jsme si to užili. 

Máš jakýkoli podnět k RN, regionálnímu 
roveringu, rád bys pozval RO na svoji akci? 
Kontaktuj nás na ro@skaut.cz 

Těšíme se na viděnou na Miquiku! Váš RO. 

RO (SE) RADÍ
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ROVERING AKCE

S  inskou kulturou se poprvé 
setkáváme již v letadle. 
K obědu dostáváme sendvič 

z tmavého chleba se zrníčky a div-
nou pomazánkou uvnitř. Rozhlížím 
se po letadle a inští spolucestující 
si vysloveně pochutnávají. Když si 
všimnou, že je sleduji, s úsměvem 
mi vysvětlí, že tento tmavý chléb je 
tradiční inský. Je hutný, má spous-
tu energie, dlouho vydrží a navíc 
skvěle chutná. Naši skauti jejich 
nadšení nesdílejí.

V Helsinkách přeskočíme do auto-
busu a jedeme prý jen kratičkou 
vzdálenost 255 kilometrů za tři 
hodiny do Raumy. Finsko je oproti 

Česku neuvěřitelně velké, takže 
se zde čas a vzdálenosti vnímají 
trochu odlišně. Cestou se díváme 
po krajině a užíváme si pohodlí ši-
roké dálnice. Všude lesy, rovina, ob-
čas zahlédneme jezero a zase lesy. 
Vysedáme někde na konci světa, 
v lese a pěšky jdeme asi kilometr 
ke skautskému srubu. Příroda vy-
padá podobně jako u nás, jen nám 
připadá, že tu jsou lesy zelenější, 
borůvky větší, houby jedlejší, ptáci 
hlasitější, i ten srub se do krajiny 

více hodí a všechno se tu zdá být 
v pořádku. A konečně přichází-
me k moři. Teda na první pohled 
vypadá spíše na větší rybník. Je 

dost mělké, všude rákosí, na dno 
pořádně není vidět a smrdí jako 
pravej českej bahňák. Inu, tak tohle 
je to Baltské moře! Balt se dlouho-
době potýká s velkým, převážně 
organickým znečištěním, proto tu 
bují řasy a sinice, které ve vodě 
spotřebovávají kyslík. A nedostatek 
kyslíku se projevuje úbytkem ryb, 
místní rybáři tak kvůli znečištění 
přicházejí o svou obživu.

Po několika minutách cesty přichá-
zíme na tábořiště. A první věc, kte-
rá se po příchodu na tábořiště musí 
udělat, je zatopit v sauně! Dřív, než 
se postaví stany, dřív, než se začne 
chystat večeře! Saunová kultura 
je ve Finsku opravdu důležitá. 
Sauna je všude. Doma ji má kdekdo, 
najdete ji v klubovnách i na tábo-
řištích. Na našem lesním tábořišti 
stojí jeden velký srub a opodál 
na břehu moře stejně velká sauna. 
Krásná roubená stavba s terasou, 
převlékací místností, koupelnou 
a samotnou saunou. Uvnitř se topí 
dřevem v normálních kamínkách. 
Krásné a jednoduché.

Finové si saunu umí užít. Vůbec 
neřešíme, kolik času strávit uvnitř 
a kolik venku, kolik kol je optimální. 
Prostě chodíme dovnitř a ven, jak 
se nám zlíbí. Fin Pete s potutelným 
úsměvem bere s sebou do sauny 
něco zabaleného do alobalu. Chvíli 
nás napíná, ale nakonec prozrazuje, 

AUTOR JAN TROJÁNEK – DEŠŤOVKA

Pádlujeme mezi ostrovy Archipelaga, pomalu se stmívá, k základně ještě kus cesty. Kolem projíždí moto-
rák, pasažéři mávají, my máváme jim. Člun už je za námi, když k nám dorazí jeho kýlová vlna a nemilosrd-
ně cvakne Barčin kajak… Jsme na projektu Waters United. Loni jsme v České republice hostili skauty z Fin-
ska. Letos jsme my následovali vodu z pramene Nisy a letěli do jihozápadního Finska k Baltskému moři.

SPOJENI VODOU MĚLKÉHO BALTU

FO
TO

 JAN
 M

AREK
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že to jsou párky a že si je upečeme 
na horkých kamenech. Přijde mi to 
divné, ale chutnají skvěle.

Blíží se půlnoc a venku je takové 
zvláštní světlo. Slunce nízko, ale 
pořád se mu nechce zapadnout. Že 
je vidět dlouho do noci, to je cel-
kem fajn, ale ve čtyři hodiny ráno 
by si člověk opravdu přál tmu a ne 
světlo jako v poledne. Vesa nám 
vypráví, že Finové přes léto moc 
nenaspí, stačí jim tak šest hodin. 
Zato v zimě to dohání – do práce 
se chodí málo, spí se alespoň deset 
hodin denně a ke konci zimy jsou 
lidé ze tmy nevrlí. Tomu se mi 
nechce věřit, protože Finové jsou 
velmi milí, ochotní lidé, co se ne-
stresují a usmívají se na svět. 

Takové Finy potkáváme také 
v uličkách blízkého města Rauma, 
které poznáváme skrze vyzvědač-
skou hru. Běháme mezi krásnými 
dřevěnými rybářskými staveními 
ze 17. a 18. století a na nejzají-
mavějších místech máme za úkol 
vyfotit sel ie. Vběhnu do jedné 
z uliček a málem vrazím do sku-
pinky česky hovořících dam. Než 
mě soupeři chytí, zjišťuji, že dámy 
jsou české krajkářky a připravují 
zde výstavu své tvorby. Krajky jsou 
totiž v Raumě i u nás významným 
historickým řemeslem.

Od krajek v Raumě se přesouváme 
k plachtám na ostrovech Archipela-
ga, kde se věnujeme všemožným ak-
tivitám, které se nějak pojí s mořem. 
Sedáme do seakajaků a na plachet-
nice a vydáváme se prozkoumávat 

AKTIVITY 
Rescue! Záchranářské aktivity na vodě

Házečka a podkova
Když nám někdo spadne do vody, ať už na plachetnici, v bazénu či 
rybníce, první věc, co bychom měli udělat, je něco po něm hodit… 
něco, čím bychom ho dostali na břeh, aniž bychom museli riskovat 
svoje zdraví. Ideálně házečku, kruh, podkovu nebo dlouhé bidlo, větev 
či provaz.
Je dobré si házení vyzkoušet nanečisto. Správně namířit házečku, na-
tož podkovu na 15 metrů při větru a vlnách není vůbec snadné. Můžete 
použít i házečku vlastní výroby.

Když se někdo cvakne na moři
Na mořském kajaku jezdíme kolem ostrovů, pozorujeme moře, ptáky 
a okolní lodě. Když tu náhle kýlová vlna motorového člunu cvakne Bar-
čin kajak! Co teď? Ke břehu daleko! Naštěstí stačí druhý kajakář, který se 
ještě necvaknul, a ten dokáže Barče loď bezpečně vylít a pomůže jí zpět 
nahoru. 
Jak na to? 
Nejdřív se musím dostat k Barče a chytit její kajak. Bára se chytne mé 
přídě a ve vodě čeká. Abych byl stabilní, chytím Bářin kajak za špičku 
a natočím jej kolmo na svůj kajak (naše lodě tvoří T). Takže i kdyby 
přišla vlna, mohu se o její kajak opřít – je to takový můj přídavný plovák. 
Mořský kajak má totiž oproti běžným kajakům jednu velkou výhodu. 
Na přídi i na zádi má uzavřené komory se vzduchem, takže i když nabere 
vodu, pořád plave. Vezmu Bářin kajak za špičku a vytáhnu si ji před sebe 
na svůj kajak. Tím ten její dostanu částečně z vody a už jej mohu otočit 
a tím vylít. Teď už jen spustit kajak znovu do vody, postavit jej podélně 
a pořádně držet, aby se Barča mohla opatrně nasoukat zpět do svého 
kajaku.

Donut raft 
Finové nás naučili vytvořit improvizovaný raft  z větví a plachty. Po-
jmenovali jsme ho podle americké koblihy, jejíž tvar připomíná. Jeho 
stavba je jednodušší a rychlejší než stavba voru, a navíc s donut raft y 
lze hrát různé soutěže, boje apod.
Potřebujete jednu velkou nebo dvě menší plachty s celkovým rozmě-
rem tři krát čtyři metry, provázek a spoustu větví a větviček. Plachtu 
roztáhněte na zem a doprostřed z větví poskládejte donut o průměru 
cca dva metry. Dbejte na to, aby se plachta nepropíchala. Naspod mů-
žete pro změkčení dát třeba listí. Až budete mít pěkný úhledný dvou-
metrový donut z větví, zabalte jej do plachty a obvažte provázkem, aby 
držel pohromadě. A je hotovo! Vezměte pádlo, prvního dobrovolníka 
a můžete na vodu.

TIP! Vyzkoušejte si v kmeni navzájem se topit a zachraňovat, nejlé-
pe pod vedením zkušeného plavčíka.

S dalšími 3 500 skauty 
táboříme v lese na ploše 
jeden a půl kilometru 
čtvereční.
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ostrovy. Přemítáme, jaké to asi 
bylo v dávných dobách… objevovat 
nová území, narážet na neznámé 
útesy… My naštěstí máme výborné 
námořní mapy a na útesy si dáváme 
pořádný pozor. Navigace je věda – 
kardinální znaky, červená bóje, jaký 
je kurz, kam fouká vítr… Je třeba mít 
se pořád na pozoru.

Poslední tři dny ve Finsku nás to 
zavane na obří skautský tábor PII-
RU 2014. Je to zvláštní a příjemné. 
S dalšími 3 500 skauty táboříme 
v lese na ploše jeden a půl kilo-
metru čtvereční. Les je zaplněný 
různými stany a vázanými stav-
bami, všude se prohání smějící 
se skauti a skautky, a když je čas 
jídla, vytvoří se dlouhé dvojstupy, 
které se vinou do centrální jídelny. 
Panuje tu trochu jiná atmosféra, 
než na jakou jsme zvyklí. Finové 
upjatě dodržují všechny táborové 
předpisy, hlídají harmonogram, 
který jim neustále šlape jak hodin-
ky. My Češi máme tendenci trochu 
si všechno poupravit, aby nám to 
více vyhovovalo. 

Roveři a rangers mají na PIIRU 
různé úkoly. Některé kmeny staví 
vázané stavby a provozují kavárnu, 

jiné pořádají program pro mlad-
ší, někdo pomáhá v kuchyni či 
s ostrahou tábořiště, další fotí 
a píšou do novin a jiní se starají 
o saunu. PIIRU je pro inské rovery 
velká příležitost přispět společ-
né věci podle toho, co kdo umí, 
kde se chce uplatnit a co si chce 
vyzkoušet. Naše parta na PIIRU 
prezentuje český skauting stavbou 
dvou podsaďáků, podáváním skvělé 
zelňačky a bramboráků. Obzvláště 
bramboráky si Finové rychle oblíbí, 
a ty stejně rychle zmizí ze stolů.

Poslední den sedíme na trávě 
na ostrovní pevnosti Suomenlinna 
v Helsinkách, probíráme zážitky 
a poznatky z uplynulých dní a s chu-
tí obědváme tmavý inský chléb. 

Bylo to krásné, nevšední, zajímavé. 
Udivuje mě, jak jsou naše kultury 
odlišné a přitom tak podobné. Mile 
mě překvapilo, jak skvěle si akci 
může užít 36 lidí, kteří se na začát-
ku vůbec neznají a mluví odlišným 
jazykem. A uteklo to jako… no 
samozřejmě jako voda. 

ROVERING AKCE

 INZERCE

ALTA VIA GV
UPGRADE
YOUR
CLIMBING
PERFORMANCE

WWW.ASOLO.CZ

Perwanger kůže

Vibram® Vertical podešev

pro plně automatické mačky

nový Heel Locking systém

zateplená GORE-TEX® 

Insulated Comfort membrána

Projekt Waters United 
je mezinárodní akce realizovaná formou putovního tábora o dvou roční-
cích (2013, 2014). Třicet šest účastníků (napůl Čechů a napůl Finů) bádá 
nad problematikou vody ze všech možných úhlů, pokud možno akčním 
a skautským způsobem. 
Projekt Waters United 2014 byl spolufinancován Evropskou Unií – agentu-
rou Mládež. Na jeho realizaci se podíleli především Pete a Veera a velkou 
měrou i samotní účastníci. Děkujeme.

TIPY

O české části projektu Waters United 2013 si můžeš přečíst v Rover-
ském kmeni, ročník 17, číslo 83.
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TVOŘENÍ ROVERING

PUKEC – NEMYSLI A VYSTŘEL

AUTOR JAN TROJÁNEK – DEŠŤOVKA
FOTO JAN TROJÁNEK – DEŠŤOVKA

POTŘEBY: 
 dřevěné latě o rozměru 3 × 1,5 cm (buk hodně vydrží)
  deska s klouzavým povrchem (sololak, HDF či robustnější a trvanlivější 
lamino desky) o rozměrech 60 × 35 cm
 vruty na sešroubování kostry – 6 ks (3,5 cm Ø 3) 
 vruty na přichycení desky – 14 ks (1,5 cm Ø 3)
 klobouková guma ze švadlenky 1 m (Ø 3 mm)
  10× dřevěné puky (koupit nebo nařezat větev Ø 4 cm a výšku 1,2 cm, 
plochy obrousit smirkovým papírem)

 trochu lepidla na dřevo (Herkules…)
 dle libosti lak, olej na dřevo či barvy
  nářadí – vrtačka, vrtáky (2 mm předvrtání, 5 mm zahloubení, 3 mm 
na gumičky), pila, smirkový papír

1  Nařežte si latě na mantinely (2 ks 57 cm, 2 ks 35 cm) a střední lať 
s brankou (1 ks 32 cm). Doprostřed střední latě vyřízněte branku ši-
rokou 5 cm a vysokou 1,5 cm. Všechny latě obruste, ať jsou příjemné 
na dotek a zmizí všechny hrany.

2  Na rovné ploše poskládejte mantinely, středovou lať s brankou a se-
šroubujte. Nejprve vše předvrtejte a zahlubte hlavy vrutů. Chcete-li, 
mantinely nalakujte či nabarvěte.

3  Kostru obraťte vzhůru nohama, abyste k ní mohli přilepit a přišrou-
bovat desku. Připravte desku na zahloubení hlav vrutů. Naneste 
lepidlo na spodek kostry, desku přiložte a přišroubujte všemi čtrnácti 
vruty. Přebytečné lepidlo setřete.

4  Po zaschnutí vyvrtejte do postraních mantinelů dírky (Ø 3–3,5 mm) 
na gumičky ve vzdálenosti 10 cm od zadních mantinelů v polovině 
výšky puku (tj. 0,5 cm nad deskou). Větším vrtákem zahlubte díry, 
aby se schoval uzlík. Natáhněte gumičky, zajistěte uzlíkem. Napněte 
tak, aby se vám dobře hrálo.

5  Najděte soupeře! Připravte si každý pět puků na svou stranu a už to 
lítá! Katapultujte všechny puky skrze branku na soupeřovu stranu. 
Kdo nemá nic, vítězí!

Video ukázka hry, fotografie, e-shop a více podrobností na www.pukec.cz.

Pukec je živá stolní hra pro dva hráče. Základem je hrací deska s gumičkou na obou stranách 
a 10 herních žetonů – puků. Cílem je gumičkou nastřílet všechny svoje puky na soupeřovu 
stranu. Háček je v tom, že soupeř se snaží o totéž! Vyhrává ten, kdo je rychlejší, přesnější a má 
pevné nervy. Zábava na pět minut, nebo také na hodiny.

1

2

3

4 5
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S talo se to nedávno. Pomá-
hala jsem organizovat akci, 
které se účastnilo větší 

množství mladších dětí – vlčat, 
světlušek a mladších skautů. Výpra-
va probíhala v malebném prostředí 

podhůří Beskyd a jeden den jsme 
měli naplánovaný dokonce i výlet 
na Radhošť. V nížinách tou dobou 
panovalo depresivně mlhavé poča-
sí, ale my – díkybohu za inverzi – 
měli nádherně, takže uskutečnění 
výletu nic nebránilo.

Cesta vzhůru proběhla bez větších 
problémů, a tak jsme někdy kolem 
poledne stanuli u mohutné sochy 
staroslovanského boha Radegasta. 

Už v okamžiku, kdy jsme se před 
sochou rovnali ke společné fotce, 
většina dětí pokukovala po malém 
kiosku se suvenýry a občerstvením. 
Poté, co jsme se úspěšně vyfotili, 
byl krátký rozchod.

A začalo rodeo. Dobrých pětadvacet 
vlčat a světlušek se s mohutným 
 „Jéééééj!“ rozeběhlo ke kiosku 
a mávajíce nad hlavami oranžovými 
dvoustovkami začali dorážet na (prá-
vem) vyděšeného prodavače a poža-
dovat brambůrky, křupky, čokolády, 
klíčenky s ilmovými postavičkami 
a mnoho dalšího. Většina z nich tam 
utratila v podstatě všechno, co u sebe 
měli – a ti, co ne, to „doladili“ o pár 
stovek metrů dále na Pustevnách.

Říkala jsem si, že je asi něco špatně. 
Měli bychom děti vést k tomu, aby 
se naučily penězi neplýtvat a za-
cházet s nimi tak, aby jim to bylo 
k užitku – ale pokud to chceme ně-
koho naučit, musíme začít u sebe. 

MONEY, MONEY, MONEY
Peníze jsou všude a – přiznejme si 
to – kolikrát řídí náš život mnohem 
víc, než bychom si přáli, ať už je 
to jejich nedostatek (Kdo z nás 
alespoň jednou v životě neskřípal 
zuby zlostí, když si něco „nemohl 
dovolit“, ať už šlo o oblečení, vstu-
penky na koncert nebo skautskou 
akci?) nebo například snaha je 
získat (Kdo z nás někdy neodřekl 
příležitost zajít si ven s přáteli, 
zajet na výlet nebo tábor, protože 
měl v daném termínu brigádu…?). 
Nesmíme zapomínat, že peníze, ty 
krásné barevné papírky, které tak 
příjemně šustí (nebo hezky cinkají, 
ale to šustění je stejně vždycky lep-
ší), jsou tu proto, aby nám slouži-
ly – ne abychom my sloužili jim.

Jaká je tedy funkce peněz? Chyt-
ré knížky říkají, že peníze jsou 
zprostředkovatelem směny (už 
kdysi v dávných časech nějakou 
chytrou hlavu napadlo, že je 
jednodušší za krávu platit papír-
kem v hodnotě tří ovcí než třemi 
živými bečícími ovcemi), zúčtovací 
jednotkou (cenu krávy můžeme 
vyjádřit tak, že lze snadno porov-

TÉMA 

AUTORKA ANNA HANDLÍŘOVÁ – ENY

Uchovatel hodnoty, samopojištění, úvěr, likvidita… Není náhodou čas přestat před takovými pojmy utíkat? 
Nebylo by lepší zjistit, co skutečně znamenají, a přestat se jich děsit? Když odkryjete tajemství světa peněz, 
budete mít větší šanci, že se jím nenecháte pohltit, a budete mít peníze v malíčku. A hlavně v peněžence.

UMĚT ČÍST V PENĚZÍCH

FO
TO

 DO
M

IN
IK DAVID – H

RABO
Š
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TÉMA

nat s cenou ovce… i když v dnešní 
době moc krav a ovcí nekupujeme, 
jistě chápete, co je tím myšleno…) 
a uchovatelem hodnoty (zatímco 
kráva i ovce nám po určité době 
odejde na věčné pastviny, peníze 
nám zůstanou navždy – pokud je 
tedy nesežere myš nebo in lace). 
Funkci peněz jsme rozebrali – a jak 
je to s jejich hodnotou? Ta zkrátka 
a jednoduše odpovídá tomu, co si 
za ně můžeme koupit.

MOJE FINANCE… 
JENOM MOJE!
Jistě všichni chápeme, že se musí-
me naučit zacházet s omezeným 
množstvím peněz tak, aby nám 
nikde nescházely – a pokud přebý-
vají, musíme vědět, že schovat pře-
bytek do slamníku se v dnešní době 
příliš nevyplácí, už jenom proto, že 
obvykle nemáme slamník.

Abychom vyšli i s omezenými zdroji, 
sestavujeme si rozpočet. S rozpočty 
se mnozí z nás už setkali při plá-
nování výprav nebo při čekatelské 
zkoušce. Kromě výprav si můžeme 
sestavit i rozpočet osobní, který nám 
nejlépe ukáže, kam vlastně všechny 
ty peníze, ať už z kapesného nebo 
brigád, mizí a za co příliš utrácíme. 
Můžeme to vzít jako výzvu – uvědo-
mit si své návyky při utrácení, po-
kusit se své výdaje snížit (například 
tím, že si při nakupování sestavíme 
přesný seznam věcí, které opravdu 
potřebujeme, nebo zbytečně neu-
trácíme za kavárny a čajovny atd…) 
a začít si na něco šetřit. 

Když sestavujeme rozpočet, nej-
prve bychom měli dát dohromady 
všechny naše příjmy – jak pravi-

delné (sem patří peníze za brigádu 
nebo třeba kapesné, zkrátka pení-
ze, které získáváme v pravidelných 
intervalech), tak nepravidelné 
(babičkovské „dárečky“ za hezké 
vysvědčení, peněžní dárky k naro-
zeninám…). Potom se zaměříme 
na výdaje a nesmíme zapomínat 
na rezervu, která by měla tvořit 
deset až patnáct procent celko-
vých výdajů. 

Už jenom pouhý fakt, že máme vše 
sepsané černé na bílém, je dobrý 
začátek. Stejně jako u rozpočtu 
výpravy, tak i u osobního rozpočtu 
platí, že se jej snažíme dodržet. 
I přesto představuje jen náš odhad, 
jaké příjmy a výdaje budeme mít. 
Vyplatí se si všechny opravdové 
příjmy a výdaje postupně zapiso-
vat a pak vše s našimi původními 
představami porovnat.

POZOR, POHROMA
Ať už si sebelépe naplánujeme, jak 
se svými penězi naložíme, vždycky 
je šance, že dojde k nějaké neoče-
kávané situaci, která nám zpřehází 
priority – ať už je to ztráta příjmů 
(třeba musíme nechat brigády, 
z nějakého důvodu jsme odstřih-
nuti od kapesného), ztráta majetku 
(krádež, ale i živelná katastrofa 
jako povodeň nebo požár), vznik 
nečekaných výdajů (náhrada námi 
zaviněné škody), nebo naopak 
mnohem příjemnější záležitost – 
nečekaný zisk.

K ochraně před riziky spojenými 
s inancemi slouží mnoho druhů 
pojištění. Proti ztrátě příjmů je to 
pojištění životní včetně úrazového, 
proti ztrátě majetku majetková 

pojištění a před vznikem nečeka-
ných výdajů se můžeme ochránit 
pojištěním odpovědnosti za škodu. 
Dobrá věc je také samopojištění – 
to znamená vytvoření si rezerv, nej-
lépe vhodným šetřením. Samopo-
jištění chrání i proti rizikům, proti 
nimž se pojistit nelze, jako je třeba 
ztráta zaměstnání.

Pokud se nám nepodaří před riziky 
dostatečně ochránit, musíme 
řešit de icit nebo nedostatek 
prostředků. Jednorázový de icit, 
vznikající z jednorázových výdajů, 
se dá zahladit z rezervy (případně 
úvěru – u toho ale musíme počítat 
s dalšími výdaji vzniklými kvůli 
úrokům). Opakovaný de icit je 
horší a na řešení složitější. Existují 
dvě základní cesty, jak na něj – sní-
žení výdajů, nebo zvýšení příjmů. 
O snížení výdajů byla řeč výše, 

O HODNOTNÉ CENY  
SE SUPER SMASH BROS.!
Hrajeme o:
1. Super Smash Bros. hru a tričko
2. SSB tričko a psí známku
3. SSB potítko a klíčenku

Pro slosování stačí najít odpověď na 
otázku: 
Kdy vyšla nová hra Super Smash Bros. 
pro rodinu konzolí Nintendo 3DS? 

Nápovědu hledej na www.mojenintendo.cz.
Správné odpovědi posílejte na  
skautjunak@junak.cz s předmětem  
SUPER SMASH BROS.

 IN
ZE

RC
E

Abychom vyšli i s omezenými zdroji, 
sestavujeme si rozpočet.
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zvýšením příjmů se rozumí naleze-
ní dalšího zdroje příjmů, například 
pronájmem majetku (ale kdo má 
jen tak nějaký byt, který může 
pronajmout…) nebo sehnáním 
druhého zaměstnání, brigády… 
Další cestou je také prodej nějaké-
ho majetku, ale to by měla být až ta 
poslední možnost.

Když už si myslíme, že je nutné 
zvýšit jednorázové příjmy úvěrem 
(tedy vytvořením dluhu), měli by-
chom zvážit, jestli se jedná o úvěr 
„dobrý“, nebo „špatný“. To pozná-
me celkem jednoduše. O dobrém 
úvěru víme, že ho můžeme splatit, 
a bereme si ho na majetek, který 
bude sloužit i po splacení (třeba 
dům, byt, auto), nebo na majetek, 
který nám přinese nějaké příjmy 
(například, když si profesionální 
fotograf pořizuje nový fotoaparát). 
Špatný úvěr je ten, u kterého si 
nejsme jisti, zda budeme schopní 
ho splácet celou dobu, a bereme 
si ho na majetek, který se rychle 
opotřebí a po splacení úvěru už 
nám nebude sloužit (třeba dárky 
na splátky, dovolená apod.). Pokud 
se nevyvarujeme špatných úvěrů, 

může dojít k předlužení, které 
může vést až k exekuci (zabave-
ní) majetku.

K de icitům a dluhům jsme možná 
náchylnější, ale může přijít i taková 
situace, že nám nějaké ty „prašule“ 
budou přebývat. Co s tím? Jedna 
možnost je samozřejmě penízky 

použít jako ono samopojištění, 
o němž byla řeč výše. Dále lze 
peníze také investovat. Taková 
investice je ovšem věc zrádná a my 
bychom měli především zvážit, zda 
nám za to stojí. To zjistíme za po-
mocí tří ukazatelů: výnosu, rizika 
(Jaké je riziko, že nedosáhneme 
výnosu? Je možné o investované 

prostředky i přijít?) a likvidity (Jak 
rychle můžeme prostředky použít 
k placení? Likvidní jsou například 
peníze v hotovosti, nelikvidní pe-
níze vložené do nemovitosti – trvá 
poměrně dlouho, než dům nebo 
byt prodáme a získáme tak peníze, 
s nimiž se dá dál nakládat). Dobré 
je taky nevsadit vše na jednu kartu 
– měli bychom investovat do více 
možností, čímž omezíme riziko 
špatného výběru investice.

DĚTI A FINANCE
Uf, to bylo pojmů… ale jak to vše 
souvisí s úvodem článku? Jak 
naučit děti (ale i sebe), aby si vážily 
peněz a uměly s nimi nakládat? Jak 
je se všemi těmi možnostmi, které 
hospodaření s penězmi nabízí, 
seznámit? Hrou! Existuje mnoho 
různých příruček plných nápadů 
na aktivity, které se dají použít jak 
na schůzkách, tak výpravách. Musí-
me pochopitelně používat správné 
programy pro správné věkové ka-
tegorie. Vlčata pravděpodobně ne-
budeme učit o úvěrech a půjčování 
peněz, zatímco u roverů vycházíme 
z předpokladu, že už s penězi umí 
alespoň trochu zacházet, a když ne, 
že si aspoň umí koupit rohlík. Exis-
tuje i vícero deskových her, které 
jsou zaměřené na výuku inanční 
gramotnosti u dětí – například čes-
ká hra Finanční svoboda nebo další 
deskovka se zajímavým názvem 
Zahrada – den zúčtování. 

TÉMA 

TIPY

Hry a aktivity můžeme najít v knihách Peníze ve volném čase, Rozumíme 
financím I. a II., Hry a peníze – programy pro rozvoj finanční gramotnosti 
a Finanční gramotnost prakticky.

Nemálo inspirace poskytuje i prosté hledání na internetu – 
například stránky www.rozumimefinancim.cz.

FO
TO

 RADEK PRO
CYK – M

AVERICK



 EVROPA, USA

Využij nabídku našich programů

  Můžeš kombinovat pobyt se studiem
  Máš ZDARMA ubytování a stravu
  Dostáváš kapesné

  Ubytování a stravu máš ZDARMA
  Dostaneš kapesné až 2 700 USD
  Dárek pro první registrované

 800 100 300 | www.pracovnipobyty.cz | prace@pracovnipobyty.cz
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Z  čeho všeho se daně platí? 
Přeskočíme daň z přidané 
hodnoty. DPH. Je to podle 

příjmů do státního rozpočtu největ-
ší daň, stát proto nejvíc zajímá. 
Ze své peněženky ji sice zaplatí 
všichni spotřebitelé, ale o její 
výběr se starají jen podnikatelé. 
Je to všeobecná daň ze spotřeby. 
Podobně jsou na tom spotřební 
daně. Jsou vysoké a tvoří i polovinu 
ceny pohonných hmot, lihu nebo 
cigaret. Ale rozdíl je právě v tom, 
že spotřební daně se vztahují jen 
k některým produktům.

Za život určitě budete muset řešit 
svoji daň z příjmů. Jestliže máte pří-
jmy jen ze zaměstnání od jednoho 
zaměstnavatele, nemusíte podávat 
daňové přiznání. Můžete mít do-
konce i drobné příjmy do 6 000 Kč 
ročně mimo své zaměstnání a stejně 

nemusíte podávat přiznání, tedy 
„vyplňovat formuláře a chodit 
na úřad“. Naopak, pokud nemáte za-
městnání a vaše příjmy se přehoup-
nou přes 15 000 Kč za rok, nebo 
jestliže máte dva zaměstnavatele 
zároveň, podáváte daňové přiznání. 
Do konce března. Tedy vlastně ne. 
V daních se počítá čas trochu jinak. 
Takže jestliže máte podat daňové 
přiznání do tří měsíců po skončení 
roku, znamená to, že jej máte podat 
nejpozději 1. dubna. Málokdo to ví.

ZDANĚNÉ PŘÍJMY
Daň je 15 %. Záleží ale z čeho. U za-
městnanců se daň počítá ze super-
hrubé mzdy – součtu pojistného, 
které platí zaměstnavatel, a hrubé 
mzdy. Máme v tom v ČR evropský 
unikát. Daň se počítá z daně. Pro-
tože sociální a zdravotní pojištění 
není nic jiného než daň svého 
druhu. Toto pojištění přičtete k hru-
bé mzdě – tedy hrubá mzda plus 
34 %. Že se neorientujete v procen-
tech? Nevadí, mrkněte do tabulky 
u článku. Ze součtu pojistného 
a hrubé mzdy získáte superhrubou 

mzdu – základ daně. Takže daň u za-
městnanců je 15 % ze superhrubé 
mzdy. Nebo 20,1 % z hrubé mzdy. 
Jak chcete. Od daně, co vypočtete, 
si můžete odečíst slevu na dani. 
Ta je na každého člověka na každý 
měsíc 2 070 Kč. Student má slevu 
o 335 Kč za měsíc vyšší. To je důvod, 
proč u zaměstnavatele podepisujete 
„růžový formulář“. Díky němu může 
zaměstnavatel odečíst slevu na dani 
od vaší vypočtené daně. Jako 
zaměstnanec navíc platíte pojiště-
ní, které tvoří 11 % z hrubé mzdy. 
Daně i všechno pojištění za vás od-
vádí zaměstnavatel, proto se k vám 
dostává už jen tzv. čistá mzda.

Dohoda o provedení práce funguje 
trochu jinak. Do 10 000 Kč měsíčně 
neplatíte ani vy, ani zaměstnavatel 
žádné pojistné. Základ daně je jen 
odměna. A protože 1 500 (15 % 
z 10 000) je méně než 2 070 
(minimální měsíční sleva na dani), 
nebudete platit ani žádnou daň 
z příjmů, pokud jste podepsali jiný 
„růžový formulář“, kterým stvrzuje-
te, že slevu neuplatňujete u jiného 
zaměstnavatele.

TÉMA 
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DAŇOVÝ PRŮVODCE 
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Jestliže je daňové přiznání podáno včas, čísla sedí, nechybí přílohy 
ani podpis, pak je to určitě sofistikovaný daňový podvod. Nechápe-
te? Alespoň cítíte, jak je těžké a rozpačité přiblížit se ke světu daní. 
Ani ty vtipy moc vtipné nejsou. Lidem připadá svět daní nepřístupný 
a komplikovaný. A tak na něj rezignují. Ale vy se nemáte čeho bát. 
Daně mají svoji logiku. Jen ji najít.

AUTOR MICHAL HANYCH, SIMPLETAX

MICHAL HANYCH
V mé profesní kariéře mě baví 
dlouhodobě dvě oblasti: para-
grafy a finance. Rád je rozplétám 
nebo spojuji dohromady, kde 
je třeba. Proto dokážu poradit 
v daňovém právu. Velmi dobře 
se orientuji v dílčích oblastech 
jako mezinárodní zdanění, 
přeshraniční poskytování služeb 
nebo dovoz a vývoz. Zaměřuji se 
i na obchodněprávní kontraktaci. 
Publikuji o daních z příjmů, DPH 
i novém občanském zákoníku.
Více najdete na 
SimpleTax.cz
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PANÍ A PÁNI PODNIKATELÉ
Jak je to s podnikáním? S podniká-
ním je to vždycky těžší. Máte větší 
míru odpovědnosti. Sami za sebe 
i za jiné. A samostatnosti. Pro začá-
tek doporučuji server JakPodnikat.
cz. Tam naleznete vše podstatné 
pro začátek podnikání. Samotný 
začátek nijak těžký není, stačí zajít 
vybavený tisícikorunou (to je cena 
živnostenského oprávnění) a od-
hodláním na živnostenský úřad.

Oproti zaměstnancům mají podni-
katelé, kteří jsou fyzické osoby, niž-
ší daně. I odvody sociálního a zdra-
votního pojištění. A navíc mohou 
uplatnit paušální výdaje. Narozdíl 
od zaměstnanců, u kterých se daň 
počítá z příjmu, u podnikatelů se 
počítá ze zisku (tedy rozdílu mezi 
příjmy a výdaji). A paušální výdaj 
je při obyčejné živnosti 60 % z pří-
jmů. Jasněji to uvidíte na následují-
cím příkladu. Jestliže si zaměstna-
nec vydělá 1 000 korun, daň se mu 
vypočte z 1 340 korun superhrubé 
mzdy. Pokud vydělá 1 000 korun 
podnikatel, daň se vypočte ze 400 
korun, které zbudou po uplatnění 
paušálního výdaje. Jestliže má 
výdaje vyšší, základ daně se ještě 
sníží. Jestli vás to zajímá blíže, 
na našich stránkách SimpleTax.cz 
si můžete zdarma stáhnout přímo 
publikaci k paušálním výdajům.

PRAVDA O FINANČNÍCH 
ÚŘADECH
Radu najdete také na inančních 
úřadech. Na všech sedí lidé. Ne ro-
boti. Ne nájemní vrazi. Ale poměr-
ně racionální lidé. Jestliže ukážete, 
že svoje povinnosti chcete opravdu 
plnit, rádi vám pomohou. Pokud 
si tedy nevzpomenete až na kon-
ci března, kdy už má být daňové 
přiznání hotové a podané. Komuni-
kujte. Nebojte se zvednout telefon 
a zavolat na úřad. Nebo poslat 

e-mail. Mám zkušenost, že elektro-
nická komunikace je s inančními 
úřady poměrně svižná, často i rych-
lejší než mezi podnikateli.

Racionalita provází svět daní. Do-
kud jsou vaše povinnosti malé, je 
tomu přímo úměrně malý i zájem 
inančních úřadů o vaše příjmy. 

Zároveň se většina kontroly děje 
automaticky. Finanční úřady mají 
systém ADIS. Automatizovaný 
daňový informační systém. Je to 
propracovaný systém, který komu-
nikuje i s jinými úřady, například 
katastry nebo matrikami. Zároveň 
shromažďuje nepřeberné množství 
informací o jednotlivých daňových 
subjektech – o vás. Systém automa-

ticky vyhodnotí rizikovost podání 
i vás jako subjektu. Na základě 
čeho? Podáváte přiznání pozdě? 
Platíte pozdě? Jste stále ve ztrátě? 
Nekomunikujete? Vše je za minu-
sové body. A čím vyšší rizikovost, 
tím větší kontrola. To je logické. 
Formální vady přiznání můžete 
zjistit jednoduše sami. Jestliže 
pro vyplnění přiznání použijete 
elektronické podání v rámci ADIS 
dostupné na adrese eds.mfcr.cz, 
jedním tlačítkem zkontrolujete svo-
je vlastní přiznání, podobně jako jej 
formálně zkontroluje váš inanční 
úřad. Dobré, ne?

Tak se nebojte daní. Nakonec jsou 
totiž docela sranda. 

Přehled daňových povinností za rok 2014

Pracovní smlouva Zaměstnavatel Zaměstnanec

Sociální 25 % z hrubé mzdy 6,5 % z hrubé mzdy

Zdravotní 9 % z hrubé mzdy 4,5 % z hrubé mzdy

Daň z příjmů FO 15 % ze superhrubé mzdy (hrubá mzda + 34 %)

čistá mzda = hrubá mzda – daň – pojištění zaměstnanec

čistá mzda = hrubá mzda – [0.15 × (hrubá mzda × 1.34) – 2 070] – hrubá mzda × 0.11

Příklad: 16 300 = 20 000 – [0.15 × (20 000 × 1.34) – 2 070] – 20 000 × 0.11

DPP (do 300 hodin ročně)

Do 10 000,– měsíčně Pouze 15 % daň z příjmu z hrubé mzdy.

Nad 10 000,– měsíčně Jako zaměstnanec podle pracovní smlouvy.

DPČ (bez limitace hodin, až ½ úvazek)

Do 2 499,– měsíčně Pouze 15 % daň z příjmu z hrubé mzdy.

Od 2 500,– měsíčně Jako zaměstnanec podle pracovní smlouvy.

Sleva na dani z příjmů FO Na poplatníka 2 070,–

Na studenta 335,–

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob do 1. dubna následujícího roku (včetně)

Podání přehledů – sociální a zdravotní do 1. května následujícího roku (včetně)
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N a termínu schůzky se do-
mlouváme přes Facebook, 
a Mi Ra Ahimsa („ahimsa“ = 

nenásilí) si určuje jedinou pod-
mínku – aby v den mé návštěvy 
bylo hezké počasí. Modlím se, aby 
v domluvené úterý bylo hezky, 
neb hledat ve svém uspěchaném 
životě jiný volný den ještě před tím, 

než půjde Kmen do tisku, by byl 
oříšek. „Kdybych tam nebyl, zavolej 
směrem k Praze: ‚Míro!‘, a já přijdu.“ 
Jsem zvědavá a těším se, co mě čeká.

Modlitby byly vyslyšeny, v úterý je 
počasí jako malované. Dorazím au-
tobusem na domluvenou zastávku, 
Mi Ra tam není. Chvíli se procházím 

a čekám, jestli se odněkud nevyno-
ří. Najednou zaslechnu zvuk kytary, 
který mě dovede k hubenému muži 
středního věku s dlouhými vlasy 
i vousy, nestříhanými nehty a vese-
lým úsměvem. Připomíná indické-
ho asketu. Ač podzim je již v plné 
síle, Mi Ra sedí polonahý a bosky 
na slunci. „Tak kam půjdeme?“ ptá 

AUTORKA VIKTORKA HLAVÁČKOVÁ

V poslední době se z médií dovídáme o rostoucím počtu lidí, kteří se rozhodli žít úplně bez peněz. Neplatí 
si pojištění. Jedí a oblékají to, co najdou, dostanou za práci, výměnou či z dobré vůle. Zpravidla se tak 
rozhodují z morálních důvodů. Propagací tohoto životního stylu jsou známi například Mark Boyle, Ra-
phael Fellmer nebo Daniel Suelo, jsou ale mezi nimi i Češi. Jednoho z nich jsem se vydala navštívit…

TÉMA  REPORTÁŽ

BEZ PENĚZ TO JDE TAKY

FOTO VIKTORKA HLAVÁČKOVÁ
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se. „Já nevím, kam chceš.“ „Já mám 
tady víc míst, kam chodím.“ „Tak 
půjdeme na to nejhezčí.“ „Tak jo, 
ale nejdřív si to prohlídni a vyfoť 
tady.“ Bydlí v podkroví malé kůlny, 
kterou dostal k obývání na zahradě 
opuštěné vily. Útulně si ji vybavil 
matracemi, dekami a drobnostmi, 
které našel v kontejnerech. Když 
prší, tráví většinu času právě tady 
a medituje.

Zamíříme na lesní mýtinu s krásnou 
vyhlídkou. Cestou hledáme merlík, 
častou Mírovu potravu. „Dřív jsem 
jedl hlavně kopřivy, ale teď jsem 
objevil chuť listů merlíku, a často 
je jím.“ Ale nenacházíme jej. „Proč 
ses rozhodl žít bez peněz?,“ ptám se. 
„Mě peníze nikdy nezajímaly.“ „No 
dobře, ale narodil ses do světa, kde 
se peníze běžně používají, musel 
ses přeci někdy rozhodnout, že se 
jich vzdáš, ne?“ „No tak jak říkám, 
nikdy mě nezajímaly. Zjistil jsem, 
že mi stačí tři tisíce, pak to byla jen 
tisícovka, a pak jsem si uvědomil, 
že je vůbec nepotřebuju.“ Rozhod-
nutí žít bez peněz je ale v Mírově 
životním stylu jen jednou z mnoha 
nitek. „Svým životem především 
nechci vytvářet ekostopu. Žiju 
devět let bez peněz, protože samo 
použití peněz už ekostopu vytvá-
ří. Nepotřebuju je. Žiju z odpadu 
a z přírody (tzv. freeganismus, 

pozn. red.). Žiju zdravě, abych nebyl 
nemocný, cestuju pěšky, oblíkám se 
z přírody nebo z popelnic. Příroda 
dává všechno zadarmo a v odpadu 
už stejně všechno je.“ „Předpoklá-
dám, že si neplatíš ani zdravotní 
pojištění, takže ti vlastně narůstá 
dluh…“ „Nevím, proč bych ho měl 
platit. Nikomu nic nedlužím. Když 
jsem se rozhodl žít tímto způso-
bem, šel jsem na úřad a řekl jim, že 
nemám peníze, takže platit nemůžu. 
Ale paní v kanceláři se jen rozči-
lovala, že to nejde. Žil jsem tehdy 
v Miladě (Milada = známý pražský 
squat, pozn. red.) a nechtěl jsem mít 
problémy, tak jsem tři měsíce každý 
den sbíral vratné lahve, abych si 
na pojištění vydělal. Za tři měsíce 
jsem takhle vydělal tu tisícovku, 
co byla potřeba na měsíc pojištění. 
Nakonec jsem toho nechal. Ve Špa-
nělsku to maj zařízený tak, že kdo 
je nemajetný, ten pojištění platit 
nemusí. Tady to nejde. Tady je lidem 
upíráno právo nevlastnit majetek.“ 

Na chvíli se zastavíme a Mi Ra mi 
ukazuje největší skládku za Pra-
hou: „Vidíš támhleten kopec, 
na kterým jsou vysázený stromy? 
To jsou tuny odpadu zasypaný 
hlínou, na nich další tuny odpadu 
zasypaný hlínou a tak dál. Jak to 
uvnitř všechno tleje, vychází z toho 
kopce spousta tepla a musí tam být 
průduchy, které to teplo odvádí.“ 
Paradoxně ve mně tato strašná 
skládka, která vypadá jako hezký 
kopec, budí sympatie a zdá se mi, 
že Míra to vnímá podobně. 

Slunce svítí, jako by snad ještě ani 
nebyl podzim, a Míra to oslavuje 
veselým pobíháním tak, jak ho 

To jsou tuny odpadu zasypaný hlínou, na nich další tuny 
odpadu zasypaný hlínou a tak dál. Jak to uvnitř všechno 
tleje, vychází z toho kopce spousta tepla.
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BOYLE Mark. Muž, který se zřekl 
peněz a přežil. Brno: CPress, 
2014.
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Bůh stvořil a občas mezi větami 
spustí nějakou písničku na rozla-
děnou kytaru. „Kytar jsem našel 
v popelnicích už nespočet,“ povídá. 
Pak vytáhne PETláhev se zářivě 
zelenou tekutinou uvnitř a pije. 
Nestačím se divit, a tak mi vysvět-
luje: „Nedávno jsem našel v kon-
tejneru několik obrovských kvádrů 
z hmoty, co se z ní vyrábí bonbóny 
a lízátka. Tak jsem to dal rozpustit 
do kýblů a dělám si z toho šťávu.“ 
Dává mi ochutnat a chutná to 
jako… no jako rozpuštěné bonbóny. 
„Čokolády a různý sladkosti člověk 
vykontí nejčastěji. Jednou jsem 
týden jedl jenom čokolády, až mi 
z toho bylo špatně. Naštěstí jsem 
potkal jednu Francouzku, která 
zase vykontila spoustu slanýho. 
Tak jsme to vyměnili a byli jsme 
oba spokojení.“ 

Spokojenost a žití v přítomnosti 
jsou podle Míry atributy života 
bez peněz. Ale z představy beze-
kostopového životního stylu v har-
monii s přírodou pro něj vyplývá 
kromě nepoužívání peněz několik 
dalších zásad, kterými se řídí:

 „Neberu léky, drogy, nekouřím, 
nepiju alkohol, kávu, čaj, nepiju ani 
nejím nic teplého, nerozdělávám 
oheň. V zimě netopím, v noci ne-
svítím, protože respektuji přírodní 
řád – delší noci v zimě, kratší v létě, 
světlejší o úplňku, zima v zimě, 
teplo v létě… Tmu nebo zimu lze 
využít k introspekci, zvnitřnění 
a zklidnění. Čekání na denní světlo 
tě učí trpělivosti. Neochlazuju ani 
prostředí ani pití nebo potravu. 
Cestuju pěšky, žiju v přírodě.“

 „Nepřikrašluju tělo malováním, 
voněním, barvením, tetováním, 
dredy, ozdobami, stříháním vlasů, 
vousů nebo nehtů. Tetování mám 
ještě ze kdysi.“

 „Snažím se žít jednoduše. Nezatě-
žovat životní prostředí, neplýtvat, 
nepoužívat elektřinu, auta, leta-
dla… Zatím jsem ještě nedospěl 
k úplnému převedení svých ideálů 
do praxe – občas jdu na univerzi-
tu na internet, nebo když někam 
spěchám, jedu stopem. Ale i to bych 
chtěl časem změnit a žít co možná 
nejvíc jen v přírodě.“

Blíží se večer a Míra mi ještě ukazuje 
další oblíbená místa v lesích včetně 
toho, kde má postavený stan. Jdeme 
pěšky do Suchdola, kde si vykontí-
me večeři. Avokádo, banány, citrony, 
tři druhy paprik a jogurt. Všechno 
k nerozeznání od zboží v obchodě. 
Míra mě ještě doprovodí na autobus 
a já se těším z hezky stráveného dne 
a nového kamarádství… 

TÉMA  REPORTÁŽ

Tmu nebo zimu lze využít 
k introspekci, zvnitřnění 
a zklidnění. Čekání na den-
ní světlo tě učí trpělivosti.

FO
TO

 DAVID TĚŠÍN
SKÝ

SLUŽBA

Otázky k diskuzi:
Bylo by možné, aby bez peněz žili všichni lidé? Proč ano/proč ne? 
Jak by dnešní společnost bez peněz fungovala?
Jakými zásadami bezekostopového života by ses mohl/a inspirovat, 
abys snížil/a dopad svého jednání na životní prostředí?

Film Youtube – Jako ptactvo nebeské
Film Youtube – Mira Ahimsa
Povídání o Raphaelu Fellmerovi (Berlíňanu, který žije 
bez peněz i se svou rodinou) – bit.ly/RaphaelFellmer
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SOUMRAK HOMO 
ECONOMICUS

Zmizel přízrak krize, nebo jsme 
jenom kopli plechovku plnou 
červů o pár metrů dál a opět se k ní 
blížíme? Co je to kritické myšlení 
v ekonomii? Zahubí nás posedlost 
růstem? Útlá knížečka Soumrak 
homo economicus přináší odpovědi 
na tyto, ale i další palčivé otázky 
dnešního inančního světa. Dva 
přední světoví ekonomové, Tomáš 
Sedláček a David Orrell, v rozhovoru 
s Romanem Chlupatým rozvíjejí 
tezi, že krize nebyla dost velká na to, 
abychom se z ní mohli pořádně 
poučit. Nejedná se ale o klasickou 
ekonomickou studii, spíše o pohled 
očima ilosofa a matematika. Pohled, 
na který nejsme moc zvyklí, protože 
o našem světě nevypovídá zrovna 
přívětivě. Žijeme ve světě, kde se 
růst HDP stal mantrou, kterou 
všichni opakují a upínají se k ní jako 
k víře. A to i za cenu obrovských 

půjček, které tento růst relativizují: 
čerpáme totiž sílu z něčeho, co není 
naše. Stavíme dům na písku… 

Kdo četl Sedláčkovu Ekonomii 
dobra a zla bude možná čekat něco 
syntetičtějšího, ale forma rozhovo-
ru, kterou autoři tentokrát zvolili, je 
osobnější a čtenář jim velmi dobře 
rozumí. (MT)

PENÍZE NEROSTOU 
NA STROMECH
Útlá barevná knížka Peníze nerostou 
na stromech! je vhodným řešením 
pro ty, kdo hledají pěkný, užitečný 
a úsporný vánoční dárek, a dobrou 
investicí pro každého, kdo začíná sám 
hospodařit s vlastními penězi a ve 
světě inancí se cítí tak trochu ztrace-
ný. Nemusí být velkým knihomolem, 
aby se knížkou, která v originále 
vyšla v angličtině, prokousal. Na ka-
ždé straně potká barevné obrázky, 
tabulky a grafy. Text je přehledně 
rozdělený do krátkých odstavců a zá-
bavně provede světem bank a účtů, 
poradí, jak naspořit na vysněnou věc, 
pomůže sestavit rozpočet i vyhnout 
se dnešním nástrahám a rizikům 
v podobě lákavě vypadajících úvěrů 
apod. Na konci knížky je i krátký 
slovníček s vysvětlením základních 
termínů ze světa inancí. Kniha je vel-
mi zajímavá a může se skvěle hodit 
jako úvodní průvodce v nakládání 
s vlastními inancemi nebo třeba jako 
dárek mladšímu sourozenci, který 

právě začal dostávat vlastní kapesné, 
našel si první brigádu a nakládání 
s penězi je pro něj ještě cizí. (Mon)

ŽIVOT BEZ PENĚZ
Mark Sundeen popisuje život Dani-
ela Suela, který se v roce 2000 dob-
rovolně rozhodl žít zcela bez peněz. 
V současném světě a zvláště v Ame-
rice, kde se na peníze přepočítává 
většina věcí, to byl velmi zvláštní 
počin, proto má Suelovo počínání 
nádech zajímavosti. Hrdina knihy 
svým životním stylem připomíná 
poustevníky z minulosti a zároveň je 
příkladem alternativní postavy sou-
časného hmotnými statky přebývají-
cího světa. Kniha je prostým líčením 
Suelových životních příhod a evo-
luce jeho postojů ke světu. Když se 
ve 40 letech rozhodl vzdát normál-
ního životního stylu, nebyla pro něj 
tato změna obtížná. Neměl povolání, 
rodinu ani partnera. Změnil si jméno, 
usadil se v jeskyni, začal se věnovat 
dobrovolnické práci a přijímat to, co 
mu život přinese. Čtenáře, kterého 
bude bavit sledovat popis vývoje 
psychologie hlavní postavy anebo 
řídká období popisu Suelových cest 
po Americe, kniha zřejmě nezklame. 
Žádnou velkou akci nebo jiné zají-
mavé příhody v ní však nehledejte. 
(Otakar Strunecký) 

KNIHY ZA VŠECHNY PRACHY

CHLUPATÝ Roman, SEDLÁČEK 
Tomáš, ORRELL David. 
Soumrak homo economicus. 
Praha: 65. pole, 2012.

MASON Paul. Peníze nerostou 
na stromech! Říčany u Prahy: 
Junior, 2013, 56 s.

SUNDEEN Mark. Život bez pe-
něz. Praha: Triton, 2014, 223 s.
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MÁME NOVOU SKAUTSKOU 
KŘIŽOVATKU, ALE CO TA 
STARÁ?
V říjnu byla po dlouhých přípra-
vách a diskuzích zprovozněna nová 
skautská křižovatka, web pro či-
novníky a další aktivní skauty. Kři-
žovatka je hlavním kanálem interní 
komunikace Junáka, své příspěvky 
na ni však může přidávat každý 
uživatel. K využívání křižovatky je 
třeba se zaregistrovat. Kompletní 
nabídku funkcí lze využít jen po při-
hlášení skrze účet na skautISu 
propojený se záznamem o členství.
Přestože Junák přešel na novou 
křižovatku, stará je stále dostupná 
a z většiny i funkční jako dosud 
na adrese stara.krizovatka.skaut.cz. 
Není však již aktualizována 
a doplňována novým obsahem. 
Úplné vypnutí staré křižovatky 
se předpokládá v řádu měsíců. 
Přesto na ní zůstává databáze zá-
kladen a akcí, které budou na nové 
křižovatce zprovozněny nejdříve 
na začátku roku 2015.
Pokud na svém webu využíváte 
odkazy na křižovatku, teď už 
nefungují. Jednoduché univerzální 
řešení je změnit odkazy z http://
krizovatka.skaut.cz/… na http://
stara.krizovatka.skaut.cz/… (lad)

Junák a další organizace píší Sobotkovi, nechtějí novelu 
zákoníku (ct24.cz, 6. 10. 2014)

Jaký je rozdíl mezi Junákem a Pionýrem? Jedno patro. Cen-
trály obou organizací sídlí ve stejném domě na Senovážném 
náměstí. Symbolicky to vypovídá o tom, že Pionýr už dávno 
není politickou organizací. […] „Proč se Pionýr stále jmenuje 
Pionýr, se mě příliš neptejte. Já u toho tenkrát nebyl,“ říká 
s úsměvem Kořínek. Bylo mu tehdy deset let. 
(Mladá fronta DNES – Praha, 7. 11. 2014)

SUSHI, SUMO A KARAOKE. 
DOSPĚLÁ ČÁST KONTIN-
GENTU NA JAMBOREE SE 
POTKALA NA VINICI
PARDUBICE Druhé setkání české 
části servis týmu pro nadcházející 
jamboree proběhlo první listopa-
dový víkend opět v Pardubicích. 
Na programu byla prezentace 
dosavadní práce jednotlivých 
týmů systémem Pecha Kucha, 
prohlídka Pardubic či japonský 
večer. V rámci večera se každý oz-
dobil doplňkem ze Země vycháze-
jícího slunce. Po celou dobu bylo 
o zábavu postaráno díky karaoke. 
„Byla jsem překvapená, jak umí 
lidi hezky zpívat, a myslím si, že 
se karaoke celkově povedlo,“ ko-
mentuje vedoucí sekce reprezen-
tace Skippy jednotlivé výstupy. 
„Já si osobně zazpívala s Májou 
na písničku Barbie Girl a ná-
ramně jsme se u toho pobavily.“ 
Vlastnoručně účastínci namotali 
okolo 80 rolek sushi – jednoho 
z nejznámějších jídel japonské 
kuchyně, vyzkoušeli si tradiční 
japonskou dětskou hru fukuwa-
rai, skládali origami a mohli se 
vyřádit při sumó zápase. Sajónara 
na dalším setkání! 
www.jamboree.cz 
(Ivana Kučerová – If)

DALŠÍ POKEC S RO SE 
ODEHRÁL V BOSKOVICÍCH 
BOSKOVICE Zájem boskovických 
oddílů o práci s rovery a rove-
ringem by místním roverům 
mohl kdekdo opravdu závidět. 
Roverský odbor o tom přesvědčili 
nejen hojnou účastí (14 roverů 
a rangers) na Pokecu s RO, ale 
i zvídavými dotazy a následnou 
diskuzí. V příjemné atmosféře ka-
várny zástupci RO If a Sid zjistili, 
že v Boskovicích mají našlápnuto 
tou správnou nohou. Šéf odboru 
Sid vzkazuje: „Přeji, ať se vše 
vydaří a když budete chtít oporu 
RO – jsme vám k dispozici.“ Oce-
nili byste i vy možnost s Rover-
ským odborem pokecat a poradit 
se o roverských záležitostech? 
 Napište ro@skaut.cz. 
(Ivana Kučerová – If)
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SKAUTKY Z LIBÉRIE POMÁ-
HAJÍ SE ZVLÁDÁNÍM EBOLY
LIBÉRIE Asociace skautek z Libé-
rie se aktivně zapojila do pomoci 
lidem zasaženým virem ebola i do 
prevence epidemie, která v několika 
posledních měsících sužuje jejich 
zemi. Skautky se zaměřily zejména 
na rozšiřování povědomí o nemoci 
a o způsobech ochrany vlastního 
zdraví v místních podmínkách. 
Zapojují se také do aktivit místních 
komunit na pomoc postiženým, jako 
například do distribuce jídla a sani-
tárních pomůcek, a starají se o chod 
několika izolačních center pro posti-
žené nemocí a center pro sirotky. Fi-
nančně liberijské skautky podpořila 
i skautská rada z Norska. (lad)

STRATEGIE 2022 JE ZASE 
O KROK DÁL
Čtyři prioritní témata vybraná 
Náčelnictvem k první vlně realizace 
se posunula k návrhu zadání.
U témat Dostupné vzdělávání, 
Vzdělanost hospodářských a or-
ganizačních činovníků, Podpora 
činnosti výchovných zpravodajů 
a Motivace činovníků proběhly 
diskuze na internetu, do kterých se 
zapojilo několik desítek diskutu-
jících. Věcné podněty diskuzí pak 
posloužily jako výkop pro schůzky, 
které následovaly v Praze a Brně. 
Garanti témat z výstupů připravili 
návrhy zadání, ty poté projednala 
a schválila výkonná rada. Jakmile 
zadání odsouhlasí i náčelnictvo, 
posunou se tato prioritní témata 
do další fáze a otevře se nový pro-
stor pro práci na projektech. 
Diskuze o Interní komunikaci je 
čerstvě otevřena na internetu 
(odkaz na Křižovatce) a všichni jsou 
do ní vřele zváni. Schůzka nad tím-
to tématem proběhne ve čtvrtek 
11. prosince 2014 od 17.30 v Praze.
Pokud máte zájem zapojit se do pro-
jektů nebo chcete být o dění kolem 
Strategie 2022 více informováni, 
přihlaste se na strategie.skauting.
cz či napište na strategie@skaut.cz. 
(Tomáš Kozel)

6% SLEVA NA CESTOVÁNÍ 
VLAKEM PRO ČLENY ČRDM
Díky spolupráci České rady dětí 
a mládeže s Českými drahami mů-
žou všichni členové Junáka získat 
následující výhody: slevu na veš-
kerém jízdném ČD, místenky zcela 
zdarma, automatické doporučení 
nejvýhodnější ceny. Slevu získáte, 
pokud jízdenky koupíte přes profil 
ČRDM v eshopu Českých drah 
(www.cd.cz/eshop). Údaje k přihlá-
šení jsou následující: Uživatelské 
jméno: karty@crdm.cz, heslo 
lze získat na vyžádání na emailu 
karty@crdm.cz, v emailu uveďte 
organizaci (tj. Junáka) a organi-
zační jednotku (tj. vaše středisko), 
ze které pocházíte. (lad)

Z hustopečských skautů 
jsou dělníci. Stavějí si klu-
bovnu […] A to ze starého 
skladu, který se nachází 
za tamním společenským 
domem. Budoucí klubovnu 
si skauti opravují sami. 
Za své, ale také z dotací. 
(Břeclavský deník, 
31. 10. 2014)

SLOVENSKÝ SKAUTING 
 ZAREGISTRUJE SVÉ ČLENKY 
POD HLAVIČKU WOSM
SLOVENSKO O víkendu  17.–19. říj-
na 2014 rozhodl v Bratislavě sněm 
Slovenského skautingu o zaregis-
trování jeho členek pod hlavičku 
WOSM, přičemž zachoval jejich 
stávající členství ve WAGGGS. Roz-
hodli se tak kvůli rovnému přístupu 
všech členů Slovenského skautingu 
k materiálům a zdrojům či podpoře 
obou organizací. Na sněmu nechy-
běl ani Josef Výprachtický – José 
jako zástupce Junáka nebo Manuel 
Capraro reprezentující Evropský 
skautský výbor. Novým náčelníkem 
Slovenského skautingu byl zvolen 
Peter Linek – Bill. (lad)

NEJVĚTŠÍ SKAUTSKÝ 
CROWDFUNDING 
PRO OBROK
Na začátku listopadu byla spuště-
na dosud největší česká skaut-
ská crowdfundingová kampaň. 
Až do 15. prosince mohou zájemci 
přispět skrze portál HitHit.cz 
na organizaci ObRok 2014. Cílová 
částka je 50 000 Kč a po dvanácti 
dnech bylo vybráno již více než 
60 %. Pokud se Obroku podaří 
požadovanou částku od veřejnosti 
získat, stejnou částku dostane také 
od Nadace Vodafone. Každý, kdo 
skrze HitHit na ObRok přispěje, 
může očekávat tematický dárek. 
Od hřejivého pocitu za 99 korun 
přes poděkování na zahajovacím 
ceremoniálu a speciální šátek 
za 500 k exkluzivní prohlídce 
kempu s šéfem Obroku za 10 000. 
Registrace na Obrok 2015 začíná 
6. prosince 2014. Organizátoři již 
oznámili prvního očekávaného 
hosta – o církvi ve 21. století bude 
účastníkům Obroku povídat kardi-
nál Dominik Duka. (JK)
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K dyž jsem v únoru zaslechla, 
že Explorer Belt letos míří 
na Ukrajinu, řekla jsem si: 

„Fajn, Ukrajina. Obilnice Evropy, 
jedna velká placka.“ Jenomže to 
jsem ještě netušila, jak bude vypa-
dat situace o pár měsíců později. 
Česká média zobrazovala rozvíje-
jící se kon likt na Ukrajině velmi 
dramaticky. Čím více se situace 

přiostřovala, tím více jsem přemýš-
lela o tom, že se Explorer Beltu ne-
zúčastním. Všichni mě od cesty od-
razovali, před tátou jsem dokonce 
nemohla ani vypustit z pusy cokoliv 
o Ukrajině, putování, svém odřeném 
batohu nebo koupi nových pohorek. 
Nepopírám, že jsem měla z dění 
na Ukrajině upřímné obavy, ale 
díky setkání s ukrajinskými skauty 
Maksymem a Natálií na přípravném 
víkendu jsem se uklidnila a začala 
uklidňovat i své okolí.

NEJASNÉ SIGNÁLY VÁLKY
Na začátku srpna vystupuji v Muka-
čevě. Všude jsou ukrajinské vlajky, 
ženy mají květinové věnce ve vlasech 
a tradiční výšivky na šatech. Uvažuji, 
jestli je takový patriotismus na Ukra-
jině běžný, nebo je to vyjádření 
postoje k současné situaci. A ihned 
po setkání s ostatními účastníky se 
na to ptám ukrajinských skautů. Ti 

nám vysvětlují, že národní hrdost 
je Ukrajincům vlastní, i když jako 
jednotný stát Ukrajina existuje jen 
přibližně devadesát let. Nebo možná 
právě proto. Marie, která žije na vý-
chodě blízko Doněcku, se ptáme, 
jestli se současná politická situace 
dotýká nějak i její rodiny. Odpovídá 
jen: „Neteče nám teplá voda, ale ta 
netekla už předtím.“ Západní Ukra-
jina, kde se pohybujeme my, není 
děním na východě v podstatě nijak 
zvlášť ovlivněna. Pouze jednou se se-

tkáváme se skupinkou mladíků, kteří 
nás překvapí otázkou, jestli jsou naši 
kluci separatisti. Když jim vysvětlí-
me, že jsme Češi, jsou nadšení. Občas 
projede tank. Potkáváme vojáky. 
Jsme ve městě plném kasáren. 

DOBRODRUŽSTVÍ ZAČÍNÁ
Nás však čeká osm dnů putování 
po bývalé Podkarpatské Rusi. Roz-
voz 36 účastníků, 15 Čechů, 8 Slová-
ků a 13 Ukrajinců, rozdělených 
do sedmi skupinek, trvá téměř 48 
hodin, i když startovací lokace jed-
notlivých týmů nejsou od Mukačeva 
příliš vzdálené. Zvuk motorů utichá 
a naše skupinka si rozvazuje oči. 
Rozhlížíme se. Hledáme jídlo. Jídlo! 
Konečně. Kolem je překrásný list-
natý les, voní ranní rosou. Roman 
chystá kávu, rozdělujeme si snídani. 
Je slunečné ukrajinské ráno. Taras 
vytahuje mapy, nedaleko je Koloča-
va! Ráno je čím dál lepší. Vyráží-
me, míříme do Krásné. Ještě plní 
optimismu řešíme k večeru první 
rozpory. Ukazuje se, že jsme sice 
skupinka, která si rozumí, fyzické 
možnosti a představy na náročnost 
cesty máme ale odlišné. Stmívá se 
a Taras chce i přesto stoupat do hor. 
Přehlasujeme ho a je to skvělé 
rozhodnutí, stanujeme na hezkém 
místě u řeky, kde se dá vykoupat 
a posedět u ohně. 

Druhý den směřujeme do hor 
a objevují se první problémy. Maria 
má bolesti kolene, prý na něj už 
v Mukačevě upadla. I přesto vyrá-

AUTORKA TEA ŠIMONOVÁ
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žíme vzhůru, ale každých 15 minut 
zastavujeme a čekáme na Mariu, 
která jde do kamenitého kopce v gu-
mákách. Rozdělujeme si její zásoby, 
postupně i celý batoh. Za celý den 
máme za sebou asi pět kilometrů. 
Na vrcholu nás překvapuje bouřka 
s kroupami. Sotva se vzpamatujeme, 
přichází druhá, mnohem horší. Jsme 
pár metrů od sebe, ale nevidíme se. 
Já a Rudolf se schováváme pod stro-
mem, myslíme si, že ostatní jsou 
poblíž. Nejsou. Jsme promočení, 
zmrzlí, moje vojenská pláštěnka 
promoká. Slyšíme, jak někdo křičí, 
ale těžko říct, proč neodpovídáme. 
Ostatní jsou vyděšení a hledají nás, 
i když kolem našeho úkrytu museli 
projít. Po několika minutách, které 
se nám jeví jako věčnost, nacházíme 
zbytek skupinky, zmoklí stavíme 
stan a snažíme se zahřát. 

PŘES PŘEKÁŽKY K SINĚVIRU
Po probuzení jsme jako v sauně. 
Ani ráno se počasí netváří přívě-
tivě, kluci ale naštěstí už předešlý 
večer našli horskou skrýš, takže 
v ní sušíme oblečení, boty, batohy, 
vlastně všechno, hrajeme na kytaru 
a nálada postupně zase stoupá. 
Ve skrýši se rozhodneme strávit 
i nadcházející noc, máme ale pro-
blém s vodou, dochází nám zásoby. 
Taras zmizel, asi hodinu je pryč 
a pak se najednou vynoří z lesa. 
K našemu překvapení a nadšení 
nese vodu, pitnou a z pramene, 
který objevil a rukama vyhrabal! 
Ráno se vydáváme dál po hřebeni, 
Mariino koleno se ale nelepší, a tak 
sestupujeme zase do údolí. 

Ve vesnici nakoupíme, jíme a čeká-
me na něco, čemu se tady říká mar-
šrutka, místní autobus. Na několika 
bedýnkách přikrytých dekami 
cestujeme ke Koločavě. Řidič nás 
prý vysadí asi čtyři kilometry 
od ní. Po pěti kilometrech putování 

po „kraví stezce“(jak nazýváme 
všechny cesty, po kterých se krávy 
vracejí z pastvy a ráno se toutéž 
cestou jdou pást, je tedy rozblácená, 
po…kakaná a celkově je chůze po ní 
adrenalinovým zážitkem), potká-
váme první ukazatel – Koločava 
sedm kilometrů, jedenáct do centra. 
Skvěle. I přes namáhavou cestu 
a nečekanou vzdálenost jdeme 
vůbec nejkrásnější trasou celého 
putování. Koločavu zdoláváme 
v podvečer a máme velké štěstí. 
Kemp hned na okraji Koločavy 
patří starostovi, který mimo jiné 
umí česky. Ve vesnici trávíme skoro 
tři dny a setkáváme se s dalšími 
skupinkami i organizačním týmem. 
Navštívíme muzeum Ivana Olbrach-
ta a stanujeme na dvorku hostince. 

Z Koločavy míříme do Siněvirské 
Poljany, odkud máme v plánu 
jít pěšky do cílového Siněviru. 
Při dalším maršrutkovém přesunu 
zjišťujeme, že většina ukrajinské 
části nebyla s putováním ani s námi 
spokojená. Informace o akci se zřej-

mě v mnohém napříč ukrajinskými 
účastníky rozcházely. Mnozí z nich 
si Explorer Belt představovali jako 
odpočinkovou akci s vycházkami 
do přírody a dle toho také zvolili 
vybavení. Rozdělujeme se, oni tráví 
noc v hotelu, my – převážně čeští 
a slovenští účastníci plus jedna 
Ukrajinka – kousek za Siněvirskou 
Poljanou. Odtud ráno vyrážíme 
k Siněvirskému jezeru. Jsme sice 
zklamaní, že se některé týmy rozdě-
lily, ale chceme si užít poslední den 
putování a dokončit projekt tak, 
jak jsme ho začali. Setkání u jezera 
probíhá s rozpaky – hlavně mezi 
členy rozdělených skupin. Re lexe je 
v některých případech, dle očeká-
vání, dramatická. Přesto si poslední 
dny užíváme. Jsme unavení a spo-
kojení. Závěrečný večírek je milým 
vyvrcholením celého putování. 

Loučíme se. S přáteli, s Ukrajinou, 
s dobrodružstvím. Ukrajina mě na-
prosto nadchla, jsou zde milí lidé, 
překrásná příroda a ty ceny! Miluji 
Ukrajinu… 

NA CESTĚ SVĚT KOLEM NÁS
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B ěhem svého života, a přede-
vším studií na vysoké škole, 
jsem se setkala se spous-

tou zajímavých lidí a navštívila 
místa, kam se člověk zcela běžně 
nedostane. Mezi ta nejzajímavější 
a nejatraktivnější rozhodně patří 
Arktida. Neexistuje žádný recept, 
jak k cestě do těchto končin zniče-
hožnic přijít. Prostě je nutné být 
ve správný čas na správném místě. 
Jako se to stalo mně. 

A ještě něco je potřeba. Nebát se. 
Věřit si. 

Já jsem si věřila. Když poprvé přišla 
nabídka, zda chci jet, neváhala 

jsem a řekla „ANO“. Byla bych 
hloupá, kdybych odpověděla jinak. 
Taková příležitost! V té době jsem 
rozhodně netušila, jak moc mne 
tato nabídka poznamená. Po první 
vlně nadšení a euforie jsem začala 
uvažovat realisticky. Přišly první 
obavy. Mám co nabídnout? Zvládnu 
to? Co krizové situace, umím je 
řešit? Nezpůsobím sama nějakou?

Odpovědi však byly jasné. Ne-
mám se čeho bát. Jsem skautka. 
Vzpomněla jsem si na všechna ta 
dobrodružství, která jsem zažila 
s kamarády, a došla k závěru, že 
nic nemůže být horší než banda 
divokých rover… pardon, …světlu-

šek. A tak jsem se v červenci 2009 
sbalila a poprvé odjela na Špicber-
ky, na souostroví ležící přesně 
na půli cesty mezi severem Norska 
a severním pólem. Tehdy jsem ještě 
netušila, že se tam po roce vrátím. 
A po dalším roce také… Letošní léto 
jsem si batoh na expedici balila už 
po sedmé.

ČESKÁ ARKTICKÁ VÝZKUM-
NÁ STANICE
To, co se dnes děje v Arktidě či 
Antarktidě, ovlivňuje dění na zbyt-
ku zeměkoule. Ať přímo, či jen 
v důsledcích. Co nejvíc pálí polární 
oblasti? Arktické slunce, které tu 
od poloviny dubna do srpna neza-
padá, není samo o sobě problém. 
V současné době je v souvislosti 
s těmito končinami nejvíce slyšet 
o globálním oteplovaní – zvyšování 
teplot, ubývání ledu, přibývání CO2. 
Katastro ické scénáře by nás sice 
měly varovat, ale je třeba je brát 
s rezervou. Sesbíraná data se dají, 
bohužel, snadno použít, aby uka-
zovala, že ledovce ubývají, i pravý 
opak. Stačí vybrat vhodný časový 
interval, popřípadě správnou 
veličinu, která situaci ukazuje tak, 
jak chcete. Ledovec viditelně ubývá 
do délky, ale co když jeho objem 
je stále stejný, či naopak větší? Je 
těžké vědět, čemu věřit. 

Polární výzkum v současnosti 
patří mezi atraktivní směry, které 
si vyspělé státy vydržují. I Česká 
republika se snaží udržet krok 
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s vědeckou elitou. A nejde jen 
o prestiž vědeckou, ale též poli-
tickou. V roce 2006 byla otevřena 
stanice Johanna Gregora Mendela 
v Antarktidě, kterou provozuje 
Masarykova univerzita v Brně. 
Letos v červnu jsme o iciálně 
otevřeli i Českou vědeckou stanici 
v Arktidě, na souostroví Špicber-
ky. Stanici, která stála několik let 
složitého vyjednávání a budování, 
provozuje Jihočeská univerzita. 
Oba póly se tím pomyslně spojily. 
Česká republika se tím zařadila 
mezi několik států, které mají své 
základny na obou pólech země. 

POLÁRNÍ SKAUTSKÝ TÁBOR
Severní strana polokoule se mi 
stala nejen prací, ale i srdeční 
záležitostí. A se srdcem skautky, 
posedlé organizovat nejen sebe, 
ale i ostatní, mám na starosti, 
společně s dalším kolegou, zajiš-
tění celé expedice. Od sestavení 
harmonogramu, kdo kdy na sta-
nici bude přes zamluvení letenek 
po nákup jídla, balení či poslání 
karga (tedy zásob jídla, materi-
álu a vybavení na celou sezónu). 
Na místě pak koordinujeme 
program tak, aby každý vědec měl 
možnost jít na „své“ lokality a zá-
roveň tím nebránil nikomu další-
mu ve výzkumu. Některé nezbytné 
vybavení, především bezpečnostní 
prvky, jako jsou zbraně a vysílač-
ky, satelitní telefony anebo čluny, 
máme totiž v omezeném množ-
ství, a tak je každý den o hledání 
kompromisů.

„Je to vlastně takový tábor…,“ 
odpovídáme nejčastěji, když se nás 
někdo zeptá, jak to na té naší stani-
ci chodí. A nelžeme. Život na te-
rénní stanici tak opravdu vypadá. 
Pro běžný provoz funguje stanice 
jen v létě. Tedy v arktickém létě, 
kdy se teplota pohybuje průměr-

ně okolo 7° C. Na začátku sezóny 
vyvěsíme vlajku, která symbolizuje 
naši přítomnost. Není zde signál, 
a proto je používání mobilního 
telefonu vzácností. Spíme ve spa-
cáku, chodíme na dřevo a topíme 
v kamnech. Každé ráno se sejdeme 
a plánujeme den. Na každý den je 
určená služba, která má na starosti 
zajištění snídaně, večeře a mytí 
nádobí. Strava je jednoduchá - paš-
tiky, těstoviny, sušené bramborová 
kaše a masové konzervy, proložené 
spoustou sušenek a čokolád. Oproti 
skautským táborům nenosíme 
skautský kroj. Nicméně za kroj 
nebo lépe oddílové tričko budiž 
považováno outdoorové obleče-
ní od sponzora či membránová 
bunda, popřípadě záchranný oblek, 
který je nutný při plavbě ve člunu 
po moři.

Většina účastníků expedice přijíždí 
na stanici na dobu od čtrnácti dnů 
do jednoho měsíce. Je to ideální 
délka na to, aby člověk nasbíral 
materiál, který pro svou práci po-
třebuje. Já jako člen týmu zajišťující 
chod stanice jako celek zůstávám 
celou sezónu (tedy dva až tři 
měsíce). Úkolem našeho týmu je 
zajistit, aby vše fungovalo. Sou-
časně pomáháme ostatním s jejich 
prací – například obhospodařovat 
meteorologické stanice, sbírat data 
z dlouhodobých měření či sledovat 
dlouhodobé vlastnosti ledovců, po-
toků a jezer. To, mimo jiné, obnáší 
měření průtoků vody v potocích, 
které z ledovce tečou, a výšky 
sněhu na ledovcích. Kromě této 
vědecké práce je naší starostí také 
hlídat zásoby a doplňovat toaletní 
papír v kadibudce. A samozřejmě 
se věnujeme vlastnímu výzkumu. 
Já především vegetaci a jejímu 
vývoji – odebírám půdní a jezerní 
sedimenty, ze kterých zjišťuji, jaké 
ekologické podmínky zde panovaly 
před stovkami až tisíci lety.

NEPŘEKVAPIVÉ ZJIŠTĚNÍ
Co se tedy za ta léta výzkumů 
podařilo vědcům zjistit? Ať je to 
jakkoliv omleté téma, největší pro-
blémem je člověk. V dnešní době, 
kdy se snažíme uchránit věci tak, 
jak původně vypadaly, narážíme 
na lidské stopy. Jedná se o různé 
znečištění, lidské stavby a změny 
v krajině. Třeba na Špicberkách 
jde o těžbu surovin, konkrétně 
černého uhlí. 

Velmi nebezpečný je přenos rostlin 
nebo živočichů z jedné oblasti 
do druhé. Při zavlečení může dojít 
k zdecimování původní populace. 
V Česku jsou známé problémy 
s bolševníkem velkolepým. Jiným 
příkladem jsou králíci v Austrálii. 
Na Špicberkách jsou kvůli lidské 
činnosti zavlečeni hraboši. Ti 
na kontinentě přenášejí parazita, 
jehož hostitelem jsou šelmy. Nic-
méně je schopen in ikovat i člověka 
a způsobit mu tím vážné problémy. 
Díky hrabošům se parazit dostal 
i na Špicberky a teď tu in ikuje 
nejen polární lišky, ale ohrožuje 
také člověka. 

I přesto jsou Špicberky, nezávislé 
území pod správou Norska, na člo-
věku do jisté míry závislé, neboť 
jejich obyvatelé jsou živi především 
z turismu. Norsky se souostroví 
nazývá Svalbard a Špicberky (= 
Spitzbergen) je označení pro nej-
větší ostrov, na kterém leží správní 
město Longyearbyen. Vypadá jako 
každé jiné a nabízí výchozí bod 
pro cesty do okolí.

KRÁL ARKTIDY
Ostrovy klimaticky spadají do ob-
lasti tzv. „vysoké Arktidy“, tedy 
oblasti polární pouště. Nerostou tu 
žádné stromy a srážky jsou nízké. 
Krajina tu vypadá jako v Alpách, 
kdybyste vyřízli pásmo 
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stromů. Jsou tu strmé gradienty 
– od bohaté tundry po skalnaté 
kopce pokryté sněhem a ledem 
bez kousku vegetace. V létě je 
tundra krásná a barevná, plná kve-
toucích rostlin. Není to jen oblast 
pokrytá ledem a kamením, jak by si 
mnozí mohli myslet.

Vysoká Arktida, krom drsného kli-
matu a nezapomenutelného kouzla, 
má ještě jednu vlastnost. Lední 
medvědy. O těchto šelmách se říká, 
že jsou jediným predátorem, který 
aktivně loví lidi jako svou kořist. 
A jsou i páni Špicberků. Páni s vel-
kým „P“, kterým všechno podléhá 
a vše jim patří. Je jejich tu stejný 
počet jako lidských obyvatel – tři 
tisíce. Je nutné mít se před nimi 
na pozoru a ještě více je potřeba 
je respektovat. U sebe musíte mít 
neustále zbraň. Nejen když jdete 
na výlet, ale i když jdete na toale-
tu nebo jen ven do stanu doplnit 
zásoby. Nikdy jsem si nemyslela, 
že se svými nemožnými výsledky 
při střelbě ze vzduchovky na tábo-
rech jednou stanu správcem zbraní 
celé expedice. Lední medvědi jsou 

bohužel nevyzpytatelní a mohou se 
objevit kdekoliv a kdykoliv. Strávit 
sezonu na Špicberkách s sebou 
nese každodenní paranoiu, že med-
věd je za jakýmkoliv rohem.

Lední medvěd je nevyzpytatelný – 
první věta, kterou vám řeknou 
na bezpečnostním školení. Je nutné 
předvídat a být neustále na pozoru. 
V případě setkání se ho musíte po-
kusit vystrašit světlicemi, případně 
střelbou ostrými náboji do vzduchu. 
A když jste bezprostředně ohroženi, 
musíte po něm vystřelit. Může být 
extrémně nebezpečný, před několi-
ka lety mu naši kolegové utekli jen 
tak tak, když na ně zaútočil. 

Stejně tak ale dokáží být rozkošní 
a vtipní. Letos se medvěd rozhodl 
usadit se hned vedle naší chaty 
a ujídat nám sušenky. Jednou se mu 
dokonce podařilo ukrást kyblíček 
s nugetou. Ačkoliv byl roztomi-
lost sama a ležel tam schoulený 
do klubíčka jako pejsek, nebylo to 
příjemné. Nemůžete tušit, kdy se 
rozhodne, že převezme iniciativu. 
A my bychom museli ustoupit, on 
je zde doma. Byli jsme rádi, když 
po několika dnech odešel. 

SVĚT KOLEM NÁS NA CESTĚ

PROJEKT 
Cesta na sever

Oblast: Rover má tělo
Náročnost: vysoká
Věk:  Starší R&R (19–25 let)
Typ R&R:  Zkušený R&R

Uspořádejte s kmenem expedici na Špicberky. Letenky se dají se 
sehnat i pod 10 000 korun. Nákladnější jsou služby na místě – doprava, 
ubytování, jídlo. Kvůli medvědům je nutné mít zbraň. Po předchozí 
domluvě se dá na místě zapůjčit, i pokud nevlastníte zbrojní průkaz. 
Potřebujete také signální pistoli na zastrašování. Vhodné je mít i sate-
litní telefon, protože většina ostrova není pokryta signálem. Ostatní 
vybavení se neliší od jakékoli jiné expedice. Před cestou je nezbytné 
si vše naplánovat, popřípadě se s někým poradit (třeba mi napište 
na  sumenka@gmail.com).

svalbard.cz – praktické rady o svalbardském prostředí v češtině
www.sysselmannen.no/en/ – oficiální stránky Svalbardu 
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JSOU DĚTI V DĚTSKÉM 
DOMOVĚ DOMA?

V  dnešní době všechny 
domovy v České republice 
fungují na stejném princi-

pu – nazývají se dětské domovy 
„rodinného typu“, jejich snahou 
je co nejvíce simulovat chybějící 
rodinu a rodinné zázemí. V praxi 
– v domově, který jsem navštívi-
la, je celkem 32 dětí, které jsou 
rozdělené do čtyř skupin – do tzv. 
„rodinek“. V každé rodince může 
ze zákona být 6 až 8 dětí, počet 
rodinek v jednom domově určuje 
zřizovatel – v tomto případě kraj. 
Každá rodinka má svůj vlastní 
byt – koupelnu, kuchyňku, pokoje 
a obývací prostory. V Boršově 
jsou u každé rodinky dvě stálé 
vychovatelky, které vystudovaly 
speciální pedagogiku. Ty se stří-
dají po směnách, které jim začínají 

po obědě, kdy děti přicházejí 
ze škol a školek. Rodinky jsou co 
nejvíce heterogenní – kluci a holky 

všech věkových kategorií dohro-
mady. Domov ctí jednu zásadu – 
sourozenci dohromady. 

Svoje odpolední pátrání začínám 
u toho nejvyššího, samotného 
ředitele domova Miroslava Kouřila, 
který mi vysvětluje teoretickou 
stránku domova, ale také mi vyprá-
ví o spolupráci s ostatními domovy. 

Děti jezdí na různé cyklovýlety, 
dokonce společně s dětmi z jiných 
domovů byli několikrát i v Chorvat-

sku. Rozhovor s panem ředitelem 
končím, zrovna když k němu při-
chází Tomáš s vychovatelkou Mar-
tinkou. Chtějí s ním mluvit, protože 
si Tomáš chce udělat autoškolu. 

Když mě pak Tom bere do bytu 
své rodinky, máme si hned o čem 
povídat – je to super, protože se 
chystá do stejné autoškoly, kde 

„Šedé stěny, malé pokojíčky s místem jen na postel a stůl. Nepříjemná vrátná, která se pokaždé, když pro-
cházíte, dívá na hodinky. Malé děti v otrhaném oblečení běhající po chodbách a mládež, která se při chůzi 
klátí a v jednom kuse žvýká.“ Každý máme svou nepodloženou podprahovou představu o tom, jak to může 
v dětských domovech vypadat… Ale když chceme něco objektivně říct, dojdou nám slova. Ani já jsem ne-
věděla o systému a fungování domovů mnoho. Když jsem se začala zajímat, měla jsem najednou tolik otá-
zek! Odpovědi jsem se vydala hledat do Boršova… na jedno odpoledne. Pojďte jej se mnou prozkoumat.

AUTORKA ZUZKA ORLOVÁ

Rodinky jsou co nejvíce heterogenní – kluci a holky všech 
věkových kategorií dohromady. Domov ctí jednu zásadu – 
sourozenci dohromady.
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teď dělám řidičák i já. Byt je zatím 
prázdný, všechny děti jsou ještě 
ve škole. Mám štěstí, že Tom dnes 
končil dřív. V bytě je ještě pětile-
tý Ríša, kterého jde Tom uspat. 
Mezitím si spolu povídáme. Jak to 
v domově chodí, o něm a o jeho 
plánech do budoucna. 

Většina činností během týdne je in-
dividuální. Po škole mají dětí nějaké 
kroužky a do šesti hodin můžou být 
venku. Jednou za týden mají společ-
nou organizovanou aktivitu – kera-
miku. Mladší děti společně s vycho-
vatelkou dělají domácí úkoly, starší 
většinou studují samy; po večeři, 
kterou má rodinka dohromady, si 
každý dělá, co chce. Někdo kouká 
na televizi, někdo si čte, někteří si 
spolu hrají… „Hry se mění podle 
toho, jaká parta se v domově zrovna 

sejde. Děti do domova průběžně 
přicházejí a jiné z něj po nějakém 
čase odcházejí,“ prozrazuje mi Tom, 
který je v domově už osm let. „Dříve 
jsme s klukama často hráli fotbal. 
Dnes tu nikdo, s kým bych si šel 
zakopat, není.“ Jak často se děti ví-
dají se svými rodiči, je individuální 
a nedá se to nijak zobecnit. Tomáš 
svou mámu vidí jen sem tam a tátu 
ani vidět nechce. Na druhou stranu 
čas rád tráví u svojí tety. Byl u ní 
například celé letošní prázdniny, 
zatímco chodil na brigádu. 

Překvapuje mě, když mi na závěr 
Tom říká, že je rád, že je tady. Nikdy 
by prý nedosáhl takových úspěchů, 
hlavně co se týče školy, kdyby zů-
stal doma s rodiči. Nicméně zatím 
přesně neví, co chce v budoucnu 
dělat, ale určitě v domově zůstane 
do dokončení střední. Statistiky 
i u ostatních dětí jsou, podle mého 
názoru, skvělé. Za posledních 7 let 
všechny děti, které dosáhly věku 
18 let, zůstaly v domově „na smlou-
vu“ – do dokončení studia. Někteří 
z nich dokonce absolvovali i vyso-
kou školu. 

Protože Tomáš musí vyrazit 
do Budějovic do jazykové školy 
na angličtinu, jdu do kuchyňky, 
kde se ostatní, kteří se už vrátili 
ze školy, učí. Všichni jsou mimo-
řádně milí a přátelští, objímají mě, 
říkají mi „kamarádka“, ale zároveň 
mají úctu, vykají mi. Pomáhám 
s úkolem z češtiny, vychovatelka 
Martinka zase kontroluje úkol 
z matematiky. Je toho najednou 
hrozně moc, všichni školáci vyta-
hují sešity s úkoly, do toho mají 
dodělat vánoční zvonky z keramic-
ké hlíny, někdo si jen tak maluje 
a další si u stolu hrají s autíčky. 
Rozpačitá chvíle nastane, když 
se vychovatelka vzdálí a děti se 
začnou hádat o půjčenou hračku. 
Pětileté dítě neváhá křičet sprostá 

SVĚT KOLEM NÁS THINK GLOBAL, ACT LOCAL

FAKTA O DĚTSKÝCH DOMOVECH V ČESKÉ REPUBLICE

 V České republice existuje 146 dětských domovů, které zřizují pře-
devším kraje (134), ostatní pak církev, Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy a privátní sektor. Pokud jsou domovy zapsány v rejstříku 
škol, jsou financovány ze státního rozpočtu bez rozdílu zřizovatele. 

 V domovech je celkem 4 253 dětí, které sem byly umístěny na základě 
soudního rozhodnutí. Konkrétní důvody jsou často zavázány právním 
tajemstvím, obecně se může jednat o týrané děti, o děti, o které není 
dobře postaráno, protože sami rodiče nezvládají svůj život a potýkají se 
například s alkoholovou nebo drogovou závislostí. 

 Umístění dítěte do dětského domova nebo jiného ústavního zařízení je 
ale až krajní možností řešení situace. V první řadě se sociální pracovnice 
snaží pomoci rodině překonat problémy tak, aby se o dítě mohla starat 
sama, za druhé se zvažují možnosti dalších blízkých osob se o dítě sta-
rat. Dítě tak může být svěřeno třeba do péče babičky nebo tet. Po umís-
tění dítěte do ústavního zařízení se rozsudek soudu stále posuzuje 
a není výjimečné, že se dítě po nějaké době vrátí zpátky do své rodiny.

 Děti, které dosáhly věku 18 let, mají možnost s domovem uzavřít 
smlouvu a prodloužit si pobyt až do dokončení studia, nejdéle do 26 let. 

 Každý rok je osvojeno (adoptováno) okolo 500 dětí, počet dětí svěřo-
vaných do pěstounské péče v posledních letech narůstá, v roce 2013 to 
bylo 2191 dětí.

Překvapuje mě, když mi na závěr Tom říká, že je rád, že je 
tady. Nikdy by prý nedosáhl takových úspěchů, hlavně co 
se týče školy, kdyby zůstal doma s rodiči. 

S vychovatelkou jsme se 
shodly na tom, že předsta-
va, že ztrátu rodiny dětem 
můžou nahradit peníze, je 
mylná, ačkoliv tak rozšířená.
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slova, mladá dáma náležitě od-
povídá. Takhle hrubě jsem nikdy 
stejně staré děti mluvit neslyšela. 
Napadá mě: „Jak můžou tyhle děti 
nedorůst do té všeobecné předsta-
vy ‚problémových‘ dětí, když žijí 
v takovém prostředí?“ 

Naštěstí přichází i druhá vychova-
telka, která si odvede děti do jiné 
místnosti, kde pokračují v přípravě 
do školy. 

S Martinkou si ještě povídám 
o úřadování, kterého má teď před 
Vánoci až nad hlavu. Dětský domov 
inančně podporuje spousta spon-

zorů, někteří dávají dětem, hlavně 
na Vánoce, materiální dárky a pení-
ze. Další z nich přispívají celoročně. 
Například pětiletá Adélka, kterou 
si sponzor vybral, dostává ke své-
mu měsíčnímu kapesnému ještě 
500 korun navíc. S vychovatelkou 
jsme se shodly na tom, že předsta-
va, že ztrátu rodiny dětem můžou 
nahradit peníze, je mylná, ačkoliv 
tak rozšířená. Naštěstí existují i pro-
jekty, které se snaží pomoci i jinak. 
Například organizace Dobrá rodina 
nabízí inanční podporu na dva roky, 
během nichž pomáhá dospívajícímu 
s osamostatněním. Když jsem se 

ale ptala Kuby, kterému brzy bude 
18 a ředitel mu tento projekt ukázal, 
vypadal spíš nesouhlasně. Nelíbilo 
se mu, že by musel někam pravidel-
ně docházet, potkávat se s „koordi-
nátory“. Bál se, že by za nějaký čas 
už nemohl skončit. 

Ještě než vyrazím pryč, strávím 
chvilku s třináctiletou Kájou, která 
své dětství prožila v dětském do-
mově v Rumunsku. Z obrovského, 

přeplněného domova odjela sem 
do Čech ve svých devíti letech. 
Česky se naučila rychle a perfektně, 
sama bych nepoznala, že to není 
její rodný jazyk. O zkušenosti ze za-
hraničím si ale moc povídat nechce, 
radši si hraje s Barbie panenkami. 
Ani se nedivím, žít v dětském do-
mově je pro ni normální, každoden-
ní život – taky bych nechápala, proč 
by někdo chtěl psát článek o mých 
rodičích. 

PROJEKT 
Den pro děti z dětského domova

Oblast: Rover jsi mezi lidmi
Náročnost: střední
Věk:  Mladší R&R (15–18 let), Starší R&R (19–25 let) 
Typ R&R:  Putující R&R, Zkušený R&R

Se svým kmenem najděte ve svém okolí dětský domov a zjistěte, jak 
byste mohli pomoci. Třeba pro děti můžete připravit odpoledne plné 
her, vzít děti na výpravu, zkusit domluvit pravidelné návštěvy, pomáhat 
dětem s učením nebo se jen stát jejich novými kamarády.

Mladší děti společně s vychovatelkou dělají domácí úkoly, 
starší většinou studují samy; po večeři, kterou má rodinka 
dohromady, si každý dělá, co chce.

 INZERCE
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S port je dřina, která se vrací 
v podobě radosti z překonání 
sama sebe, a u handicapova-

ných to platí dvojnásob. Období, kdy 
jediným sportem pro lidi připoutané 
ke kolečkovému křeslu byly šachy, je 
už dávno pryč a většina sportů má 
dnes několik alternativních variant. 
Nejlepším příkladem je atletický 
běh, ve kterém se na paralympiádě 
soutěží ve 22 různých kategoriích. 
Tři jsou pro zraková postižení, devět 
pro různé stupně mozkové obrny, 
šest pro poškození horních i dolních 
končetin se schopností chůze a čtyři 
pro sportovce, kteří chodit nedoká-

žou. Obdobně je rozdělená většina 
paralympijských sportů. Pojďme si 
některé z nich představit:

SLEDGE HOKEJ
Sledge hokej je týmový sport, který 
hrají lidé s handicapovanou spodní 
polovinou těla. Od běžného ledního 
hokeje se liší přidáním „sáněk“ 
(z anglického „sledge“), ve kterých 
hráči sedí. Klasická hokejka je na-
hrazena dvěma kratšími, které mají 
ostré bodce na koncích a neslouží 
jen k ovládání puku, ale i k pohybu 
po ledové ploše. Rozdíl v pravi-

dlech je jen minimální: třetina trvá 
patnáct místo dvaceti minut a upra-
vily se některé tresty. Sledge hokej 
je fyzicky velmi náročný a je to také 
jeden z nejkontaktnějších sportů 
pro handicapované vůbec.

V Česku existuje sledge hokejová 
liga, kterou v současnosti hraje 
8 týmů, a na zimních paralym-
pijských hrách v Soči 2014 čeští 
reprezentanti obsadili páté místo. 
Zajímavou českou úpravou pravidel 
je, že v každém týmu může být 5 
nehandicapovaných hráčů, z toho 
současně až dva na ledě. Díky tomu 
se mohou v jednom sportu utkat jak 
lidé s handicapem, tak bez něj a ve 
vzájemných soubojích podávat vy-
rovnané výkony, a proto je dobrým 
integračním sportem pro handica-
pované. „Jako hráči bez postižení mi 
sledge dává pocit uspokojení a sou-
náležitosti s týmem a také možnost 
zapomenout na běžné pracovní 
povinnosti. Díky sledge hokeji se mi 
daří udržovat si fyzickou kondi-
ci, protože jinak mi na pohybové 
aktivity zbývá velmi málo času,“ říká 
sledge hokejista Martin Fous.

BOCCIA
Boccia, čteno „boča“, je jeden z nej-
známějších sportů pro neurologic-
ky postižené vozíčkáře, zejména lidi 

AUTOR JAKUB HRUBÝ – JEMNEJ

Neuvidíte je v televizi, nezaslechnete se o nich bavit chlapy v hospodě a nepotkáte je běžně na ulici. 
Přesto trénují stejně usilovně jako jiní sportovci a na hřištích podávají výkony na 110 %. O kom že je řeč? 
O handicapovaných sportovcích.

KALOKAGATHIA V POHYBU

ANI VOZÍK NEZNAMENÁ 
KONEC SPORTOVÁNÍ
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po obrně nebo s nepostupujícím 
zraněním mozku. Boccia se dá 
hrát v jednotlivcích, dvojicích nebo 
tříčlenných týmech a na pohlaví 
závodníků nezáleží. Cíl hry samotné 
je stejný jako například v pétanque 
nebo curlingu, a to mít co nejvíce 
míčků svojí barvy nejblíže k jackovi. 
Jack, stejně jako míčky hráčů, je ko-
žená koule o hmotnosti 275 gramů 
a má stejný účel jako prasátko v pé-
tanque. Každý tým má dohromady 
šest míčků své barvy a podle počtu 
hráčů si je dělí. Každý hráč má svůj 
box, ze kterého po celou hru hází. 
Boccia samotná je bezkontaktní 
sálový sport, kde se nejdůležitějším 
stává přesný odhad a trpělivost.

Oblíbenost boccie v Čechách doka-
zuje pořádání mnoha celorepubliko-
vých i regionálních turnajů, kde se 
utkávají hráči tří výkonnostních lig. 
V každém městě nebo lázních na-
jdete hned několik hříšť na  bocciu, 
často se dá použít i venkovní hřiště 
na pétanque. A to, že se českým bar-
vám v tomhle sportu daří, dokazuje 
stříbrná medaile z paralympijských 
her v Londýně 2012.

HANDBIKE
Handbike, česky ruční kolo, je, jak 
už název napovídá, kolo na ruční 
pohon. Na rozdíl od běžného bicy-
klu má tři kola, takže s rovnováhou 
nejsou žádné problémy. Sportovec 
v kole sedí, někdy až leží a pomocí 
rukou pohání přední kolo, kterým 
zároveň i zatáčí. Závodí se na různé 
vzdálenosti, od krátkých sprintů 
na několik stovek metrů po trasy 
dlouhé přes 50 kilometrů. V triat-
lonu pro handicapované jménem 
Ironman, který se pořádá na Ha-
vaji, je trasa pro handbike dlouhá 
neuvěřitelných 180 kilometrů. 
A k tomu 4 kilometry plavání 
a maratonský běh, při kterém se 
používá speciální vozík, takzvaná 

„formulka“. Handbiking vysoce 
zatěžuje horní končetiny, a proto 
učení se na handbiku není o rovno-
váze, ale posilování rukou.

V Čechách není handbiking moc po-
pulárním sportem, už jen proto, že 
samotné kolo s cenou pohybující se 
kolem 120 000 korun je dost drahá 
záležitost. Výhodou handbiku je, že 
je v něm minimální rozdíl mezi vý-
konností lidí s postižením nebo bez, 
a tak je handbiking dalším z inte-
gračních sportů pro handicapované. 

POČTY ROSTOU
Sportů pro handicapované je velké 
množství, ale sportovní náčiní je 
často tak drahé, že si je sportovci 
mohou dovolit jen s inanční pod-
poru odjinud. Přesto počet spor-
tovců s tělesným postižením roste 
a daří se jim ukazovat, že s trvalým 
zraněním aktivní život končit ne-
musí. Nejvyšší a nejznámější českou 
organizací sdružující handicapované 
sportovce je Český paralympijský 
výbor. Ten zajišťuje reprezentaci 
České republiky na paralympijských 

hrách, Dea lympiádách (hrách 
pro neslyšící) a Global Games (pro 
intelektově znevýhodněné spor-
tovce). Ale málokdo ví, že existuje 
spousta malých organizací, které 
se starají i o nevrcholové sportovce 
s handicapem, popřípadě se starají 
jen o některé sporty. Například orga-
nizace věnující se široké obci spor-
tovců po dětské mozkové obrně má 
členskou základnu asi 4 700 členů. 
Činnnost je často založena na práci 
dobrovolníků, kteří se věnují pře-
devším reprezentantům a podpoře 
klubové činnosti. Kupříkladu Česká 
asociace tělesně handicapovaných 
sportovců, která sdružuje 1 600 čle-
nů z 16 různých sportů, má jen 
jediného zaměstnance. 

Sportovat má totiž smysl, pro ka-
ždého, ať už z handicapem, nebo 
bez něj. „U sledge hokeje je super, že 
při hře úplně zapomenu na postižení 
a připadám si, jako když hraji klasic-
ký hokej,“ říká český sledge hokejista 
Jiří Berger. A podobně sport vnímá 
i handbiker Michal Šiška: „Dává mi 
pocit, že k něčemu jsem, že mohu 
něco dokázat i přes vozík.“ 

V POHYBU KALOKAGATHIA

VÝZVA – PARALYMPIJSKÝ SPORT

Oblast:  Rover má tělo
Fyzická obtížnost: střední
Psychická obtížnost: střední
Věk:   Mladší R&R (15–18 let), 

Starší R&R (19–25 let)
Typ R&R:   Začínající R&R, Putující R&R, Zkušený R&R 

Vyzkoušej si některý ze sportů pro handicapované. Najdi ve svém okolí 
handicapovaného sportovce a domluv se s ním na společném tréninku.

www.paralympic.cz – Český paralympijský výbor
www.spastic.cz – Spastic Handicap
www.caths.cz – Česká asociace tělesně handicapovaných 
sportovců
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AUTORKY REDAKCE

Jaké jsou tři skautské knihy, které spatřily světlo světa v posledních měsících? Všechny stojí za přečtení, 
každá však svým vlastním stylem.

KALOKAGATHIA KULTURA

SKAUTSKÉ VIZE
Místo dalekosáhlé recenze by stačilo 
jen jedno slovo: INSPIRUJÍCÍ. Nově 
vydaná kniha Skautské vize před-
kládá přepis debat se známými 
a uznávanými skauty i neskauty 
na skautská témata. Rozhovory dáva-
jí nahlédnout do života zpovídaných 
a přinášejí jejich osobní výpověď, 
jaký pro ně měl skauting smysl, jaký 

má smysl teď a jaký směr by měl mít dál. Je to četba 
na opravdu dlouhé zimní večery. Rozhovory jsou obsáh-
lé a natolik výživné, že víc než jeden denně nezvládnete. 
Nesnažte se o to! Skautské vize patří mezi knihy, ke kte-
rým se můžete na své životní cestě neustále vracet, 
protože v ní najdete pokaždé to, co potřebujete. Slova, 
věty, informace, které jste předtím jen přelétli. Až na vás 
někdy padne skautská, osobní či profesní krize, může 
být tato kniha tím pravým receptem.

Paleta osobností je opravdu široká. Politolog Stanislav 
Balík, herec Tomáš Hanák, fyzioložka a biochemička 
Helena Illnerová, ekonom a politolog Zdeňek Kudrna, 
novinář a hudebník Jan Macháček, režisér a producent 
Václav Marhoul, ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek, 
politik Karel Schwarzenberg, režisérka a kameramanka 
Olga Špátová, kněz a biolog Marek Vácha. Myslím, že 
stojí za to knihu zařadit do střediskové knihovny. Doká-
žu si představit, jak si o knize členové povídají a říkají, 
který rozhovor se jim nejvíc líbil, co je překvapilo, zau-
jalo a inspirovalo… Rozšiřte si své obzory. A neposílejte 
knihu k šípku. (Sham)

SKAUTSKÝ ODDÍL
Kniha je svým způsobem pokračo-
vatelkou Skautského století, které se 
před dvěma lety stalo jakýmsi „skaut-
ským bestsellerem“. Nicméně Skaut-
ský oddíl se dívá na stoletou historii 
skautingu trochu jiným pohledem, 
dalo by se říci pod drobnohledem. 
Zaměřuje se totiž téměř výhradně 
na dva nejstarší oddíly u nás, praž-

skou Dvojku a Pětku. Není jejich podrobnou kronikou, ale 
sbírkou vybraných vzpomínek, zápisů z kronik, článků 
a úryvků z knih inspirovaných těmito oddíly. Zachycuje, 
co se ve Dvojce a Pětce dělo nejen v dobách, kdy skauting 
u nás byl legální, ale i v letech válečných a totalitních. 
Je rozdělená do 5 tematických celků (Pestrý program, 
Vůdcovství, Společenství, Magická místa, Přesahy), které 
obsahují vždy několik dvoustránkových podkapitol. V ka-
ždé z nich je věnován prostor obrázkům a fotkám, které 
mnohdy nad samotným textem převládají. 

Kniha akcentuje, že Dvojka a Pětka v čele s jejich dlouho-
letými vůdci Jestřábem a Braťkou významně ovlivnily 
tvář celého českého skautingu, ale nedochází zde podle 
mě k jejich glori ikaci – naopak tu najdeme několik 
pasáží, v nichž poznáme, že ani jeden z těchto slavných 
oddílů nebyl dokonalý. Spíše než konkrétní poučky 
pro oddíly si z knihy odnesete celkový dojem o skautin-
gu v minulém století. Jak moc bude inspirativní, záleží 
také na tom, jak skauting vypadá ve vašem oddíle. 
Každopádně jde o zajímavé čtení zpestřené neméně 
zajímavým prohlížením obrázků. (Bagu)

NEJNOVĚJŠÍ SKAUTSKÁ 
LITERATURA – STOJÍ ZA PŘEČTENÍ?!

Skautské vize. 
Praha: Junák – TDC, Mladá fronta, 2014, 224 s.

ŠANTORA Roman. Skautský oddíl. 
Praha: Junák – TDC, Mladá fronta, 2014, 208 s.



NEBEZPEČNÝ PROSTOR
Knihu Nebezpečný prostor, která slibuje 
skautskou beletrii ze současnosti – napí-
navý příběh dvou roverských navrátilců 
zasazený do kulis přírody a sídel severních 
Čech, jsem otevírala s otázkou: „Nebude to 
nakonec jen skautský kýč?“ Při čtení prv-
ních kapitol jsem se nemohla zbavit dojmu, 
že některé rozhovory jsou poněkud stro-
jené. Zarážely mne především poznámky 
hlavních postav, Honzy a Sama, o holkách 

a ptala jsem se sama sebe: „Opravdu takto dnes šestnáctiletí 
kluci myslí a mluví?“ Příběh se však velmi rychle rozběhl a má 
pozornost se přesunula od dialogů, stojících na hranici uvěři-
telnosti, k sérii akčních příhod, které Honzu a Sama potkávají 
poté, co se pustí do roverské hry s názvem Máchův pot. 

I některé příhody jsou těžko uvěřitelné, ale na rozdíl od dialogů 
vlastně dobře potvrzují moji zkušenost z cest – když už se má 
něco semlít, tak tím nejnečekanějším způsobem. Nedivila jsem 
se, když hlavní hrdinové stopli sbíječku ani když se jim poda-
řilo dostat se zadarmo na festival, a už vůbec ne, když jeden 
z nich dostal břišní koliku. A ač by si čtenář vystačil s drobnými 
zápletkami, které Honza a Sam při putování severními Čechami 
prožívají, druhá polovina knihy  směřuje k nečekanému vyvr-
cholení. Poslední čtyři kapitoly jsou ale už jen neakční dohrou 
pro ty, kdo nemají rádi stoprocentně neukončené příběhy.

Nebezpečný prostor rozhodně skautský literární kýč není. Pří-
běh se čte lehce, většinou sleduje chronologický děj jedné pří-
běhové linky, která se v závěru dělí na několik dílčích příběhů 
jednotlivých postav. Jedinou věcí, která mne při čtení „štvala“, 
je bezpatkové písmo, ve kterém je knížka vytištěná. Ale i na 
to jsem zapomněla v momentě, kdy příběh začal gradovat. 
Za přečtení rozhodně stojí! Mladší rovery snad kniha nadchne 
pro dobrodružství, která se jim v roveringu nabízí. Vedoucím 
může být inspirací při tvorbě roverských programů a zároveň 
otevřít diskuzi nad otázkou: kde je hranice přípustného rizika 
takovýchto programů? (JK) 
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Miluju akci! Jakoukoli! Sotva se o nějaké 
dozvím nebo mě napadne nějaká šílenost, 
už už sháním lidi, co by do toho se mnou šli. 
Nejlíp ještě ten den, v tu hodinu! Ale co když 
nejsou peníze? 
Říkám si vždycky: „V tak krásný slunečný den 
nebudu přece sedět doma jako pecka!“ Pře-
mítám o koncertech, plesech, divadlech a ji-
ných kratochvílích, ale když se podívám na je-
jich cenu, snadno se mi stane, že ztratím iluze 
a chuť. Ovšem co takhle navštívit obyčejný 
park? Místo, které přímo překypuje kulturou! 
Party lidí hrajících na kytary a bubny, cvičících 
kotouly na hrazdě nebo jógu na karimatce, 
tančících uprostřed altánku nebo chodících 
na slackline vždy rády uvítají nové tváře. 
A když nemáte chuť se družit, stačí si sednout 
na lavičkua všechno sledovat zpovzdálí. Užít 
si improvizovaný koncert nebo často velice 
vtipnou akrobacii pod širým nebem zadarmo 
a bez strachu, že by vás někdo „pštil“ za názo-
ry, či smích, který sdílíte s přáteli, to je k neza-
placení. Sebrat odvahu a přidat se k partičce 
takových exotů, je ta nejlepší věc, kterou 
v dané chvíli můžete udělat. Hlučný zpěv, 
smích a rozverné taneční kreace u laviček 
člověka sice vyčerpají, ale dodají tak úžasný 
pocit na srdci, který dovede rozlít jen málokte-
rý koncert, na který si pracně našetříte. 
Ze všedního dne se tak může stát den, 
ze kterého budete čerpat energii ještě další 
týden. Stačí si to dovolit a jít! 

KULTURA KALOKAGATHIA

KULTURA PODLE…
MARUŠ
AUTORKA MARIE KOPIDOLOVÁ – MARUŠ
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STANISLAV Vladimír. Nebezpečný prostor. 
Praha: TDC, 2014, 220 s.

Všechny recenzované knihy (a mnohé další) je 
možné koupit na obchod.skaut.cz.

Pořídit si tam můžete také 
nové skautské záložky:



40

J e to už několik let, co jsem 
se na sklonku dne vydrásal 
na návrší, na němž stála 

rozpadající se kaple. Nebyl jsem 
tam sám. Na prahu seděl postarší 
muž. Zvolna pokuřoval a pozoro-
val zapadající slunce. Byl natolik 
pohroužen do hry odstínů červené 
nad západním obzorem, že mne 
téměř nevnímal. V jeho tichém 
soustředění však nebylo cítit žádné 
napětí, spíše na mne působilo jako 
pozvání, abych se k němu připojil. 
Setkali jsme se v mlčení a stejně se 
i rozešli. Nevím, kdo to byl, ale to 
setkání s ním pro mne bylo jedním 
z nejsilnějších duchovních zážitků.

(Nikdy nekončící dobrodružství, 
Jiří Zajíc – Edy a kol.)

Je zvláštní, jak moc se dá říci beze 
slov. Co způsobilo, že chvíle ticha, 
ticha, které prožíváme dennoden-
ně, v tomto případě tolik zapůso-
bila na poutníkovu mysl? Napadá 
mne slovo sdílení. Muž sedící 

na návrší však učinil navíc velmi 
vstřícné gesto – nabídl pozvání. Po-
zvání k tomu, sdílet prožitky z krá-
sy přírody končícího dne a cítit se 
přitom volně a otevřeně. Starý muž 
ukázal, že se dá vnímat okamžik, 
jeho nevšednost, jedinečnost a poe-
tičnost. Starý muž byl prostřední-
kem, který svým zklidněním tuto 
myšlenku předal.

Každé ticho není stejné. Mlčení 
může být i stavem neodpovídání 
nebo nicneříkání, protože již bylo 
vše řečeno. Asi všichni cítíme 
ten rozdíl ticha po ostré výměně 
názorů nebo po úplném vyčer-
pání tématu, a ticha otevřeného, 
zvnitřněného… Aby bylo ticho 
mezi lidmi otevřené, nestačí 
pouze mlčet. V otevřeném tichu 
bychom se měli cítit příjemně 
a naplno vnímat přítomnost dru-
hého člověka. Když je mezi námi 
a přáteli či životními partnery 
chvíle ticha, odpovídáme jí na po-
zvání? Jak často jsme právě my 
těmi, kdo zvou?

Zamysleme se nad tím, jestli jsou 
naše ticha opravdu otevřená, a po-
kud ne, jak se vnitřně nastavit, aby 
se jimi stala? Každý na to má jiný 
recept. Někdo společně pozoruje 
západ slunce, někdo se rád drží 
za ruce anebo mlčky pozoruje 
táborový oheň. V mém oddíle 
bývalo zvykem, že se po slibu 
u ohně mlčelo či šeptalo. Seděli 
jsme, poslouchali zvuk praskají-

cích smrkových polen hořící vatry 
a mlčeli. Společně jsme však sdíleli 
tento slavnostní okamžik, možná 
i víc, než jsme si ve skautském věku 
uvědomovali. 

Mlčení může být projevem úžasu, 
kdy nám dospělým dojde, že teď už 
slova nestačí. Malé děti se na svých 
prvních procházkách přírodou 
neustále někde zastavují, něco si 
prohlíží a stále se na něco ptají. 
Odbíhají z námi určené cesty a vní-
mají přírodu všemi smysly. Chtějí 
zjistit, jak je voda v potoce studená, 
jak ostrý je kámen a jak hebký 
mech. Vyjadřují tak svůj úžas. Když 
však procházíme přírodou o trochu 
starší, většinou už takové věci 
neděláme. Vyjadřujeme úžas jinak. 
Stejně jako v příběhu se ztišíme 
a necháváme na sebe působit příro-
du v tichu.

Jeden muž se odebral za mnichem, 
který žil dlouho v klauzuře. Zeptal 
se ho: „Co ses ve svém životě naučil 
od ticha, co pro tebe ticho zna-
mená?“ Mnich právě čerpal vodu 
ze studny a řekl svému hostu: „Po-
dívej se dolů do studny! Co vidíš?“ 
Muž se podíval do studny. „Nevidím 
nic.“ Chvilku zůstali oba dokonale 
v klidu, a pak mnich řekl svému 
hostu: „Podívej se teď! Co jsi viděl 
ve studni?“ Muž poslechl a odpo-
věděl: „Teď vidím sebe – vidím svůj 
odraz ve vodě.“ Mnich mu na to 
řekl: „Podívej, když ponořím konev 
do vody, voda je v pohybu. Teď 

AUTORKA MARTINA BABEJOVÁ

„Toto je ticho: nechat Nejvyšší Pravdu a Lásku (Pána), aby v nás vyslovila slovo, které je Ona sama,“ 
 zaznívá v dokumentu Velké ticho. Jakou roli může ticho hrát v našem osobním i roverském životě?

KALOKAGATHIA DUCHOVNO

CHVÁLA ZTIŠENÍ
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zase naopak je voda klidná. A to 
je zkušenost s tichem – člověk vidí 
sama sebe.“

(Příběhy pro potěchu duše, G. Bruno)

Ticho nám může pomoci k tomu, aby-
chom sami sebe lépe poznali. Vždyť 
právě dvě zkoušky tří orlích per se 
zabývají tichem – den mlčení a den 
mimo tábor. V tichu vnímáme svět 
kolem sebe jinýma očima a on nám 
to poté oplácí tím, že ukazuje, jací se 

v něm odrážíme. Stejně jako vodní 
hladina v klášterní studni. Snažíme 
se být v roli pozorovatele a uvědomit 
si tak svoji pozici v situacích, ve kte-
rých bychom byli jindy aktivní.

Mnich žijící v klauzuře však nejspí-
še okusil i vnitřní ticho. Moment 
smíření s věcmi kolem sebe, s Bo-
hem (Nejvyšší Pravdou a Láskou) 
i sám se sebou. V klášterech nebo 
i třeba v buddhistických či jiných 
chrámech se o to mniši snaží celý 

život. V trapistických klášterech 
ve Francii mniši krom zpěvu 
a modliteb vůbec nemluví, každý 
den vstávají kolem třetí ráno a den 
tráví prací na poli. Jak vnímáme 
svoje vnitřní ticho my? Snažíme se 
jej prohlubovat? 

Člověk se nemusí hned stát 
mnichem, aby vnitřní ticho okusil. 
Hodně starých lidí k němu dojde 
životem, někomu pomohou těžké 
životní události, se kterými se 
musí vyrovnávat. O jistou formu 
vnitřního ticha se můžeme pokusit 
i my v roverském věku, inspirovat 
nás mohou nabízené aktivity. Být 
v tichu ale neznamená být pasivní 
a jen pozorovat svět kolem sebe. 
Skrze ztišení můžeme aktivně dělat 
věci, které pro nás mají smysl, a zís-
kat tak vnitřní povědomí o tom, co 
je důležité a co ne. 

DUCHOVNO KALOKAGATHIA

Soutěž

Co nabízí nejen skautům 
česká firma Warmpeace? 

(nápovědu hledej na  
www.warmpeace.cz)

a.) Vybavení do přírody
b.) Outdoorové zájezdy

Svou odpověď  
s předmětem  
WARMPEACE  
pošli na  
skautjunak@skau t.cz

o špičkový spacák  
VIKING 900 170 ! 
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Dnešní ztišení
Vyber si dnes klidný pohodlný koutek a nech se zklidnit tichem. Setrvej 
10 minut bez mluvení a pohybu a snaž se na nic nemyslet. Pokud tě 
navštíví myšlenka, nech ji zvolna odejít. 

V tichu v přírodě
Sám se vydej na cestu do přírody. Můžeš tam také přespat. Snaž se ce-
lou dobu co nejméně mluvit. O svém zážitku si poté popovídej s někým 
blízkým. Zkus si poté odpovědět na otázky: Jakým způsobem jsem se 
snažil/a dospět k tichu? Jaké bylo mé ticho?

V přírodě a v tichu společně
Připrav pro sebe a ostatní rovery stezku přírodou. Snaž se ji vybrat tak, 
aby byla co nejzajímavější (brzo ráno, potokem, přes stromy, po me-
chu). Na cestu si sundejte boty, můžete se chytit za ruce. Celá cesta 
by měla proběhnout v naprostém mlčení. Poté si o svých zážitcích 
společně popovídejte.

Tichý pozorovatel
V menší skupině se domluvte na modelové situaci (nacvičování diva-
dla, soud), kde bude mít každý svoji roli, která mu bude nejpříjemnější. 
Nejdříve si modelovou situaci zahrajte ve všech rolích, později určete 
některé role jako pozorovatele. Pozorovatel nemluví, není aktivní a při-
způsobuje se davu. Pozorujte na sobě, jak se mění scénář situace a kdo 
se jak chová. Pro snadnější realizaci můžete určit moderátora.

V otevřeném tichu bychom se měli cítit příjemně 
a naplno vnímat přítomnost druhého člověka.
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P etra konečně začala chodit 
do práce. Ne, že by nepra-
covala už před tím, ale to 

byly vždycky jen brigády při škole. 
Teď už konečně nemusí řešit školu 
a může se věnovat jen práci. Přijde 
i ta pořádná výplata a ne jen pár 
kaček za výpomoc v restauraci… 
Tahle nějak si to Petra předsta-
vovala, jenže realita byla jiná. 
Práci sice sehnala pěknou, dobře 
placenou, ale ať se snažila, jak se 

snažila, s penězi nedokázala vyjít. 
Ani kapesné, které dříve dostá-
vala, jí dlouho nevydrželo… Když 
všechno to oblečení, co viděla, se 
jí zrovna teď hodilo, o novém fénu 
ani nemluvě, zimní boty se taky 
přece hodí, když venku mrzne… 
A proč jenom jedny, je třeba je 
přece vystřídat, takže dvoje nebo 

radši hned troje jsou ideální a navíc 
ještě v prodejní akci. No kdo by to 
nekoupil?

Petra nikdy nemohla podobným 
nákupním výletům odolat. Vždycky 
se cítila jak na trní, když vstupovala 
do obchodu. Nemohla se dočkat, až 
zjistí, co mají nového a co bude mož-
né si koupit. A kdybyste zažili ten 
pocit štěstí, který měla, když vlekla 
plnou nákupní tašku z obchodu… 
Bohužel ji pocit uspokojení vždycky 
brzo opustil a nebylo k tomu ani 
třeba kontrolovat stav účtu v bance. 
Petra dobře věděla, že by se měla 
ovládnout a že nakupuje příliš. 
Po euforii z nakupování vždycky 
cítila vinu, ale jak myslíte, že dopadl 
její příští nákup?

PRO TY, CO JIŽ MAJÍ JASNO 
ANEB CO S TÍM
Není utrácení jako utrácení. I když 
Mezinárodní klasi ikace nemocí 
nezná přímo patologické utrácení, 
může mít nakupování podobné rysy 
jako impulzivní poruchy (například 

patologické kradení) – nemůžeme 
tomu odolat, jsme v napětí, které po-
volí, až když zboží nakoupíme, a když 
pocit štěstí vyprchá, cítíme vinu. 
A přesto příště uděláme totéž… 

Nekontrolovatelné utrácení může 
být také jedním z příznaků jiné 
duševní poruchy. Za nákupy však 
může být i spoustu dalších motivů 
a pocitů, které souvisí spíše s život-
ním stylem než naším duševním 
zdravím. Obecně se dá říct, že jde 
o problém v okamžiku, kdy takové 
jednání narušuje naše běžné 
fungování. 

A jak jej tedy řešit? Účinná může 
být kognitivně-behaviorální tera-
pie, která se snaží měnit náš pohled 

na problém a chování v situacích, 
které nezvládáme. K tomu využívá 
spoustu různých metod (například 
drobných neustále se ztěžujících 
úkolů), které postupně, po krocích, 
mohou vést ke zvládání situací, se 
kterými máme potíže. 

AUTORKA VERONIKA UŠÁKOVÁ – KOSTKA

Chceme spoustu věcí, neumíme šetřit, nevystačíme s výplatou… Je to rozmazlenost, životní styl, povaha 
nebo snad nemoc?

MÍT, ČI NEMÍT?

KALOKAGATHIA PSYCHÉ

SLUŽBA 

Otázky k zamyšlení:
Kdy je utrácení jen životním stylem a kdy se z něj stává problém? 
Může být utrácení povahový rys nebo psychická porucha?
Jak by mohla Petra svoje potíže s utrácením řešit?
Je vůbec možné jim nějak předcházet?
Jaké používají prodejci triky, abychom nakupovali více, než potřebujeme?
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www.mojenintendo.cz

Hraj s novými postavi kami 
v HD kvalit

Bojuj v nových arénách
exkluzivn  na Wii U

Bojuj online s p áteli 
a ostatními hrá i

Standardní Edice

Super Smash Bros. 
for Wii U 

+ Mario amiibo

Vylepši si svou hru díky
amiibo  gurkám

/nintendoclubcz

175x240_SSB_WiiU_single_amiibo_cz.indd   1 11.11.2014   12:30:38
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T éměř na každou družinov-
ku i výpravu připravujeme 
několik her, hříček a aktivit. 

Díky hodnocení zjistíme, co se 
hráčům líbí a co ne, a na základě 

těchto informací pojmenujeme 
svoje přednosti i nedostatky. Žádný 
učený přece z nebe nespadl, a bu-
deme-li svoje nedostatky znát, mů-
žeme se příště pokusit vyvarovat se 
jich. „Vedlejšími efekty“ hodnocení 
mohou být stmelení kolektivu nebo 
zlepšení vyjadřovacích schopností 
našich svěřenců. 

Není však třeba hodnotit každou 
hru a aktivitu, kterou si pro skauty 
připravíme. Co tedy nechat hodno-
tit? Zjednodušeně lze říct, že by-
chom měli ohodnotit všechny hry, 

které příště chceme udělat lépe. 
Tedy především nové hry, časově 
či organizačně náročnější aktivity, 
hry, které chceme opakovat (třeba 
i s jinou skupinou hráčů), a hry, 
při kterých došlo k nějakému 
problému. Není třeba provádět 
hodnocení po každé odehrané ak-
tivitě, ale můžeme nechat hodnotit 

více her naráz. Závěrečné hodnoce-
ní schůzky nebo výpravy můžeme 
pojmout jako pravidelný rituál.

Na hodnocení je důležité se ptát 
nejen dětí, ale i organizátorů. Jest-
liže si kvůli špatné organizaci ne-
cháme při stezce odvahy zmrznout 
v lese vedoucí, je něco špatně.

TY SPRÁVNÉ PODMÍNKY
Aby bylo hodnocení kvalitní, a tedy 
přínosné, je třeba dodržet určité 
podmínky. První z nich je načaso-
vání – tedy to, za jak dlouho po hře 
je vhodné nechat hráče hru ohod-
notit. Většinou je nejlepší udělat 
hodnocení co nejdříve po aktivitě, 
protože hráči mají v paměti nejvíce 
detailů. Ale občas je dobré chvíli 
počkat. Například po psychicky 
i fyzicky náročné aktivitě nebudou 
účastníci příliš schopni objektiv-
ního hodnocení. Mnohem více je 
bude zajímat teplá postel a jídlo. 
Proto bychom měli s hodnocením 
počkat, třeba i den. Poté povídání 
o aktivitě ocení a nebudou nás 
proklínat.

Kvalitu hodnocení ovlivňuje i jeho 
délka. Jestliže našimi otázkami 
účastníky unudíme k smrti, výsled-
ky budou zkreslené. Hráči se budou 
snažit mít vše rychle za sebou, a tak 
budou ve svých komentářích příliš 

AUTORKA HANA ZÁVODNÁ – GULI

Hodnocení her a aktivit, které pro naše skauty chystáme, je věc často opomíjená, ale přesto velice důleži-
tá. Dokáže nás posunout dál, uvědomit si naše chyby a hlavně se z nich poučit.

ČEKATELSKÁ DRUŽINA

PŘÍŠTÍ HRU UDĚLÁM LEPŠÍ 
DÍKY HODNOCENÍ TÉ DNEŠNÍ
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pozitivní, nebo příliš negativní. A to 
přece nechceme.

Další podmínkou je prostředí. 
Divili bychom se, jak moc na něm 
záleží. Abychom získali upřímné 
hodnocení, měli bychom vybrat 
místo, které je tiché a přátelské.

A nakonec vhodný počet lidí. Ten 
by měl být takový, aby mohl každý 
člen vyjádřit svůj názor. Pokud 
celkový počet účastníků hry tuto 
podmínku nesplňuje, je dobré hrá-
če rozdělit do menších skupinek.

Některých věcí je naopak nutné 
se při hodnocení her vyvarovat. 
Pokud budeme klást příliš ne-
konkrétní otázky („Tak co, děcka, 
jak se vám hra líbila?“), nebo je 
budeme mít nepřipravené („É, tak 
teď třeba…“), může být nakonec 
hodnocení zbytečné a nic se z něj 
nedozvíme. Alespoň základní 
otázky bychom měli mít připrave-
né předem. 

Je užitečné na začátku hodnocení 
shrnout průběh hry, ale není dobré, 
pokud aktivitu až moc vychvalu-
jeme nebo kritizujeme. A pozor 
musíme dát také na to, aby se 
účastníci příliš vzájemně neovliv-
ňovali. Využíváme-li při hodnocení 
pantomimické techniky, při kterých 
skauti ukazují spokojenost s hrou 
pomocí svého těla, můžeme tento 
háček vyřešit třeba tím, že účastní-
ci zavřou oči.

VYHODNOTIT 
A (NE)SCHOVAT
Už v průběhu poskytování hodno-
cení je potřeba jej zaznamenávat. 
Při některých technikách nám 
zůstanou výsledky napsané či 
nakreslené přímo od účastníků, 
při pantomimickém hodnocení 
můžeme výsledky fotit, a když je 

hodnocení poskytováno jen slovně, 
můžeme si psát poznámky nebo 
vše rovnou nahrávat.

Nyní už jsme získali nějaké infor-
mace od účastníků, ale tímto naše 
práce rozhodně nekončí. Čeká nás 
zpracování všech informací, které 
se nám při hodnocení podařilo 
od účastníků získat. Mělo by být 
tak akorát přehledné, abychom 
se v poznámkách později vyznali, 
a tak akorát obsažné, aby k něčemu 
sloužilo. Hodnocení neslouží jenom 
k archivování, ale hlavně pro pouče-
ní, proto bychom je neměli zahrabat 
hluboko do skříně, kde jej objevíme 
až při příštím jarním úklidu. 

Jak ale hodnocení her uchovat? 
Možností je hned několik a my by-
chom si měli vybrat tu, která nám 
nejvíce vyhovuje. Může to být třeba 
složka na hodnocení her, plná 
přehledných tabulek, v nichž máme 
jednotlivé kolonky vyhrazené 
například na oznámkování funkcí 
(například zábavné, výchovné, 
naučné), na hodnocení vedoucích 
a na komentář k naplnění cíle.

Nebo si jednodušeji můžeme 
na papíře, kde máme pravidla hry, 
vynechat pár řádků na hodno-
cení, jak se hra vyvedla, co příště 
zlepšit, na co si dát pozor.

Můžeme si také zapisovat úspěš-
né hry, abychom věděli, jaký typ 
naše svěřence baví. Ale tady pozor, 
abychom se neuchýlili ke stereoty-
pu a nepřestali zkoušet něco nové-
ho. Zohledněme i to, že některé hry 
hráče baví a jsou kladně hodnoceny 
jenom proto, že je to legrace, a na-
opak hry, které něčemu učí, nemusí 
mít tak úžasné výsledky.

Nejčastější chyby, které při hrách 
děláme a hodnocení je odhalí, si 
zkusme vypsat někam, kam na ně 

dobře vidíme (třeba na nástěnku). 
Možná, že když na ně budeme kaž-
dý den koukat, přestaneme je dělat.

PŘIPRAVUJI DALŠÍ HRU
Vše máme archivováno a za pár 
dnů (týdnů, měsíců) vymýšlíme 
hru na schůzku nebo výpravu. Nyní 
přichází ta chvíle, na kterou jsme se 
tak připravovali. Chystáme-li další 
hru, je dobré podívat se na hod-
nocení předchozí (podobné) hry 
a vyjít z něj. Pokusíme se neudělat 
stejné chyby. Vždyť přece hlavním 
důvodem hodnocení je poučení.

Vybavíme si minulou hru (a pokud 
máme závěr z ní pečlivě sepsa-
ný, bude se nám představovat 
mnohem lépe) a uvědomíme si, co 
špatného se stalo a proč, a hlavně 
se zamyslíme, co nyní udělat jinak 
a lépe, abychom tomu, co se nám 
minule nepovedlo, zabránili. Rea-
lizace hodnocení je totiž k ničemu, 
pokud se z něj nepoučíme. 

DRUŽINA ČEKATELSKÁ
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ČEKATELSKÁ DRUŽINA

TECHNIKY K HODNOCENÍ AKTIVIT A AKCÍ

ZNÁMKOVÁNÍ  
Připravíme list, na kterém jsou 
vypsány jednotlivé aktivity. Skauti 
je potom oznámkují jako ve škole. 
Pokud chceme zjistit podrobnější 
informace, připravíme dotazník, 
ve kterém je ke každé otázce 
několik možností k zakroužkování. 
(Tato technika je vhodná i pro 
hodnocení od organizátorů!)

SMAJLÍCI  
Na velkou tabuli napíšeme nebo 
nakreslíme jednotlivé aktivity 
či různé dimenze jedné aktivity, 
které chceme hodnotit (například 
zábava, poučení, legenda atp.). 
Skautům dáme obrázky různých 
obličejů (zamračený, usměva-
vý, šťastný). Budou je pak lepit 
ke hrám / jednotlivým dimenzím 
podle toho, jak se jim líbily.

TLESKÁNÍ  
Vedoucí hlásí aktivity a skauti je 
odměňují potleskem. Čím bouř-
livější je, tím více se hra vyvedla. 
Může se samozřejmě přidat i nad-
šené pískání. 

BODOVÁNÍ  
Připravíme si karty s čísly 
od 1 do 10 a každému dáme po jed-
nom od všech čísel. Vedoucí hlásí 
aktivity a skauti (najednou, aby se 
nemohli ovlivňovat) zvedají karty 
s čísly nad hlavu, podle toho, jak 
se jim hra (nebo určitý její aspekt) 
líbila (1 – nejméně, 10 – nejvíce).

DOTAZNÍKY 
PŘES INTERNET 
Někdy je jednodušší vytvořit zpět-
nou vazbu online, třeba pomocí do-
tazníku, který rozešleme e-mailem. 
(Tato technika je vhodná i pro 
hodnocení od organizátorů!)

TERČ   
Nakreslíme terč a rozdělíme ho 
na několik výsečí. Ke každé výseči 
napíšeme jednu hru (nebo jeden 
aspekt hry). Skauti do terče ke ka-
ždé výseči přidají tečku. Čím blíže 
ke středu, tím více se jim hra líbila.

ŠKÁLA  
Nakreslíme úsečku a na každý 
její konec napíšeme dva opozitní 
pojmy vztahující se k hodnocení 
hry (napříkla zábavná – nudná, ná-
ročná – jednoduchá apod.). Skauti 
udělají na vzniklou škálu tečku 
podle toho, jak hru hodnotí.

VZTYČOVÁNÍ RUKY   
Skauti vytvoří kruh, a aby se vzá-
jemně neovlivňovali, zavřou oči. 
Vedoucí postupně vyjmenovává 
jednotlivé hry a skauti zvedají ruku 
podle toho, jak se jim hra líbila. Čím 
výše ruka je, tím úspěšnější byla. 
(Můžeme se ptát i na jednotlivé 
aspekty jedné hry.)

KROKOVÁNÍ  
Skauti se postaví do řady a zavřou 
oči. Vedoucí hlásí hodnocené akti-
vity a skauti po každé udělají krok. 
Čím delší je, tím více hra bavila. 
A pokud byla nejlepší, můžou 
i skočit.

SOUPIS DOJMŮ  
Starší skauty můžeme požádat 
o sepsání svých pocitů ze hry. 
Na jednu stranu listu píšou pozi-
tivní pocity a klady hry, na druhou 
negativní pocity ze hry a její zápo-
ry. (Tato technika je vhodná i pro 
hodnocení od organizátorů!)

DEBATA    
Usadíme se v příjemném prostředí 
a společně si povíme, co bylo fajn 
a co naopak ne. Pokusíme se přijít 
na to, co příště zlepšit. (Tato tech-
nika je vhodná i pro hodnocení 
od organizátorů!)

ANO VS. NE   
Připravíme si několik zjišťovacích 
otázek (tedy těch, na které lze 
odpovídat pouze ano, nebo ne) 
k proběhlé aktivitě. Ty postupně 
skautům pokládáme. Na velký 
papír můžeme zapisovat „skóre“ 
a poté vyhodnotit, jestli vyhrálo 
„ano“, nebo „ne“.

 vhodné pro světlušky a vlčata  vhodné pro rangers a rovery
 vhodné pro skautky a skauty
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V e skautském oddíle Mravenců 
všechno běží jako po más-
le. Děti chodí pravidelně 

na schůzky, a když zrovna někdo ne-
může, v předstihu o tom přijde zprá-
va. Před výpravou vedoucím nikdo 
zoufale nevolá, jestli je zapotřebí 
vzít si ešus se lžící, neboť se všichni 
automaticky podívají na webové 
stránky, kde už podrobné informace 
nějakou dobu visí. Výprava samotná 
se koná na chatě, která patří rodině 
jednoho ze skautů, a když při ná-
vratu domů ujede celému oddílu 
vlak, rodiče nemají strach, protože 
se o tom dozvěděli včas a zbytečně 
nečekají na nádraží. 

Vedoucí oddílu Termitů Vdolek by 
byl rád, kdyby to u něj v oddíle fun-
govalo podobně idylicky jako u Mra-
venců. Místo toho ale musí řešit, že 
na oddílové pletení věnců dorazila 
jenom polovina z plánovaného po-
čtu lidí, takže teď neví, co dělat s tím 
pytlem smrkového chvojí, které kvůli 
pletení kupoval. Zároveň z oddílu 
odešel Lumík, protože se ukázalo, 
že ho rodiče zapsali na kurz golfu, 
a před týdnem Vdolkovi ještě matka 
Ambrože vyčinila za to, že se její 
syn vrátil ze schůzky se špinavým 
oblečením.

Jak je možné, že to někde tak 
krásně šlape, zatímco jinde se to 
zadrhává? Základním kamenem 
úspěchu v případě prvním i ka-
menem úrazu v případě druhém 

je komunikace mezi vedoucími 
a rodiči. Jak ve svém oddíle či 
družině vybudovat komunikační 
kanály tak, aby to prospělo oběma 
stranám?

ZÍSKAT SEBEDŮVĚRU
Člověka často sráží k zemi fakt, že 
ještě není plnoletý, pročež mu ko-
munikace s dospělými působí jisté 
rozpaky. „Jak je mám oslovovat? 
Co když se jim něco nebude líbit? 
Můžu jim odporovat?“ Podobné 
otázky se jednomu honí hlavou 
i dávno po tom, co se z něj stane 
„pan vedoucí“. Do jisté míry jsou 
opodstatněné, rodiče dětí jsou 

přeci jen o něco zkušenější, ovšem 
nesmíme zapomínat na jednu 
věc – svěřují nám do péče své děti, 
což pro nás znamená obrovskou 
zodpovědnost. Jestliže nám jsou 
ochotni takovou zodpovědnost 
dát, rozhodně nás neberou jako 
nesvéprávné nazdárky. A mnohé 
jejich otázky, které hlavně zpočát-
ku můžeme chápat jako nedůvě-
ru a rýpání, jsou ve skutečnosti 
způsobené jenom starostí o jejich 
ratolesti, což jim těžko můžeme 
mít za zlé.

Zároveň máme my skautští vedoucí 
jednu velikou výhodu – ve skautu 
pracujeme dobrovolně a nedo-

ON STAGE ČEKATELSKÁ

VEDOUCÍ VS. RODIČE
Nemá smysl snažit se v souboji vedoucí versus rodiče vyhrát. Výhodnější je proměnit duel ve spolupráci. 
Účinným nástrojem je vzájemná komunikace.

AUTOR FILIP PELANT – FÍK
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MAJÍ-LI RODIČE ZÁJEM ZAPOJIT SE DO ČINNOSTI ODDÍLU, BYLA BY ŠKODA TOHO NEVYUŽÍT
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stáváme za to žádnou mzdu. To, 
že s dětmi nezištně trávíme svůj 
volný čas, je služba rodičům, ni-
koliv nám (byť nás to samozřejmě 
baví). Z obojího plyne, že rodičům 
nejsme nijak zavázaní za to, že nám 
„půjčují“ své děti, ale spíše naopak. 
Když si člověk toto uvědomí, má 
hned pevnější půdu pod nohama, 
když dojde k nějaké méně příjem-
né situaci, či dokonce konfrontaci 
s rodiči.

ZÍSKAT DŮVĚRU
Fakt, že pracujeme zadarmo 
a dobrovolně, nás ale v žádném 
případě neopravňuje k tomu, 
abychom svou práci neodváděli 
pořádně. Když chodíme pozdě 
na srazy, vysíláme o sobě směrem 
k rodičům nelichotivý obraz. Stej-
ně tak tomu ale je i v případech, 
kdy si nepřipravíme schůzku, 
necháme celý oddíl promoknout 
na výpravě nebo se na internetu 
prezentujeme jako analfabetičtí 
alkoholici. Rodiče všechny tyto 
informace zpracovávají a pak se 
k nám podle nich chovají. Mají-li 
nám věřit a být nám spojenci, je 
zapotřebí se chovat zodpovědně 
a důvěryhodně. Jakmile toto rodi-
če uvidí, bude se nám s nimi o to 
lépe komunikovat.

MÍT SYSTÉM
Samotná komunikace s rodiči 
se stane pohodlnou a efektivní 
ve chvíli, kdy se zautomatizuje. 
Proto je dobré do celé věci vnést 
řád a pečlivě jej dodržovat:

 Informace posílejte domluveným 
způsobem (e-mailovou konferencí, 
vyvěšením na stránky apod.).

 Určete jednoho člověka, který má 
akci na povel a který přijímá omlu-
vy a odpovídá na dotazy.

 Využijte aplikace typu doodle, 
kam rodiče přehledně zaznamenají 
účast dětí. 

 Vše co nejvíce zjednodušte a zpře-
hledněte.

 Trvejte na vytvořeném systému.

Myslete na to, že ne všechny fak-
tické informace je vhodné sdělovat 
elektronicky, zejména pokud se 
jedná o komunikaci o větších ak-
cích (tábor) či s rodiči nováčků.

BAVIT SE O DĚTECH
Ale ve skautu nejde jen o to, jak 
udržet oddíl či družinu v provozu. 
Jde nám především o výchovu dětí. 
V oddílech se můžeme snažit, seč 
nám budou síly stačit, abychom 
z dětí něco udělali, ale vždycky 
to budou rodiče, kdo budou mít 
ve výchově svých dětí hlavní slovo. 
Ideální stav je takový, kdy vedoucí 
i rodiče vedou děti stejným 
směrem, takže je v praxi nejvý-
hodnější, když spolu sdílí všechny 
důležité a někdy i ty méně důležité 
informace, které se týkají dětí. 
A tady už je lepší nechat  e-maily 
stranou a komunikovat tváří v tvář. 
K tomuto účelu je nejsnazší využít 
prostoru před schůzkou a po ní, 
kdy si s rodiči předáváme děti. Sta-
čí ve dvou třech větách sdělit to, že 
„Indián dneska pomohl Kovbojovi 
s nošením dřeva“, „Višeň vyhrála 
soutěž v lezení na strom“ a „Pat se 
popral s Matem“, což zabere půl 
minuty a rodiče spolu s informací 
o svém potomkovi získají i in-
formaci o tom, že nás jejich děti 
zajímají a staráme se o ně. Není 
ovšem od věci nespokojit se jen 
s těmito kusými zprávičkami. Čas 
od času je dobré věnovat osobní 
komunikaci s rodiči větší prostor. 
Na začátku roku se s rodiči může-
me setkat a popovídat si o tom, jak 

dítě zvládlo tábor, s kým se v dru-
žince nejvíce kamarádí a v čem se 
za minulý rok zlepšilo, či naopak 
jestli nemá nějaký problém. 
Takový rozhovor má velký přínos 
jak pro rodiče, kteří se dozvědí 
spoustu informací o tom, jak se 
dítě chová mimo obvyklé prostře-
dí a kolektiv, tak pro nás, neboť 
můžeme očekávat, že s těmito 
informacemi budou dále pracovat 
i doma.

ZATÁHNOUT JE DO TOHO
Jakmile se s rodiči bavíme o tom, 
jak to jde s výchovou jejich dětí, 
jsme na nejlepší cestě k tomu, stát 
se parťáky nejen ve starosti o děti, 
ale i ve starosti o oddíl jako celek. 
Víte, kolik potenciálně užitečných 
lidí se skrývá v řadách vašich ro-
dičů? Každý jeden z nich může být 
obrovským přínosem, a to ať už se 
jedná o stavaře, který nám pomůže 
s kolaudací klubovny, či o historič-
ku, která nám zajistí noční prohlíd-
ku muzea. Otázkou tedy je, jak se 
k těmto možnostem dostat.

Jsou samozřejmě lidé, kteří nás 
po prvním setkání pozvou i s celým 
oddílem na svoji chatu, ale tako-
vých je pochopitelně minimum. 
U těch ostatních je potřeba postu-
povat přesně obráceně – pozvat je 
k sobě do oddílu. K tomu mohou 
skvěle posloužit všechny možné 
i nemožné akce, jako jsou návštěv-
ní den na táboře, pohádkový les 
zakončený grilováním v klubovně 
anebo společná brigáda… To je 
jenom stručný výběr z plejády 
možností, jak spojit rodiče s oddí-
lem, a byla by škoda toho nevyužít. 
Rodič takto spjatý s oddílovým 
děním má najednou lepší předsta-
vu o tom, co že to ve skautu s těmi 
dětmi provádíme, a pak má i mno-
hem více pochopení pro případné 
přešlapy. 

ČEKATELSKÁ ON STAGE
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OPRAVDU SE SEZNÁMIT
Nebojte se s rodiči bavit i o ci-
vilních věcech. Můžete začít 
doporučením skvělé výstavy, 
filmu, knížky… To je něco, o čem 
se lidé baví se svými kamarády, 
což vás v očích rodičů promění 
z vychovatele na pohodové lidi, 
se kterými se dá povídat o nor-
málních věcech. A klidně se pak 
může stát, že spolu jednoho dne 
vyrazíte na pivo prostě proto, že 
si budete chtít pokecat.

MÍT NA SEBE KONTAKT 
Alfou a omegou komunikace je mít 
na sebe kontakt. Hned při prvním 
setkání vymamte z rodičů telefon-
ní čísla a e-maily a uložte si je tak, 
abyste je mohli kdykoliv použít. 
Zároveň k témuž naveďte i rodiče.

NECHAT SI PORADIT
Občas se přihodí, že i přes veške-
rou vaši snahu komunikace s ně-
jakým rodičem vázne. Třeba z něj 
máte i svým způsobem strach 
a nevíte, co s tím. Pak nezapo-
meňte na to, že na to nikdy nejste 
sami – proberte to s vedoucím 
oddílu či střediska, buď vám 
poradí, nebo zkusí celý problém 
rovnou nějak vyřešit.

RODIČOVSKÁ KONFERENCE
Dejte rodičům šanci seznámit se 
i mezi sebou, popřípadě zpro-
středkujte komunikaci mezi nimi. 
Jakmile se začnou bavit navzájem, 
máte vyhráno – matky si pomáhají 
s šitím indiánských obleků, otcové 
si poradí, kde sehnat dřevěnou 
bednu. DĚLAT SI DOBROU 

„REKLAMU“
Informujte nejen o akcích 
budoucích, ale i o akcích minu-
lých. Pomocí prosté fotogalerie 
s komentáři se rodiče dozvědí 
o skautování mnohem přesnější 
informace, než jaké k nim dopu-
tují prostřednictvím dětského 
vyprávění. Informace o akcích 
proběhlých přibalte k informacím 
novým – tak si je každý přečte 
a ještě udělají nadcházející akci 
přirozenou reklamu.

TYKÁNÍ NEBO VYKÁNÍ?
Co s tykáním? Někteří rodiče vám 
nabídnou tykání hned při prvním 
setkání. Jiní by člověku dokázali vy-
kat i po sňatku s jejich dcerou. Tak 
to prostě je a vy s tím nic nezmůže-
te. Pokud si s rodiči tykat může-
te, dělejte to, ale pokud vám to 
nenabídnou, nechte to plavat a vy 
samotní jim tykání nenabízejte.

ZÍSKAT ODPOVĚĎ
Když posíláte e-mail s více 
informacemi a očekáváte na něj 
odpověď, očíslujte jednotlivé body. 
Adresát většinou zodpoví všechny, 
a k tomu ještě přehledně. Samo-
zřejmě se nemusíte stydět napsat 
na konec emailu, že očekáváte 
odpověď.

TIPY A TRIKY NA KOMUNIKACI 
S RODIČI

JUN SHOP.CZ

ákaznícká karta

JUN

triko i.HIKE 
i.CLIMB 

i.SCOUT

379,- Kč

Doldy X Travel 

60+10L lady

3.190,- Kč

česká rybička
 Mikov
klasika 

se zárukou 7 let 

79,- Kč

svetr Benesport Muraň/Brestova

2.795/2.236,- Kč

  
sleva 5-10% na celý sortiment 

12% na značku Husky 

15% na značku Asolo

100% skautský obchod
HAŠKOVA 7, PRAHA 7
773 294 840 (STS)
OBCHOD@JUNSHOP.CZ

NAJDI SI NÁS NA  

a získej další výhody
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B efore the camp, I was 
meeting other participants 
on the internet, searching 

for opportunities to speak English, 
preparing presentation about the 
Czech Republic, imagining every 
detail how it would look like 
and so on.

The camp was supposed to be for 
thirteen days in August. It took 
a place near Dresden. The locating 
was very surprising – it was the 
place for football tournaments! I‘m 
not kidding! The tents were on the 
parking lot, dining room and toilets 
were in the building, sometimes 
used as a bar and there was 
a football playground nearby.

There were twenty-two of us. 
Maximally two participants from 

age 14 to 18 from each country 
could be accepted until the 
capacity would be full. Eleven girls 
and eleven boys from fourteen 
countries from all around the 
world. There were people from the 
Czech Republic, Slovakia, Romania, 
Turkey, Israel, Croatia, Italy, 
Spain, Portugal, France, Belgium, 
Germany, Iceland and the United 
States.

On the irst day we were supposed 
to introduce ourselves, take a camp 
t-shirt and give a magnet to our 
country on the map on a board. 
I was the irst on the list. The staff 
explained our task to us but 
I wasn‘t sure if I understood 
 correctly what to do. But thanks to 
some reassuring questions I did it.

The program included rafting, 
hiking, swimming, bon ires, 
sightseeing, climbing, horseback 
riding… In our free time we had 
always fun on the playground or 
with board games, so there was no 
boredom.

During the camp I realised that 
my English was getting better and 
better. Whilst the irst day I wasn‘t 

certain about what to do and 
what to talk about, I understood 
the inal speech much better. The 
staff  member Martin said that one 
of the purposes of the camp was 
friendship. Yes, everybody got 
a lot of new friends from foreign 
countries. In addition, thanks to 
the camp I got rid of my absurd 
personal hate towards Germans. 

I was looking forward to the camp 
for a half of a year and suddenly 
everything ended quickly in two 
weeks. I‘m not sure with who 
I will meet again and when it will 
be. Everybody together might 
never meet again. And maybe this 
uniqueness is the reason why I still 
remember experience of mine 
so intensively. 
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ENJOYING SAXONY 
AT ROTARY YOUTHCAMP
“They wrote me from Germany that they had accepted you,” my 
father told me once in February. I raised my head with excitement. 
“Really? That´s great!“ He was talking about the international 
summercamp in Germany.

AUTORKA MARIE BRZOBOHATÁ – SKŘÍŤA

HYDE PARK

MARIE BRZOBOHATÁ – 
SKŘÍŤA
My name is Maruška, and I am 
seventeen. I live in a small 
 village near Brno and I have 
been learning English for nine 
years. And for four years I had 
an English teacher with an 
attitude that has never appealed 
to me. So, it has happened 
that I wasn‘t interested in this 
language and I didn‘t know how 
to use it. It changed a year ago, 
when my father and I started to 
speak about visiting a foreign 
country. This idea enthused me, 
so I signed in an English course 
and I started to work hard.
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POZVÁNKY

POZVÁNKY

RUPRNO 2015
29.–31. května 2015
přihlašování do 1. 5. 2015 na 
hastrman@volny.cz

Rozpohybuj zjara trošku své mladist-
vé kosti trénováním na Ruprno – ne-
tradiční triatlon smíšených dvojic. Už 
teď se můžeš poohlédnout po pro-
tějšku opačného pohlaví, abyste spo-
lu v červnu pádlovali v kánoi na klidné 
hladině 6 km, v sedle kola zdolali 
50 km a poté ještě uběhli 12,5 km 
malebnou krajinou. Zdraví obou ať 
odpovídá charakteru akce, věk od 16 
let výše. Horské nebo silniční kolo 
potřebuješ mít svoje, lodě zajistíme.

MIKULÁŠSKÝ VÍKEND
5.–7. prosince 
Praha
www.skaut.cz/mikulas
www.facebook.com/
mikulasskyvikend

A co vás letos na MiQuiku čeká? 
Kromě tradičního Mixemu, oslnivého 
Tanečního večera, z loňska osvědče-
né Filmové soboty a druhého pokusu 
o Nedělní vycházky (které tentokrá-
te, doufáme, nepostihne žádná neče-
kaná nálož smůly) se i letos můžete 
těšit na další novinku, kterou bude 
propojení Komponovaného večera 
a Polibku Múzy na jednom místě!

ROVERSKÝ VOZEMBOUCH
7. února 2015 
Brno
www.vozembouch.skauting.cz

Máš rád hudbu? Zpíváš nebo hra-
ješ na hudební nástroj? Neváhej 
a přijeď na roverskou hudební 
soutěž do Brna! Letošní 21. ročník 
bude na téma „Muzikál“ a soutěžit 
může jednotlivec i skupina.

Přihlášky na 
http://goo.gl/forms/rRDxTJvLcs

PŘEDĚL 2015
20.–22. února 2015
Jizerské hory
přihlašování do konce ledna na
hastrman@volny.cz

Chceš zkusit pohodlí noci v esky-
máckém iglú, toužíš si užít sněhu 
na běžkách i pěšky při různých hříč-
kách a poznat pár nových přátel? 
Nemusíš být žádným drsňákem ani 
eskymačkou. Stačí, když je tvé as-
poň šestnáctileté zdravé tělo schop-
né svižného pohybu na běžkách. 
Přijeď na 21. ročník zimního víken-
dového táboření roverů a rangers! 
Můžeš se objevit i na budování iglú 
o týden dříve v sobotu 14. února.

SEVEROČESKÁ ZÁCHRA-
NÁŘSKÁ LESNÍ ŠKOLA – 
SELEŠKA 2015
seleska.skauting.cz

Víš, jak jednáš v krizových situacích? 
Umíš zachovat klid a pomoci druhé-
mu, když to sám nedokáže? Zajímá 
tě první pomoc? Chceš pořádat kur-
zy ZZA a schází ti OČK zdravověda? 
Na Selešce se můžeš o sobě mnoho 
dozvědět, mnoho se naučit a získat 
potřebné oprávnění k pořádání 
kurzů první pomoci. Čeká tě celkem 
19 dní plných nezapomenutelných 
zážitků a seznámení s novými 
kamarády stejných zájmů.

ROVEL+
rovel.skauting.cz

Tři víkendy + devět letních dnů + 
zážitky + inspirace + skvělý instruk-
torský tým + rovering + TY = Rovel+

XXV. SKAUTSKÝ  SEMINÁŘ ELŠ
9.–11. ledna 2015 | Praha | els.skauting.cz

Jiří Stránský (Skauting v době komunismu), Jeroným Klimeš (Jak udržet 
partnerské vztahy), S. Balík – Ježek (25 let – nesmrtelný zápas svobody a ne-
svobody), Katka Lachmanová (Karikatury Boha), František Radkovský (Cesta 
ke kněžství v totalitě), J. Zachariáš – Pedro (Český ilegální skauting 1960–
1990), O. Kupka – Dick, Míša, Tomik (Benjamínci – předškoláci v Junáku), Ivan 
Březina (Cesta do Kalkaty), P. Hájek – Balů (Reflexe domova a krajiny), Miloš 
Reichrt (Duchovní úvod) a další osobnosti vám budou (nejen) přednášet.



Ideální parťák na cestování
LOAP Phinex 40
Technologie BullTech ze zesílených vetkaných vláken zajišťuje 
vysokou odolnost proti protržení, zádový systém AVS 
vyniká maximálně výkonným odvětráváním. Do výbavy 
patří také anatomicky tvarované ramenní popruhy, bederní 
pás a prsní spojka, neoprénové boční kapsy, vrchlík s vnější a
vnitřní kapsou, úchyty na další vybavení. Refl exní prvky. 
Hmotnost 920 g, objem 40 litrů.
Více batohů na hory i do města najdete na www.loap.cz
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