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Svoboda
Vendula Bušková - Véňa
místonáčelní, členka týmu Mikulášského víkendu
vendula.buskova@seznam.cz

Píšu tyto řádky ve chvíli, kdy vrcholí 
kampaň komunálních voleb. A také pří-
pravy Mikulášského semináře. Co tyto 
události spojuje?

Miksem je největší celostátní roverská 
akce, která se koná pravidelně již 23 (!) 
let. V začátcích šlo pouze o sobotní se-
minář, postupně se však program rozrostl 
na celý Mikulášský víkend nabitý rozma-
nitým spektrem aktivit.

Do Prahy se o prvním prosincovém 
víkendu sjíždí stovky mladých lidí. Co 
nás k  tomu vede? Chceme se potkat 
s přáteli, které jsme poznali na prázdni-
novém kurzu. Nebo s těmi, které známe 
již mnoho let, a pokaždé si máme co říci. 
Dotknout se umění, aktuálních společen-
ských otázek, dozvědět se něco nového, 
podiskutovat. Co je na tom zvláštního? 
Takové akce k roveringu patří a bereme 
je jako samozřejmost.

A to je právě ono. Ne vždy bylo v his-
torii našeho státu možné veřejně se hlá-
sit ke skautským ideálům. Letos slavíme 
25. výročí od poslední obnovy Junáka, 
už čtvrt století fungujeme nepřetržitě. 
Dorostla generace, která se stala rodiči 
a vede ve skautském duchu i své děti. 

Většina z účastníků semináře vyrostla 
již zcela ve svobodě a demokracii. Mám 
vždy velkou radost, nejen když se zájmem 
poslouchají přednášky, ale především 
když se zapojí do diskusí, nebojí se vy-
jádřit názor. Je to projev svobody, kterou 
nám doba již čtvrt století dopřává.

A ruku v ruce s tím vnímám odpověd-
nost, kterou obzvláště jako skauti máme, 
za  další směřování naší společnosti. 
Z historie jsme poučeni, že nestačí jen 
plout, ale že je potřebné se také chápat 
kormidla. A tím se vracím ke zmíněným 
volbám. Velmi mile mě překvapilo, kolik 
skautek a skautů se rozhodlo nabídnout 
své zkušenosti a v případě zvolení se spo-
lupodílet na odpovědnosti za vedení měst 
a obcí. Je to jeden z důkazů, že skautská 
výchova má smysl, možnost, jak se za-
sloužit o to, aby byl svět lepší.



Aktuálně

ZVaS v Kutné Hoře očima vítězů
„Jedinečné na tomto celostátním kole ZVaSu bylo prostředí 

závodu, který vedl centrem i blízkým okolím Kutné Hory, a od-
kudkoli byl výhled na chrám sv. Barbory. Servis-tým se o nás 
staral vzorně, díky doprovodnému programu jsme se ani chvilku 
nenudily. Atmosféra mezi závodícími i doprovody byla skvělá. 
Nejzajímavější na závodě byl bezpochyby průchod štolami. Mezi 
těžké disciplíny bych zařadila zdravovědu a kroj. Nejhorší bylo 
čekání na vyhlášení, které se konalo až den po závodě. Nejlepší 
zase samotné vyhlášení :).“

Mihule, vedoucí vítězné družiny Medúzek
Nové Město nad Metují

„Na závod jsme se velice těšili. Klukům se moc líbil již dopředu 
obdržený královský glejt, který je informoval o špatné situaci ha-
vířů a Kutné Hory. V pátek večer nás čekalo velkolepé zahájení 
v historickém Vlašském Dvoře. V závodě byl pro děti největší 
zážitek,když se jako havíři dostalydo dolů, které musely celé projít. 
Stanoviště se nacházela nejen ve městě, ale i v pěkné blízké přírodě.  
Všichni na stanovištích byli oblečení do historických kostýmů a ob-
čas dětem sehráli příběhovou scénku. Kluci byli ze závodu nadšení 
a moc se jim v Kutné Hoře líbilo.“

Shark, 24. smečka vlčat Skokani
Praha 8

Editorial
„Mamka mi vynadá“, brečela nedávno světluška 

na výpravě, když si prohodila hrneček s kamarádkou a ani 
jedna si nebyla jistá, se kterým se má vrátit domů. Ve světle 
téhle dětské tragédie jsem si uvědomila, že rodina je tím 
nejdůležitějším, co nás formuje od malička a proto má smysl 
si toho o ní při výchově dětí zjistit co nejvíce. A taky že 
společně s nováčkem přichází do oddílu i jeho rodiče, které 
je nutné také vychovávat, byť jinými prostředky. Aby nám 
pak vlčata nevandrovali s fotbalovou taškou a maminky 
nevolaly v půl sedmé ráno, jestli se vážně vrátíte. Ať se 
vám to tedy daří a nezapomeňte pozdravit vlastní rodiče!

Katka Šmajzrová - Káťa
šéfredaktorka

skauting | aktuálně
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ústředně | skauting 

A kdo to jsou ti náčelníci?
Taky jste měli někdy problém vyložit světluškám, co 

vlastně dělá starosta? A co náčelníci a všechny ty různé 
rady a ústřední orgány Junáka? Napadaly vás někdy myš-
lenky typu: To od rána do večera sedí na ústředí a podepi-
suje papíry? Co na to jeho rodina? Kolik je mu vlastně let? 
Mohl/a bych vůbec někdy být dostatečně kvalifikovaný/á 
na tuto funkci? V tom případě přemýšlíte podobně jako já 
a je vám jasné, proč jsem se do zjišťování odpovědí na tyto 
nabízející se otázky pustila.

Vytvořila jsem dotazník, který jsem předložila vybraným 
členům v ústředních funkcích Junáka. V dotazníku nechybí 
otázky osobního rázu (Ovlivňuje tvá funkce tvé zaměstná-
ní, dosavadní činnost ve skautingu či rodinu?), stejně jako 
ty čistě faktické (Co všechno se od tvé funkce očekává? 
Jak to pak vypadá v praxi?). Ucelenější odpovědi všech 
zúčastněných budou po vydání posledního dílu tohoto 
čtyřdílného seriálu k dispozici na Křižovatce. 

Pro začátek si můžete přečíst odpovědi prvních čtyř re-
spondentů, jejichž odpovědi vás jistě nadchnou i překvapí. 
Jelikož je tématem tohoto čísla rodina, vybrala jsem otázku 
tomuto tématu nejbližší, a to: „Ovlivňuje tvá funkce tvé 
zaměstnání, dosavadní činnost ve skautingu či rodinu?“



Okénko do světa ústředí

„Skauting mě nikdy neomezoval. Ne-
chtěla jsem s ním skončit, i když bylo 
někdy těžké vše skloubit. V době, kdy 

jsem se potřebovala věnovat rodině, jsem omezila skauting 
i zaměstnání, jednoduše jsem přeskládala priority. 

V  současné době se snažím být dobrou ředitelkou 
knihovny, ve které pracuje 25 zaměstnanců a navštěvuje ji 
9000 čtenářů, a k tomu náčelní pro 50000 skautů a skautek. 
Obojí je náročné a krásné a já si považuju toho štěstí, že 
můžu obojí dělat a že mám kolem sebe mnoho lidí, kteří 
mě podporují a pomáhají mi.

Nemám svou vlastní rodinu, jsem svobodná a bez part-
nera. Je to fakt, který se může změnit. Nevnímám, že by

skauting nebo to, že jsem náčelní, bránil mému soukro-
mému životu. Jsem spokojená.“

Eva Měřínská (35 let)
náčelní Junáka

„Jasně, že ovlivňuje, ale myslím, že 
nikdo netrpí. Naopak - jsem na ma-
teřské a skauting mi touto formou 

nabízí jinou náplň času. Manžel Petr sice není skaut, ale 
velmi mě podporuje. Když bylo potřeba syna kojit, jezdil 
se mnou Petr na zasedání náčelnictva, později si užívali 

„chlapský“ víkend doma. V červenci se nám narodil dru-
hý syn, takže ho cestování na zasedání čeká znovu. Péče 
o děti je náročná, ale tím spíš ženská potřebuje i jinou čin-
nost a jiné starosti.  Mimochodem, v náčelnictvu se v po-
sledním období narodilo mnoho dětí! Dříve se tradovalo, 
že holky po zvolení do náčelnictva otěhotní a přestanou 
v něm fungovat. Tento mýtus se nám daří úspěšně bořit 
(tedy jeho druhou část :)).“

Vendula Bušková – Véňa (36 let)
místonáčelní Junáka

“Ano, každá činovnická funkce 
představuje určité napětí ve  vzta-
hu k osobnímu a rodinnému životu, 

v mém případě je to napětí dvojí: napětí mezi láskou mé 
ženy, její důvěrou coby neskautky ve smysluplnost skau-
tingu a přirozenou potřebou neztratit manžela v bojích 
o - byť respektuhodné - ideály v dáli. A zároveň napětí 
ve vztahu k otci, v jehož (tedy rodinné) advokátní kance-
láři pracuji. Často mi dochází, jak je podpora táty - za-
městnavatele pro naplňování mých skautských závazků 
důležitá. Nejen proto, že tu a tam, někdy i často, investuje 
jeho zaměstnanec pozornost do něčeho zcela mimo jeho 
podnik (taková dobrovolná naturální daň;-), ale i proto, 
že otcovy profesní zkušenosti mnou od dětství nasávané 
mohu vkládat ve prospěch skautingu.”

Petr Pavlok – Vrána (35 let)
předseda Rozhodčí a smírčí rady Junáka
šéfinstruktor ILŠ Pollux

„Rozhodle jsem se s nížit si pra-
covní úvazek. Nejen kvůli Náčelnic-
tvu, ale zejména kvůli svému zapojení 

v odboru Skauting pro všechny, který vedu a chci vést 
- pokud jsem chtěl rozšířit kapacitu na skauting, nešlo brát 
jinde než ze zaměstnání. Práci pro NJ bych chtěl věnovat 
max. 10 hodin týdně.“

Vít Masopust – Job (39 let)
člen Náčelnictva Junáka

,,Ovlivňuje tvá funkce tvé zaměstnání, dosavadní 
činnost ve skautingu či rodinu?”

Anežka Tkáčová (25 let)
Studuje ČZU v Praze, teď 
na Erasmu v holandském Wage-
ningenu. Funkce v domovském 
Kozlovickém oddíle v současnosti 
nejasná, v budoucnu možný 
zásah do ústředí Junáka :). 
atkame@seznam.czMéďa
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Příprava
Zápasy sumó se odehrávají ve čtvercovém ringu s kru-

hovým zápasištěm o průměru asi 4,6 m zvaném dohjó. 
Vyznačíme jej jednoduše lany, nejlépe na louce nebo jiném 
měkkkém podkladu. Nachystáme si dva kusy tlustých mo-
litanů a dvě uzlovačky/provázky, kterými molitan uchytí-
me.Případně můžeme dětem dát helmu.  

Lektoři představují rozhodčí - gjódži, kteří jsou v ide-
álním případě oblečení do kostýmu šlechtice ze 14. století. 
Zápasům také přihlížejí soudci - šinpan, kteří si sednou 
na zem kolem ringu. 

Legenda
„Podle japonských legend se první zápas sumó odehrál mezi 

bohy, kteří bojovali o nadvládu nad japonským souostrovím 
Honšú, Kjúšú, Šikoku a Hokkaidó. Je to sport starý více než 
1000 let. Původně boj představoval rituál spojený s modlitba-
mi za hojnou úrodu. Poté se stal součástí ceremoniálů císařského 
dvora a postupně byl ustanoven národním sportem, sloužícím 
především k pobavení lidí. Jak jistě víte, zápasníci jsou urostlí 
muži, kteří nosí bederní pás a na hlavě mají drdol z dlouhých 
vlasů. Nejtěžším zápasníkem je Emmanuel Yarborough, který 
váží 270 kg. Váhové kategorie však rozlišené nejsou. Abychom 
se však zápasníkem mohli stát, musíme vážit minimálně 73 
kg.“  

Průběh hry
Rozdělení do dvojic provedeme v 1. kole účelné, aby si 

děti váhově a výškově odpovídaly. Po ringu před vstupem 
účastníků rozházíme sůl a rýži, jež odhání zlé duchy. Při 
zahájení turnaje se koná obřad dohjó-iri, kdy zápasníci 
zabalení v molitanech (tedy v bohatě vyšívaných beder-
ních zástěrách) vcházejí do arény. Děti mají ruce připaže-
né a zabalené v molitanu. Dvojice zápasníků -rikšů poté 
krouží po obvodu zápasiště a zastrašují se dupáním. 

Zápasníci se zastaví a zvednou do vzduchu nejdříve 
pravou nohou a se zaduněním ji položí. Následně zvednou 
i levou nohu a sníží se do podřepu.  Chvíli se navzájem 
dívají zpříma do očí a na povel lektora se do sebe zakles-
nou. Cílem je vytlačit soupeře ven z lanem vymezeného 
ringu, nebo jej donutit dotknout se prostoru za lanem 
jinou částí než je chodidlo. Mohou se používat techniky 
tlačení - cuki a strkání - oši. 

Ostatní zápasníci fandí rikšům a povzbuzují je v přetla-
čování. Lektoři dbají na bezpečnost. Zápas zpravidla trvá 
1-2 minuty. Rozhodčí oznamuje začátek a konec zápasu 
písknutím. Dvojité zapískání značí nedovolené použití 
techniky (např. podkopnutí nohou, použití rukou). 

Při vyhlášení vítězů opět zopakujeme, že se jedná 
o sport a není tedy důležité vyhrát, ale zúčastnit se, aneb 
sláva vítězům, čest poraženým. 



V ringu stojí proti sobě dva ohromní rikiši, kolem 
beder uvázanou mawaši, v předklonu si hypnoticky 
hledí do očí a lehce se opírají pěstmi o zem. V daný 
okamžik vyrazí kupředu - boj začíná.  

Sumó
potomci samurajů bojují 

Ivana Kučerová - Ifanka
Členka Roverského odboru 
a zástupce vedoucí PR na WSJ 
v Japonsku. Vedoucí světlušek 
a nadšenec do zkušenostně 
reflektivního učení.
iv.kucerova@gmail.com 

Sylva Švihelová
Vedoucí ostravského 
roverského kmene Fangornští 
poutníci, aktuálně také 
vedoucí jamoddílu jedoucího 
na WSJ v Japonsku.
sylvusik@gmail.com 

ifanka

sylva

Celý rituál si můžete prohlédnout na YouTube 
http://bit.ly/sumo_japan 

Na festivalu Mezi ploty nabídli skauti dětským 
návštěvníkům aktivity tematicky spojené 
s cestováním a kulturou Japonska. V roce 
2015 se totiž  na ostrově Honšú uskuteční 23. 
světové jamboree. 

http://www.23wsj.jp

•	

autoři                           Sylva Švihelová, Ivana Kučerová
typ hry pohybová - soutěž
počet hráčů + věk                           skauti + skautky, R + R (po dvojicích) 

náročnost na děti psychická - malá
fyzická - střední

náročnost na přípravu 15 minut
prostředí             louka
počet instruktorů 2 (podle počtu dětí)
délka hry 1 zápas 1-2 minuty 

vybavení/materiál                           

lano na vyznačení zápasiště, dva kusy tlustého 
molitanu, dvě uzlovačky/provázek, případně i helmy, 
kostýmy šlechticů pro rozhodčí, píšťalku, arch  na za-
pisování výsledků, rýži a sůl, tradiční hudbu.

cíle hry/body stezky                       Účastníci se seznámí s národním japonským sportem 
a vyzkouší si jej. 

Slovníček
rikiša - zápasník  
mawaši - bederní rouška
gjódži - rozhodčí
šinpan - soudce

dohjó - ring
dohjó-iri - zahajovací obřad
cuki - tlačení
oši - strkání 
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„Ahoj, Lojzo“, ozvalo se za mnou. Běžel jsem zrovna 
do klubovny a moc času už mi nezbývalo. Za chvíli 
začínala schůzka vlčat. Za mnou se náhle objevil 
bratr Xixao, hospodář našeho střediska.  „Po schůzce 
prosím chvíli počkej, dorazí Bimbo s Juanem a udělají 
inventuru majetku, který máte v klubovně“. „Tak 
jim to tam určitě připravte, ať to jde rychle.“  Xi-
xaovi jsem to odkýval a vyrazil rychle ke klubovně. 
Teprve teď jsem ale začal přemýšlet, co vlastně mám 
těm dvěma připravit? Přece nebudou počítat všech-
ny knížky, pastelky nebo snad míče ve skříni? … 

Jan Petera – Slimák (39 let)
Organizátor, vůdce či 
hospodář řady skautských akcí, 
dříve člen RK střediska a okresu, 
instruktor hospodaření, orga-
nizátor a instruktor Vlčáckého 
lesního kurzu a předseda ORJ 
Prahy 2. Pracuje jako výchovně 
vzdělávací pracovník v pražské 
zoologické zahradě.
slimak@skaut.cz

sliMák

Operace
  Velké I

Proč to děláme?
Středisko má ze zákona povinnost jednou ročně pro-

vádět inventarizaci všeho svého majetku i závazků, které 
jsou vedeny v jeho účetní evidenci. V té je zachycen vše-
chen majetek, který středisko vlastní, ať už ho pořídilo 
jakýmkoli způsobem. Může ho tedy normálně zakoupit, 
nebo třeba dostat darem od nějakého příznivce. Existuje 
samozřejmě i možnost pořídit si tento majetek vlastní 
činností (vyrobit, postavit, …). Středisko musí evidovat 
majetek s pořizovací cenou nad 3000 Kč. V rámci svých 
vnitřních předpisů může evidovat i majetek s nižší poři-
zovací cenou. Např. pokud se jedná o majetek pořízený 
z nějaké účelové dotace, nebo třeba jako dar. 

Co všechno tedy kontrolujeme? 
Nejsou to jen nemovitosti, stany a vybavení kluboven, 

ale také peníze v pokladnách a na účtu střediska, ceniny 
(např. poštovní známky) nebo zásoby (stavební materiál, 
vyrobené odznaky, nášivky nebo střediskové almanachy, 
aj.). Dále jsou to třeba pohledávky u rodičů členů- např. 

dlužný poplatek za tábor, nezaplacené nájemné nebo ne-
uhrazené faktury. 

Děláme tedy inventuru, nebo inventarizaci?

Inventura má dva způsoby kontroly: 
 » jednu klasickou - fyzickou: Máme vlastnit jeden 

stan a máme (vidíme) právě jeden stan :-). Stejně tak je 
to u inventury hotovosti v pokladně. Peníze v pokladně 
musí souhlasit s účetní evidencí.

 » druhou dokladovou: Ta se uplatňuje tam, kde není 
možné něco fyzicky počítat. Třeba peníze na účtech 
v bance kontrolujeme jen podle výpisu z účtu a porov-
náváme s účetní evidencí střediska.

Kdy se tedy musí co udělat?
Inventarizaci by mělo středisko provést v období od září 

nejpozději do ledna následujícího roku. Středisko inven-
tarizacei zahrnuje do svého ročního plánu. Proto vůdce 
střediska ví, že během podzimu musí jmenovat inven-
tarizační komisi.  Ve vydaném Rozhodnutí o provedení 
inventarizace se najde nejen jmenovité složení IK, ale 

Inventarizací se rozumí soubor činností nutných k po-
rovnání skutečného stavu majetku a závazků se stavem 
zachyceným v účetní a operativní evidenci. Provádění in-
ventarizací je nedílnou součástí správy majetku a závazků 
a je předpokladem pro hospodárné nakládání se jměním 
Junáka i jeho organizačních jednotek.

Inventurou se rozumí dílčí činnost, která spočívá ve zjiš-
tění skutečného stavu k určitému okamžiku u jednotli-
vých složek majetku a závazků. Jednotlivé inventury jsou 
součástí celé inventarizace. Fyzická inventura se běžně 
provádí jedenkrát ročně v období posledních čtyř měsíců 
účetního období příp. prvního měsíce období dalšího.

 foto Martin Kroul
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 …Bimbo s Juanem po schůzce opravdu dorazili. 
Moje obava, že nebudeme vědět, co hledat, byla mylná. 
Kluci věděli, co se po nich chce. Měli s sebou od Xixaa 
Inventurní soupis majetku, který by měl být ve skladu 
právě v naší klubovně. Bylo tam napsáno, o jaký ma-
jetek jde, z čeho se skládá a jaké je jeho inventární číslo. 
Pak už stačilo jen ze seznamu číst a odškrtávat: plachta 
na kuchyň s kovovými oky,10x4 m, šedobílá, silná; 
kamna s troubou a komínem zn. Mora, červené barvy…

skauting | středisko

také termíny provádění jednotlivých inventur (kdy a kde 
se bude kontrolovat) a jejich rozsah (co se bude kontrolo-
vat). Inventarizační komisi pak hospodář předá inventurní 
seznamy majetku evidovaného v účetnictví střediska. IK 
do těchto seznamů zaznamenává, v jakém stavu konkrétní 
majetek našla (případně nenašla :-(). Během kontroly na-
vrhuje i vyřazení nepotřebného či poškozeného majetku.

Podstatná část organizace inventarizace leží sice na hos-
podáři, na samotnou inventuru je však dobré (nutné) za-
pojit i další členy střediska. Tuto činnost zvládne i někte-
rý mladší činovník či rover. Stačí mu jen vysvětlit, co se 
po něm chce.

Inventarizační komise má nejméně dva členy. Ti do-
stanou od hospodáře jednotky seznamy majetku pro jed-
notlivé inventury, kam zaznamenávají, co skutečně našli. 
Členové IK mají při provádění inventarizace právo vstupu 
do objektů užívaných Junákem, mohou nahlížet do účet-
ní evidence. O zjištěných skutečnostech vytvoří komise 
inventarizační zápis, v němž se dočteme, co našla a v ja-
kém stavu. IK má právo požadovat od osob odpovědných 
za majetek vyjádření ke zjištěným stavům majetku.

Samotná inventura v klubovně nemusí být jen nut-
ným zlem. Této příležitosti můžeme smysluplně využít 
ke kontrole toho, co máme ve skladu, v jakém je to stavu 
a naplánovat, jaké vybavení bude třeba na příští rok pořídit, 
nebo třeba jen opravit. Nepoužitelné věci navrhne komise 
rovnou k vyřazení.

Taková práce nebaví každého. Je dobré vytipovat někoho, 
kdo má smysl pro pořádek a pečlivost. Někdy se z inven-
tury stane detektivní pátrání. „Je to ten stan, nebo nějaký 
jiný?” Tady mohou inventurníci navrhnout i doplnění či 
zpřesnění údajů v evidenci majetku. Obecně je dobré mít 
v seznamech majetek dobře zapsán, navíc je dobré uscho-
vávat veškerou dokumentaci o majetku (záruční listy, ná-
vody…) – a to i po uplynutí záruční doby. Dokud majetek 
používáme, může se to hodit.

Jak připravit začínajícího člena IK  na jeho práci?
 » není dobré do toho někoho rovnou „hodit”
 » nováček by se měl přidat nejlépe ke zkušenému 

„inventurníkovi”
 » je užitečné si předem prostudovat, jak vypadal po-

slední zápis IK a její závěry

Co musíme o „našem“ kontrolovaném majetku 
vědět?

 » popis majetku (např. červený stan zn. Coleman pro 
3 osoby s dvěma předsíňkami v černém obalu); 

 » umístění (např. klubovna Na  Strouze, půdní 
sklad); 

 » odpovědnou osobu za majetek (bratr Jan Novotný, 
správce klubovny); 

 » skutečnost, zda byl pořízen z účelově vázaných pro-
středků (např. dotace MŠMT 2010, číslo dokladu);

 » případné další informace potřebné pro organizační 
jednotku či osoby majetek využívající (např.: stan se sklá-
dá ze dvou částí - stanu a tropika, obsahuje 2 samostatné 
obaly na tyče a kolíky).

Na závěr své práce zpracuje inventarizační komise zápis. 
Ten je stejně jako ostatní potřebné formuláře k dispozici 
ve spisovně na skautské Křižovatce. Ze zápisu mj. vyplyne, 
zdali všechno souhlasí a co a jak navrhuje komise vyřešit 
(třeba vyřadit, označit, doplnit popis nebo důležitou po-
známku pro další inventuru. A co když všechno nesou-
hlasí? Buď může něco chybět (manko), nebo je naopak 
něco navíc (přebytek). 

Bylo-li inventarizací zjištěno manko, může organizační 
jednotka požadovat úhradu vzniklé škody po odpovědném 
činovníkovi. Schodek finančních prostředků a cenin je vy-
žadován po odpovědném činovníkovi vždy.

Vůdce střediska musí vyhotovený zápis předložit stře-
diskové radě k projednání na jejím nejbližším zasedání, 
a to včetně informace o navrhovaném způsobu řešení 
zjištěných inventarizačních rozdílů. 

  Všechny potřebné formuláře k inventarizaci nalezneš 
na skautské Křižovatce ve spisovně. Tam také najdeš Me-
todický list č. 7 k inventarizaci majetku Junáka.

Jaké nejčastější chyby kolem inventury děláme?  
 » inventarizace není zahrnuta do ročního plánu čin-

ností - zapomíná se na ni nebo je řešena pozdě
 » inventura je prováděna bez připravených inven-

turních seznamů příp. chybí i další potřebné formuláře 
(Rozhodnutí, Zápis, apod.) 

 » inventarizaci provádí přímo osoby odpovědné 
za majetek (vůdce střediska, hospodář)  

 » neprovádí se průběžné vyřazování nadměrně opo-
třebovaného, poškozeného či nekompletního majetku, 
který nelze dále využít

…Juan četl majetek po jednotlivých řádkách 
v soupisu a my s Bimbem jsme vše vyndávali z re-
gálů a kontrolovali. Nakonec jsme našli všechno až 
na starý hangár, co je v kůlně na tábořišti.Protože 
do něho teklo a nešlo ho už opravit, rovnou jsme ho 
vyřadili. U dvou kopulových stanů jsme upřesnili 
jejich název a doplnili, z kolika částí se skládá. Příště 
se nám budou už lépe hledat všechny jeho části!…
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…A jak to nakonec dopadlo s inventurou u nás 
v klubovně? No,dobře. Všechno ze seznamu jsme našli 
a bylo to v pořádku, Inventarizační komise tedy mohla 
v klidu odejít na kontrolu do klubovny skautek vedle 
parku. Mě se ta inventura s klukama tak zalíbila, že 
sem se napřesrok rozhodl také zapojit. Přihlásím se 
u našeho vedoucího střediska za člena inventarizační 
komise. Myslím, že mě to bude bavit. Tak mi držte palce. 

Váš bratr Lojza jinak taky zvaný Párátko.

 středisko | skauting

 » provádění jen fyzických inventur bez dokončení 
inventarizace všeho majetku

 » neschválení zápisu o inventarizaci radou OJ a ne-
vyřešení případných inventarizačních rozdílů s odpo-
vědnými činovníky

Co kdo dělá  aneb rekapitulace na závěr
 » vůdce jednotky vydá Rozhodnutí o  provedení 

inventarizace, ve kterém jmenuje členy inventarizač-
ní komise, rozsah inventury a harmonogramy pro její 
provádění

 » hospodář jednotky připraví inventarizační seznamy 
majetku k předání jmenované inventarizační komisi

 » členové IK se seznámí s termíny a rozsahem plá-
novaných inventur a domluví si s hospodářem termín 
převzetí inventarizačních seznamů; s jednotlivými od-
povědnými osobami (správci majetku) pak domluví 
konkrétní časy a místa návštěv k provedení inventur

 »  za účasti správce majetku provede IK na místě 
fyzickou kontrolu příslušného majetku na základě do-
daných seznamů a zaznamená zjištěné rozdíly

 » na základě zjištěných stavů inventur vyhotoví IK 
inventarizační zápis a předá ho vedoucímu příslušné 
jednotky

 » vedoucí jednotky seznámí s výsledky inventariza-
ce radu jednotky na nejbližším zasedáním; pokud bylo 
zjištěno u majetku manko, je třeba, aby rada jednotky 
rozhodla o tom, kdo manko uhradí, resp. jak bude celá 
záležitost řešena.

 » vůdce odpovídá za vyřešení, čili za úhradu manka 
viníkem (odpovědnou osobou)

 » hospodář na základě výsledků inventarizace aktu-
alizuje stavy majetku jednotky (vyřadí určený majetek 
a zaeviduje příp. zjištěné rozdíly)



 EVROPA, USA

Nabídka programů ideálních
pro vedoucí oddílů a středisek

  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
  Dostaneš kapesné až 2 700 USD
  Dárek pro první registrované

 800 100 300 | www.pracovnipobyty.cz | prace@pracovnipobyty.cz

inzerce
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skauting | vodáci

V Junáku existuje velké množství oddílů, které jezdí s dětmi na vodu. Jsou v tom 
mnohdy velmi dobří, jezdí hodně často, dokonce třeba i závodí. A nemusí se ani 
jednat o vodní skauty. 

Tomáš Litera (26 let)
Od konce roku 2013 výchov-
ným zpravodajem vodních 
skautů, zástupce vůdce 
přístavu Poutníci Kolín, student, 
vývojář Aktuálně.cz, ale hlavně 
vodák - kajakář
slunda@hkvs.czslunda

O ježdění na vodu 
a vodáckém vzdělávání

A od mnoha z nich zaznívají dotazy: Proč bych měl 
jezdit na nějaký čtrnáctidenní skautský kurz, když mi 
k tomu stačí vůdcovská zkouška? Proč bych se měl kou-
pat ve studené vodě v nějakém smradlavém neoprenu? 
Odpovědi jsou nasnadě. Třeba proto, že…

 - chci, aby se při naší akci na vodě neutopilo ani ne-
zranilo žádné dítě

 - chci pomoci začlenit vodácké aktivity do činnosti 
oddílu, a to i po výchovné stránce

 - chci vědět, jak může dětskou fyziologii ovlivnit 
pravidelné pádlování

 - chci naučit své svěřence správně plavat
I proto je tu vodácké vzdělávání!

Vodácké vzdělávání
V současné době  zaštiťuje Hlavní kapitanát vodních 

skautů (HKVS)  celou sadu vodáckých kurzů, které po-
krývají širokou škálu činností na vodě a v jejím okolí. 
Od přípravy čekatelů přes instruktory vodní turistiky až 
po řízení lodí s motorem či opravy a stavby lodí. Stačí si 
jenom vybrat.

Vůdce malého plavidla
http://vodni.skauting.cz/kurz-vmp
Jestliže v oddíle používáte lodě, dříve či později začnete 
uvažovat o motoru anebo o větších plachtách. Nebo třeba 
budete chtít splout na vlastní lodi z PET lahví i zahraniční 
řeku. Pak budete potřebovat průkaz vůdce malého pla-
vidla (= řidičák na loď). Vedle samostudia či komerčních 
nabídek můžete využít i skautský kurz, který se pořádá 
obvykle na jaře. 

Instruktor vodní turistiky (IVT)
Základní civilní vodácká kvalifikace určená k tomu, aby 
připravila třeba učitelku základní školy na školní putovní 
tábor. Pokrývá základy bezpečnosti a záchrany na vodě 
a kolem ní, jízdu na kánoi či jiné lodi a techniku a taktiku 
jízdy. Tuto kvalifikaci by měl mít každý, kdo se pravidelně 
pohybuje s dětmi na vodě. Junák jako organizace má tuto 
kvalifikaci akreditovanou a lze ji získat v rámci zkoušky 
vodáckého minima a kapitánské zkoušky. 

Zkouška vodáckého minima (Kapka)
http://vodni.skauting.cz/zkouska-vodackeho-minima
Kapka je prakticky několikadenní skautský kurz, na jehož 
konci získáte kvalifikaci IVT. Určený je všem, kteří chtějí 
pravidelně jezdit na vodu a získat větší jistotu v této čin-
nosti. Obsah kurzu je dán osnovou IVT.

Kapitánská zkouška
http://kapitanska.skauting.cz/, http://vodni.skauting.cz/
invidivualni-kapitanska-zkouska
Pokud jezdíte na vodu pravidelně a přemýšlíte o hlubším 
zařazení vodáckých aktivit do programu oddílu nebo se 
chcete naučit dalším vodáckým činnostem, jako je třeba 
plachtění, velmi vás může posunout právě kapitánská 
zkouška. Vedle vodácké praxe nabízí zejména metodickou 
přípravu k aplikaci vodních aktivit do celoročního pro-
gramu i k plnohodnotné přípravě vodáckého putovního 
tábora. Kapitánská zkouška není jenom o kanoistice, její 
součástí jsou i základy jachtingu tak, aby ho budoucí ka-
pitáni mohli v případě zájmu ve svém oddíle zavést. Nebo 
možnost vyzkoušet si potápění a další vodácké aktivity. 

 foto autor
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Lodní tesař
http://vodni.skauting.cz/kurz-lodni-tesar
Vlastníte-li v oddíle lodě, dříve či později se začnete po-
týkat s jejich údržbou. Napatlat provizorní laminátovou 
záplatu či přetáhnout něco izolepou dokáže každý. Ale 
opravit laminátovou loď tak, aby záplata držela natrvalo 
a k tomu nebyla vidět, nebo svařit prasklinu plastové lodě, 
aby se neudělala hned vedle nová, to už každý neumí. Pro 
ty, kteří se s tím nechtějí smířit, je na srpen připravován 
kurz Lodní tesař. Na něm si zájemci mohou nejen postavit 
zcela novou loď či vlastnoručně vyrobit pádlo, ale i pustit 
se do rekonstrukce starší lodi anebo do stavby oplachtění.

Záchranář III – plavčík
http://vodni.skauting.cz/kurz-ziii
Pomoc tonoucímu anebo unavenému plavci by měla pa-
třit k dovednostem všech dospělých skautů, kteří se často 
pohybují kolem vody. Ve spolupráci s Vodní záchrannou 
službou ČČK ČR je připraven kurz Záchranář III – plavčík. 
Absolventi tohoto kurzu (50 hodin praxe a 20 hodin teorie) 
získají nejen  uvedené dovednosti, ale i civilní akredito-
vanou kvalifikaci nutnou k vykonávání funkce plavčíka 
u bazénů a na koupalištích.

http://vodni.skauting.cz/vodacke-kvalifikace
A komu by nabídka nebyla dostatečná nebo kurzy nebyly v pro něj 
vhodných termínech, tak je pro registrované skauty vyjednána sleva 
na kurzy Vodácké školy záchrany Petra Ptáčka. Stačí se jen přihlásit.

Závěrem
Podmínky, průběh a organizační záležitosti výše zmí-

něných kvalifikací stanovuje Řád pro vzdělávání činovnic 
a činovníků Junáka (ŘVČČJ) - ke stažení tady (http://bit.
ly/hkvs_rvccj). Vodácké kurzy a akreditaci IVT pro vás 
zaštiťuje Kapitanát vodních skautů. Neváhejte se proto 
na něj obrátit, pokud byste o jakýkoli kurz měli zájem. 
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O tom, co dělá maminka nebo jak tráví víkendy s rodiči se s dětmi bavíme 
pravidelně. Často se vídáme i s jejich rodiči. Věnujeme se ale tématu rodiny i u roverů? 
A patří tam vůbec?

Veronika Ušáková (26 let)
V oddíle se nyní věnuje 
předškolákům a je výchovnou 
zpravodajkou střediska. Dětem 
se věnuje i v práci. Pracuje jako 
psycholožka s dětmi a jejich 
rodinami a učiteli.
verca.usakova@volny.czkostka

Rodinná výchova 
po skautsku

Rodina jako zásadní téma roverského věku
Rodina nás formuje od dětství. Je institucí tzv. primární 

socializace, tedy procesu, kdy se dítě stává osobností, která 
je součástí společnosti, osvojuje si různé zvyky, pravidla 
chování, učí se být ve vztazích s druhými, a právě rodina je 
prostředí, kde k takovému učení dochází nejprve. 

Roverský věk je ale období, kdy se do popředí začíná 
dostávat nejen to, že jsme každý součástí naší původní 
rodiny, která nás formovala a dále formovat bude, ale také 
téma založení vlastní rodiny, volba vhodného partnera, 
ujasňování si představ o rodinném životě a jeho podobě. 
Je to dlouhé vývojové období, kdy hledáme nejprve svou 
vlastní identitu a s tím související roli ve společnosti, aby-
chom ji mohli poté bezpečně a bez obav sdílet s druhou 
osobou – partnerem či partnerkou. Německý psycholog 
Erik Erikson hledání vlastní identity a později intimity 
jako předpoklad pro další vývoj (např. rodičovství) dokonce 
považuje za klíčové úkoly dospívání a mladé dospělosti. 

V mladším roverském věku tak může vystupovat do po-
předí vymezování se vůči negativním vlastnostem našich 
vzorů (včetně rodičů) a naopak přijímání těch pozitivních, 
hledání svého místa mezi dospělými, ujasňování si, kým 
bychom chtěli být. Postupně nabývá na významu téma 
opouštění původní rodiny a osamostatňování se. K tomu-
to kroku významně přispívají i vnější okolnosti jako je 
např. studium na vysoké škole v jiném městě nebo nástup 
do prvního zaměstnání, který s sebou přináší i ekonomic-
kou nezávislost. To vše (tedy jak vývoj osobnosti, tak vnější 
okolnosti) pak směřuje k tomu, abychom byli připraveni 
na to hledat životního partnera, sdílet s ním kus sebe sama 
a přemýšlet o založení vlastní rodiny.

Kromě vlastní rodiny, která formuje naši představu o bu-
doucí rodině jsou pro vytváření představ o ní důležité i dal-
ší vlivy – jak vypadají rodiny kamarádů, jak je téma rodiny 
prezentováno v médiích, politice. A právě prostor těchto 

„vnějších vlivů“ je místo, kde může na formování představ 
o rodině působit na rovery a rangers i skautská výchova. 

Ve škole je toto téma zařazeno spíše formálně nebo 
se učí jen teoreticky a důraz bývá kladen na „důležitější“ 
předměty. Navíc přemýšlení tématem rodiny v roverském 
kmenipřináší řadu výhod – například  prostředí, které 

dlouho známe a máme ho rádi, místo, kde jsme mezi 
přáteli, a proto to pro nás může být snazší, bezpečnější.

Jak na to
Můžeme postupně do programu zařazovat aktivity, 

které se budou týkat tématu rodiny nebo můžeme vy-
tvořit blok, ve kterém se tématu budeme věnovat pomocí 
několika různých aktivit v krátkém čase za sebou. Pro-
středků k oběma variantám je mnoho – můžeme využít 
různé tematicky zaměřené psychosociální hry, vést diskuze 
na konkrétní téma, pustit si film… Ovšem ať zvolíme ja-
kýkoli prostředek, měla by v závěru proběhnout krátká 
reflexe toho, co se událo.

Při přípravě programu je třeba brát v potaz také věk 
roverů (viz výše) a  s ním související vývojové období. 

skauting | metodika

Řešení konfliktů v rodině mladší i starší roveři
Cíl: vyzkoušet si hraní a chování v různých konfliktních situ-

acích v rodině a zamyšlení se nad jejich řešením
Pomůcky: papíry s popisem různých konfliktních situací, 

včetně postav, které v ději vystupují (jejich charakterů 
a stanovisek k danému problému), dostatek prostoru 
k přehrávání scének

Průběh aktivity: Roveři se rozdělí do malých skupin (podle 
charakterů příběhů a potřebných postav). Každá skupina 
dostane papírek s představenou konfliktní situací. Úkolem 
hráčů bude situaci přehrát ostatním a dovést ji k nějakému 
řešení (které na lístečku není uvedené). 

Obměna: Řešení situace nevymýšlí aktéři scénky, ale diváci. 
Scénka se buď v určitém okamžiku zastaví a ostatní navádí 
herce, jak mají pokračovat dál nebo mohou sami do děje 
v libovolném okamžiku zasáhnout a směrovat ho nějakým 
způsobem.Je možné také upravit zadání a vymyslet absurd-
ní řešení: dát hercům za úkol naopak přehrát situaci opačně 

– vymyslet, jak by situace rozhodně dopadnout neměla.
Náměry pro reflexi: Jaké to bylo být v kůži jednotlivých 

postav? Podařilo se najít řešení? Jaká by mohla být jiná 
řešení? Jaká jsou úskalí/výhody jednotlivých řešení? Co by 
mohlo přispět k řešení situace nebo ho ohrozit, zkompli-
kovat? Je snazší vymýšlet, jak by děj měl dopadnout nebo 
jak by určitě dopadnout neměl?

Možná rizika: Je vhodné zařadit spíše běžné každodenní 
situace. Důležité je zmínit možnost více vhodných řešení. 
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Od toho se totiž odvíjí jak výběr tématu programu, tak 
je ho zpracování (s přibývajícím věkem roverů vystupuje 
do popředí např. téma výběru životního partnera a zalo-
žení vlastní rodiny, pro mladší rovery jsou zase vhodnější 
témata směřující k většímu sebepoznání sebe sama, ujas-
nění si vlastních hodnot a postojů).

Formy programu
Diskuze

Je to poměrně přirozený a spontánní prostředek, jak 
téma s rovery otevřít. Vyberte aktuální a zajímavé téma 
přímo pro skupinu vašich roverů - můžete se bavit o tom, 
co je důležité při výběru partnera, jak sladit rodinný život 
s pracovním nebo se skautským životem, jak zvládnout 
různé zvyky (ať už každodenní nebo spojené s různými 
příležitostmi), které si každý přináší ze své původní ro-
diny, k čemu může být dobré se pohádat. Diskuzi může-
me krátce uvést zajímavým článkem, filmem (statistiky 
o manželství, mýty o partnerství – protiklady se přitahují, 
cyklus Manželské etudy od Heleny Třeštíkové, seriálové 
díly Nevinné lži).
Filmy, knihy, články

Zřejmě častěji je použijeme jako součást nějakého jiné-
ho programu – např. k uvedení výše zmíněné diskuze nebo 
hry. Můžeme je použít ale i samostatně - přečíst si text 
nebo zhlédnout video a pak se věnovat tomu, co jsme právě 

slyšeli nebo viděli, reflektovat to. Film můžete stopnout 
a nechat rovery přehrát danou situaci na základě reflexe 
(Viděli jste, jak zpanikařila, když jí řekl o milence? Proč to 
udělala, jak se u toho asi cítila? Jak byste reagovali vy?).

Před výběrem filmu či textu bychom si měli co nejlé-
pe stanovit, čím se chceme zabývat, co chceme roverům 
představit a kam bychom chtěli následnou reflexi dovést. 
Zajímavé je také představit různé úhly pohledu (různá vi-
dea, texty) na zvolené téma, pracovat můžeme i s různými 
žánry (rodinná komedie, dokument).

Mezi vhodné filmy k promítnutí a k následné práci 
s nimi mohou patřit třeba Pelíšky, které nabízí celou řadu 
témat ke zpracování (např. sledování různých rodinných 
zvyků nebo komunikačních vzorců…) nebo např. Muži 
v naději (partnerské vztahy), z knih mohou jako dobrý 
námět k další práci sloužit např. povídky Ivana Krause.
Poradna

Pasujte rovery do role poradců v oblasti vztahů (ať už 
partnerských nebo rodičů a dětí). Jako inspiraci můžete 
využít příspěvky z online poradny. Pokud je to ve vašich si-
lách, pozvěte psychologa z dětské nebo manželské poradny 
a nechte ho nakonec říct vlastní názor i s vysvětlením. 

Závěrem
Rodina je široké téma, které můžeme zpracovat řadou 

způsobů. Každopádně je to téma podstatné, obsažené 
i v myšlenkových základech skautingu, dotýkající se kaž-
dého z nás a je zvláště důležité v roverském věku, kdy se 
do popředí dostává téma vlastních partnerských vztahů 
a rodičovství, proto by mělo mít své místo v roverském 
programu.



Kdybych byl žena/muž  mladší i starší roveři
Cíl: zamyšlení nad odlišnostmi mezi muži a ženami, pod-

pora vzájemné tolerance
Pomůcky: tužka a papír
Průběh aktivity: Vedoucí programu vyzve rovery, aby se za-

mysleli nad tím, jaké by to bylo být příslušníkem opačného 
pohlaví. Jak by vypadala jejich minulost, přítomnost i bu-
doucnost. Jak se odlišnosti mezi muži a ženami promítají 
v rodinném životě? Účastníci si mohou své postřehy psát 
na papír. Potom se posadí do kruhu a sdílejí své nápady. 
Nakonec následuje reflexe.

Další možné doplnění: Svou cestu životem mohou roveři 
také graficky ztvárnit na papír i s rozcestími ve zlomových 
situacích s tím, kam by se jejich život ubíral, kdyby byli 
ženami a kam, kdyby byli muži. Postupně tak bude vznikat 
jakýsi strom s rozcestími a cestičkami podle zlomových 
bodů a dalšího ubírání se životem. Také mohou účastní-
ci vymyslet a ztvárnit nějaký předsudek o mužích nebo 
ženách (např. ženy neumí parkovat nebo muži se neumí 
postarat o malé dítě) a následně se zabývat tím, zda to tak 
skutečně je a proč daný předsudek asi vznikl. Je možné si 
také pustit film a hledat v něm předměty a situace, které 
jsou typicky spojené s muži nebo ženami. 

Možné náměty na reflexi: Kdo to má v životě jednoduš-
ší? Jaké mají ne/výhody muži/ženy? Jak se mohou rozdíly 
v mužském a ženském světě promítnout do vztahů v rodi-
ně? Jak nás ovlivňují stereotypy a předsudky? Jaké známe 
předsudky o mužích a o ženách? Jsou nějaké „typicky muž-
ské nebo ženské“ vlastnosti, předměty, oblíbené filmy…

Rodičovství  starší roveři
Cíl: zamyšlení se nad rodičovstvím, nad výchovou a sdílení 

představ
Průběh aktivity: Rozdělíme rovery na 4 skupiny. Každá 

z nich dostane zadané nějaké vývojové období dítěte 
(kojenecké a  batolecí období, předškolní věk, mladší 
školní věk, starší školní věk). Úkolem každé skupiny bude 
zamyslet se nad daným vývojovým obdobím, nad tím, co 
dítě v tomto období zvlášť potřebuje a jak by se takovému 
dítěti jako rodiče věnovali, jak by k němu přistupovali, co 
jim přijde důležité, jací by jako rodiče měli být? Potom své 
nápady sdílí s ostatními.

Náměty pro reflexi: Bylo těžké vžít se do role rodiče? V čem 
se liší a shodují odpovědi napříč vývojovými obdobími? 
Bylo těžké se ve skupině domluvit?...

Možná rizika: Pozor na to, aby aktivita nebyla příliš zdlou-
havá a prezentace se nepodobaly referátům ve škole. 

Další aktivity na http://krizovatka.skaut.cz/
/databaze/databaze_programu/vyhledat-program
Vztahy v rodině jsou obsaženy např. v metodice projektu Odyssea 
Poznáváme svůj vztah k lidem 
http://www.odyssea.cz/soubory/c_lekce/2_2.pdf
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Lesní školy si za dlouhá desetiletí vybudovaly silnou značku, o kterou byl velký 
zájem. Proč dnes většinou trpí nedostatkem účastníků a ochabující pozorností. Jednu 
z odpovědí můžeme hledat v jejich minulosti.

Roman Šantora – Bobo
Skautský badatel, člen Skaut-
ského institutu ABS a autor 
knihy Skautský oddíl.
roman.santora@gmail.comBoBo

Lesní školy
relikt minulosti, 
nebo budoucnost vzdělávání?

„Postavte se do čela mladých, do čela hochů-skautů!“ vy-
bízí v roce 1932 leták lesních škol muže neskauty. A nabízí 
deset škol pro nastávající vůdce. Svaz junáků skautů tehdy 
zápasil s jejich nedostatkem a jednou z cest mělo být i širší 
otevření lesních škol novým adeptům - neskautům. Ale této 
bohaté nabídce předcházela desetiletá cesta…

Vzdělávání činovníků formou letních soustředění vy-
zkoušel Junák poprvé již v létě 1918, kdy se pod vedením 
J. Nováka – Braťky uskutečnil týdenní prázdninový kurz 
pro vůdce, o jehož programu se ovšem nedochovalo žádné 
svědectví. V roce 1922 se Národních skautských slavností 
zúčastnil ředitel Mezinárodní skautské kanceláře H. Martin, 
který nabídl českým skautům místa v kurzu pro výcvik vůd-
ců v anglickém Gilwellu, čehož jen o chvíli později využil 
E. Dick a tehdy devatenáctiletý F. A. Elstner. Na základě 
této zkušenosti pak o rok později spolu s A. B. Svojsíkem 
a J. Novákem – Braťkou vede první lesní školu u nás, urče-
nou pro zkušené pracovníky Svazu. 

První ročníky kurzů byly jakousi vysokou školou skautin-
gu, která slovy V. Fanderlika odpověděla na volání „po pro-
hloubení prakse tábornické, po novém způsobu podání 
skautské látky, po novém duchu v oddílech.“ Během čtyř 
let se podařilo ukotvit program i náplň, vedení školy pře-
vzali brněnští instruktoři K. Hora, br. Fanderlikové a další 
a začalo rozšiřování počtu škol na regionálním principu, jež 
pokračovalo dlouhé roky. Zásadní ovšem 
byla vize, kterou v roce 1926 formuloval 
Elstner: „Rozšíří-li se síť kursů, bude pak 
absolvence kursu jakýmsi vstupním aktem 
svazového vůdce.“ Kurzy se tak postupně 
otevřely již sedmnáctiletým skautským 

„nováčkům“ a ve třicátých letech začaly být 
významně propagovány i mezi veřejností.

Náplň škol
Program kurzů vycházel z představy 

o úspěchu skautingu, kterou formulo-
val A. B. Svojsík: „Zdar každého našeho 
vůdce leží především v praktickém pro-
vádění celého skautingu v poutavé formě 
a v náležitém střídání.“ Skautská praxe 

v praxi, doplněná teoretickými přednáškami (viz text F. A. 
Elstnera v rámečku), se tak stala středobodem programu. 
Důvodem byla i nastupující část vůdců nováčků, kteří se ji 
sami neměli kde naučit, neb oddíly neprošli. Formou byla 
hra na skauty, opět vycházející vstříc nováčkům. I proto 
měl kurz podobu táborového života, cvičilo se v druži-
nách, většina věcí se učila prakticky a nechyběla ani cvičná 
skupina malých skautů. Velmi podstatný důraz byl také 
kladen na ducha školy, jenž dobře popisuje V. Fanderlik 
ve srovnání našich škol s Gilwellem (viz rámeček).

Novodobé pojetí
Vše výše popsané si lesní školy přenesly do své praxe 

i po dlouhých letech zákazů, po roce 1989. Ovšem často 
bez znalosti změněných reálií jak v praxi, tak především 
v metodice. A k zásadní změně došlo v účasti na kurzu,  
který už nebyl pro nováčky, ale pouze pro zkušené vůdce 
s vůdcovskou zkouškou. Značka lesních škol se tak měla 
stát jakousi vyšší metou. V druhé polovině devadesátých 

let přišla snaha vrátit lesním školám je-
jich význam jako vůdcovské bránám, ale 
narazila na odpor. Proto vznikla samo-
statná větev pod názvem vůdcovský lesní 
kurz kterou máme dodnes. Lesní školy 
zůstaly nadstavbou a většina z nich zá-
pasí s malým zájmem. Post-vůdcovské 
vzdělávání velmi chybí, ale bohužel se 
zdá, že se nám nedaří o tom přesvědčit 
ty, jichž se to týká, a zároveň nabídnout 
přitažlivý program odpovídající jejich 
potřebám.



Zajímavé dokumenty k tématu naleznete 
v e-knihovně Skautského institutu

www.skautskyinstitut.cz/knihovny-a-archivyleták lesních škol z roku 1932

To, jak by měly vypadat lesní školy a pro koho by měly být řeší i priorita 
Strategie Dostupné vzdělávání. 
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Vůdcem školy musí býti člověk taktní a rozvážný vychovatel, moudrý rádce ve všech situacích 
skautské výchovy, přitom skaut praktický, ovládající stejně dobře stopování, plížení, 

lukostřelbu, jako vázání uzlů, lasování, zákopnické práce, vaření a bydlení v přírodě, zkrátka 
vůbec všechno, co bychom chtěli jmenovati ve stupnici života skautů, od volných a svobodných 
toulek zálesáckých až po život v městských klubovnách a hravé zábavy Vlčat.

F. A. Elstner
výňatek z článku Několik poznámek k Ústřední lesní škole

Vůdce r. 5, č. 10, 1925

Angličané jsou suší, jsou sice srdeční, ale neznají onoho enthusiasmu, s nímž spojujeme my 
svoji práci. Pro Angličany je skauting něčím samozřejmým, kusem života a hrou. Pro nás je to 

náboženství. Oni pracují na poli dávno zoraném, naši absolventi Lesních škol přicházejí do kursů 
s posláním svého zpravodaje: „Ať se mi tam hodně naučíš a až přijdeš, ať mi to tu postavíš 
na nohy!“ Naši odcházejí také s kusem messianismu v srdcích a cítí svoje poslání, řekl bych, téměř 
někdy misionářské! Toho v Anglii není. Proto také nemá anglický Gilwell nic z toho sugestivního, 
co se snažíme do našich kursů vložiti my, s čímž poněkud začal Frank Elstner a co vyrostlo v celý 
systém citového působení na kursisty. V Gilwellparku je to deset dní přednášek, jedna jako druhá. 
U nás je to klimax, vystupňovaný den ode dne k určitému napětí, s nímž odchází kursista domů. 
Obřadných táborových ohňů, na něž vzpomínají u nás kursisté po letech, není v Gilwellparku. 
Není také symbolických totemů a jiných zvyků během života kursu, ani slibu.

V. Fanderlík
výňatek z článku Anglický Gilwell park

Vůdce, r. 17, č. 1, 1936

fotografie VF Gilwell

.    fotografie II lesní škola Drhleny 

inzerce

JUN shop.cz

Zákaznícká karta

JUN

svetr Benesport Muraň/Brestova

2.795/2.236,- Kč

Lowe Alpine 

TFX Kongur

3.290,- Kč

nově zpěvníky! 

od 99,- Kč

náramek i.SCOUT

76,- Kč
  Ušetři i ty díky členské kartě      

  nebo JUNkartě až 15%
sleva 5-10% na celý sortiment 

12% na značku Husky 

15% na značku Asolo

přehled slev a návod jak slevu uplatnit na 
www.junshop.cz/slevove-karty

100% skautský obchod
haškova 7, praha 7
773 294 840 (sTs)
obchod@JUNshop.cz

NajdI sI Nás Na  

a získej další výhody

u



 | 14 

Bylo nebylo, v jednom skautském oddíle měli šestku 
vlčat. Byla to malá vlčátka. A jak to tak bývá, mezi staršími 
skauty se občas ozývalo nějaké to trošku posměšné brblání 
na „mrňata”… 

Pejťa Šmrhová
Do nitra (nejen) vlčků 
a světýlek se dostala při 
absolvenci výborné Lesní školy 
Vlčácké a Světlušky, v podobné 
věkovce se věnuje ještě lesním 
mateřským školkám.
pejta@skaut.cz

Zuzka Orlová 
Studuje Biskupské gymnázium 
v Českých Budějovicích. Přestože 
čekatelky složila na Vlčáckém 
lesním kurzu zaměřeném 
na vedení vlčat a světlušek, už 
tři roky se podílí na vedení 
oddílu skautek v Lomnici.
zuzka.adler@seznam.cz

pejŤa

zuzka

Vlčci a světýlka
užitečný nástroj pro výchovu dětí

…Zkušený vůdce oddílu věděl, že budou-li se všichni 
členové občas potkávat a pracovat spolu, objeví mezi sebou 
kamarádství a dobré vztahy, nenahraditelnost jednotlivců. 

Jedno mrholivé sobotní odpoledne uspořádal oddílový zá-
vod, kde soutěžící týmy tvořili členové napříč družinami. 
Úkoly vymyslet tak, aby byli potřeba všichni a soudružnost 
skupiny byla nutná. Starší skauti prahli po vítězství, mladší 
nechtěli být nijak přehlídnuti. Závodilo se a závodilo…

…a cíl vůdcův byl naplněn. Na konci již všichni věděli 
nejen to, že Cvrček sice pomaleji běhá, ale při poznávání 
ptáků podle různých znaků připsal týmu potřebné body. 
Nejvyšším oceněním pro Cvrčka při závěrečném hodnoce-
ní nebyl výsek dortu, ale sladké poklepání na nášivku vlčka 
Znalec ptáků...

Odborné zkoušky, odborky, vlčci, světýlka – to všechno 
jsou označení nástrojů pracujících s rozšiřováním zájmů, 
schopností, dovedností a znalostí našich dětí. Můžeme 
je tak rozvíjet nejen prací se stezkou, ale i skrze systém 
dalších výzev, tedy odborek, vlčků a světýlek. 

Vlčci a  světýlka jsou určeni vlčatům a  světluškám 
ve věku 8 až 10 let, kteří mají splněného Nováčka. Ne-
jsou tedy sestaveni podle potřeb a schopností benjamínků 
(předškoláků a prvňáků) ani skautů a skautek. A to ani 
těch línějších:-) 

Ruku v ruce se skautskou metodou
Zapojením vlčků a světýlek do programu oddílu využíváte 
následující prvky skautské metody
 » Plním, protože jsem se rozhodl a chci. 
 » Starší mě obohacují a já obohacuji je. 
 » Až se to naučím, naučím to dalšího.

Rozvoj osobnosti a příležitost vyniknout
 » vlčci a světýlka podporují osobní rozvoj vlčat a světlu-

šek v některých specializovaných dovednostech (často 
se jedná o dovednosti, které už získali nebo začali s je-
jich získáváním mimo Junáka – různé sporty, kreativita, 
zájem o svět)

 » dávají každému členovi šestky příležitost vyniknout 
v nějaké oblasti (nabízejí vlčatům a světluškám mož-
nost různých zajímavých oborů, které si mohou oblíbit, 
rozvíjet se a vynikat v nich)

 » mohou dítěti pomoci předvést jeho schopnosti také 
rodině či kamarádům zájmového kroužku

Náročnost pro vlčata a světlušky
Plnění vlčka/světýlka nemá být pro dítě několikaletým 

bojem. Podmínky splnění vycházejí z reálných znalostí/
dovedností, které by vlče/světluška mělo mít a přidává 
k tomu jakousi nástavbu. Aby bylo co zkoušet, proč zjiš-
ťovat něco nového, za čím jít a čím se zaobírat. 

My nejlépe známe nám svěřené děti a cítíme jejich 
možnosti. Pomozme jim drobnou úpravou v zadání k se-
berozvoji. Pracujme s vlčky/světýlky tak, aby se každé dítě 
s vydáním úměrného množství úsilí mohlo stát úspěšným 
plnitelem. Přidejme mezi body důležité ke splnění úkol, 
který rozvine konkrétního zájemce. Upravme bod, který 
není určený dítěti s handicapem tak, aby jej popostrčil 
a naučil, ale byl proveditelný. 

Upravujme podmínky pouze v případech zanechávají-
cích naše svědomí v klidu a čistotě. A také nepřesahujme 
přehnanou náročností do skautských odborek (seznamme 
se s nimi včas).

Kdo je to patron?
Patron je oddílem/střediskem stanovený výkonný zpra-
vodaj pro vlčky a světýlka. Osoba delegovaná dohlíže-
ním nad vlčky/světýlky. Ten, který má přehled, stará se, 
motivuje, pomáhá, přihlíží. Dohled a finální schvalování 
provádí vůdce.
Možnosti práce s patrony:
•	 jeden patron pro oddíl/středisko na všechno týka-

jící se vlčků/světýlek
•	 patron pro každou oblast vlčků/světýlek 
•	 patron pro jednotlivé vlčky/světýlka
•	 patron pro každé dítě

skauting | metoda



Vzbuďme zájem - udržujme pozornost - 
dotahujme do cíle

Vůdce musí upoutat pozornost a hlavně vzbudit dlou-
hodobý zájem. Pomůže vybrat zájemci správnou oblast 
a  konkrétního vlčka/světýlko odrážející jeho záliby 
a potřeby. 

Oddílová rada může uspořádat akci zaměřenou jen 
na propagaci vlčků a světýlek (sobotní výpravu, večerní 
divadelní představení, příhodně zaměřenou dlouhodobou 
hru).V nejlepším případě se o další práci s vlčky/světýlky 
stará patron. Vůdce dál v pozadí dohlíží, aby plnění pro-
bíhalo kontinuálně, vše frčelo, jak má:-)

Průběžně
S vlčky a světýlky je možné začít pracovat právě teď. 

Jejich zavedení nepotřebuje dlouhou a náročnou přípravu. 
Základní materiály, pokud je nemáte ve své knihovničce, 
jsou dostupné online. Zavádění jako celek není vázáno 
na konkrétní dobu či příležitost. Plnění vlčků a světýlek 
je celoroční činnost. Částečným omezením mohou být 
jen sezónní zaměření některých úkolů (zimní sportovec, 
táborník). 

Na každé schůzce je možné vyhradit prostor pro plnění 
stezky nebo vlčka/světýlka, nejlépe samozřejmě vhodně 
zvolenou aktivitou, kterou pomůže dítě připravit nebo si  
díky své účasti na ní osvojuje či ověřuje potřebné doved-
nosti. Využitelné jsou výpravy do přírody či do bazénu, 
družinová odpoledne, tvořivá dopoledne.

Nemáme-li v oddíle zažité věnování se vlčkům/světýl-
kům (a nemáme-li přebytek patronů), začněme pozvolna, 
ať nevyprchá nadšení naše ani dětí předčasně. Zkusme 
třeba vyhlásit měsíc sportu a představit nejdříve vlčky/svě-
týlka ze sportovní oblasti. Budou se nám tak lépe hledat 
vhodné příležitosti a snáze koordinovat snažení a úspěchy 
našich svěřenců.

Před spuštěním v oddíle
Co všechno byste měli udělat předtím, než s vlčky 

a světýlky vyrazíte na schůzku?

 » promyslet si náročnost na čas i osoby
 » začít včas (platí hlavně pro sezónní vlčky/světýlka - 

zimní, táborové, …)
 » připravit pomůcky
 » připravit zajímavé aktivity vedoucí k plnění jednot-

livých bodů
 » mít vytisknuté záznamové archy pro děti i pro sebe, 

uvést do nich datum začátku plnění a předpokládaný 
termín splnění

 » udržovat si zásobu podpůrných impulzů pro plnění
 » nepolevovat
 » připravit dekrety pro úspěšné
 » nakoupit nášivky 
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,,Vlčata nás při plnění dost překvapila. Každé vlče 
si chtělo jeden dva vlčky splnit, a to i neplniči stezky  
Děti jsme do plnění netlačili ani nenutili – plnily si, 
když chtěly. Na závěrečném ohni jsme pak předali 
každému jednu nášivku splněného vlčka. Na vlčcích 
je fajn, že si každé dítě vybere vlčka v oboru, ve kterém 
je dobré, který ho baví, vlčci  nejsou ‚stejní‘ pro 
všechny jako stezky.”

Miki z 53. oddílu Šedá střelka z Plzně

Motivujme smečku/roj k průběžnému plnění
Co je vidět, je barevné a přehledné, táhne. Proto:

Předveďte!
Vyvěste plakát, kde budou znázorněny obory, jakým je 
možno se mezi vlčky/světýlky věnovat.

Zviditelněte!
Na plakátu může být místo pro zapíchnutí modré vla-
ječky se jménem toho, kdo daného vlčka/světýlko plní.

Odměňte!
Po splnění podmínek vyzdvihněte úspěch, neprodleně 
předejte dekret a nášivku, zapíchněte místo modré vla-
ječky červenou.

Popohánějte!
Vytvořte vhodné prostředí pro plnění vlčků/světýlek; 
budou-li na to děti mít čas a prostor, budeme-li ce-
lou věc udržovat v povědomí, bude-li se stále něco dít 
a bude vidět vývoj, bude je to bavit.

Využívejte!
Kdo umí, učí a předává - pracujte s nabytými znalost-
mi a dovednostmi, používejte při programu to, co vaši 
svěřenci umí - budou-li se učit navzájem, budou si sebe 
více vážit a uvědomovat si navzájem své přednosti.

Publikace
Vlčci/světýlka on-line provázané s časopisem Světýlko

Díky projektu Časopisy online můžeme hledat poho-
dlně ve všech číslech Světýlka systémem štítkování. Dá 
se samozřejmě vyhledávat i podle názvu vlčka/světýlka. 
A stránky Světýlka s konkrétním vlčkem/světýlkem jsou 
také propojeny s danou stránkou žluté příručky. Prostě 
geniální!

casopisy.skaut.cz -> Světýlko -> štítek vlček/světýlko: http://
kuc.cz/wys2w8

casopisy.skaut.cz -> vyhledávání 
Houbař: výsledek je zde: http://kuc.cz/
n4s6ry
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Časopis Světýlko
Výborným pomocníkem je již několik ročníků časopis 

Světýlko - každé číslo se zaměřuje na jednoho vlčka/svě-
týlko a nabízí konkrétní zadání úkolů, které vede ke vzbu-
zení zájmu i plnění.

 - zpracovává témata
 - umožňuje plnit – zadává úkoly

Žlutá příručka: 
Vlčci a světýlka - pro světlušky, 
vlčata a žabičky z roku 2002

 - základní nástroj
 - stáhnout:  http://casopi-

sy.skaut.cz/knihovna/656

Modrá metodika:
Vlčci a  světýlka - manuál pro vůdce 
a vůdkyně

 - doplňková kniha
 - koupit: http://www.limansport.cz

Co se chystá
Proslýchaná revize vlčků a světýlek spojená s revizí 

skautských odborek je stále v procesu. Snaží se o co nejlep-
ší návaznost odborek na vlčky/světýlka, aktualizaci náplní 
některých oblastí, přidávání oblastí chybějících. Hlavním 
cílem tohoto vývoje je připravit odborky, vlčky a světýlka 
k lepšímu využití v oddílech pomocí návodných pracov-
ních listů s úkoly, které budou pracovat s dovednostmi 
a praktickým využitím (i směrem do oddílů) nabývaných 
znalostní a zkušeností. 

Kontaktní e-mail: vlcci@skaut.cz

 

Zorganizuj televizní soutěž - oddílovou Talentmanii!

Týden před schůzkou je pozvi na tento vzácný umělecký 
večer s tím, že budou účastníci a zároveň i vystupující 

- soutěžící. Každý by si měl připravit krátké vystoupe-
ní – skvěle se to propojí i s ostatními vlčky z této světle 
fialové umělecké skupiny. Někdo plní muzikanta, takže 
si pro ostatní připraví písničku, tanečník zase zatancuje 
a kouzelník ohromí divadlo svými kouzly. A pro vlče, kte-
ré usiluje o odborku kronikáře/ spisovatele, je to skvělá 
příležitost splnit si bod Napíšeš dvě vlastní básničky. 

Navíc si pak můžete s ostatními Kronikáři zahrát na re-
dakci známých novin, která píše reportáž o této slavné 
události. Pořizovat fotky, dělat rozhovory s ostatní-
mi  - velkými hvězdami. Nejenže si vlčáci na vlastní 
kůži vyzkouší, jaké je to napsat reportáž (Umíš napsat 
reportáž, vyprávění a popis. Víš, jaký je mezi nimi 
rozdíl.), článek pak může poslat do skautského časopisu 
(Napíšeš nejméně tři články do časopisu (skautského 
nebo školního).) nebo jím vyzdobit nástěnku (Přispíváš 
kresbami nebo články na nástěnku roje, smečky.). 

Na Talentmanii se připravte – hezky se oblečte, přichys-
tejte třeba nějaké občerstvení (zde je jasná provázanost 
s vlčkem/světýlkem Vaření), ceny za účast. Výzdoba, 
mikrofony nebo třeba jmenovky udělají tu správnou 
atmosféru. 
Mini-Instant

Vlček/ Světýlko – Kronikář, spisovatel 
http://casopisy.skaut.cz/knihovna/656#p5 strana 63 - zde 
najdete 10 podmínek splnění

připravila Zuzka

skauting | metoda
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Zatímco přihlášky na střední i vysoké školy ještě mají čas, skautské vzdělávání 
nečeká. Chcete-li v příštím roce rozšířit svoje obzory nebo postrčit rádce, čekatele 
nebo spoluvůdce k dalšímu vzdělávání, teď je ta pravá chvíle. 

Nabídka kurzů není vyčerpávající, otiskli jsme prezentace kurzů, které se na výzvu 
sami ozvaly.

Kam za vzděláním?
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ČLK CORDA

inspiraCe + poznání + spOle-
čenství + přátelství + adRena-

lin + putování + dobroDružství 
+ zkušenosti + trAdice 

 = CORDA 2015

18. ročník nabízí více než jen přednášení témat čekatelské 
zkoušky – dobrodružství, nápady pro činnost v oddíle nebo 
roverském kmeni, praktické ukázky, sebepoznání…
Přijímáme mladé muže s ročníkem narození 1999 a dříve.
přihlašování od listopadu

jarní víkend 30. 4. - 3. 5. 2015
letní část 31. 7. - 9. 8. 2015
podzimní setkání 9. - 11. 10. 2015

cena 1900 Kč za všechny části
www.corda.cz, info@corda.cz, facebook.com/corda.cz

Rádcovské setkání ŽIRAFA

Žirafa je zimní setkání rádců a rádkyň ve věku 13-16 
let, kteří se aktivně zabývají vedením skautské družiny. 
Zpravidla je čtyřdenní a koná se v termínu pololetních 
prázdnin a přilehlého víkendu.Přihlašování je individuální 
na Žirafy v různých krajích.
termín 29. 1. – 1. 2. 2015
Další informace najdeš na www.zirafa.skaut.cz/

ČLK Velká Morava

Čekatelky. Přátelé. Nakopnutí 
do  činnosti. Motivace. Skutečné 
oddílové rady. Zkušení patroni. 
Zážitkový program. Hry. Atmosfé-
ra Velké Moravy. Výměna nápadů. 
Inspirativní tým. Výborná kuchyně. 

Spolupráce s vůdci. Kurzovní čajovna. Zábava. Výzva. 
Praktické rady. Inspirace pro oddíl. Zábava a nadhled. 
Krok správným směrem. Být skaut.
To vše a ještě víc je ČLK Velká Morava.

Neváhej a přihlas se již 8. prosince! Bližší info nalezneš 
na www.velkamorava.skauting.cz. Předpokládaná cena je 
2250 Kč.

Kvalitně zpracovaný program, který vám na táboře, kromě 
přednášek, zajistí spoustu příležitostí potkat významné skaut-
ské činovníky, zamyslet se, uvolnit se, vytvořit či naučit se něco 
nového, tančit, zpívat a i jinak se rozvíjet.

Gábina Plchová - Gabča, 16 let
ČLK VM 2014

I

Rádcovské setkání
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www.skaut.cz/zirafa

Žirafa je zimní setkání rádců a rádkyň, kteří 
se aktivně zabývají vedením skautské družiny. 
Zpravidla je čtyřdenní a koná se v termínu po-
loletních prázdnin a přilehlého víkendu  
(29. 1. - 1. 2. 2015)

Chceš motivaci do práce s družinou?
Chceš poznat nové lidi, nové  
postupy a nové názory?
Chceš si zpestřit zimu?
Nabídka Žiraf je tu pro Tebe!Žirafa

Západočeská

Jihočeská Jihomoravská

Střed

Ústecká
Krkonoše

Valašsko - slezská

Vysočina

Chceš motivaci do prá-
ce s družinou?

Chceš poznat nové lidi, nové 
přístupy, nové názory?

Chceš si zpestřit zimu?
Nabídka Žiraf je tu pro tebe!

Až 30 účastníkům starším 20 let nabízíme doplnit si vzdě-
lání na víkendovém čekatelském kurzu Zvostra! Za li-
dovou cenu 1500 Kč Ti na celorepublikově dostupných 
základnách uvaříme nejen vybrané pokrmy ale především 
chutné programy nadité informacemi. To vše a mnoho 
dalšího proběhne v termínech:

16. - 18. ledna 2015
13. - 15. února 2015
24. - 26. dubna 2015

Přihlašování začne 11. listopadu v 11.11 hodin a bude ote-
vřené do naplnění kapacity nebo do 12. prosince 12.12 
hodin. Přihlašovací formulář a další informace najdeš 
na zvostra.skauting.cz.



ČLK SURSUM

Nestačí ti jen složit čekatelskou 
zkoušku? Pojeď na Sursum! Jsme 
čekatelský lesní kurz určený pro 
všechny rovery a rangers, kteří mají 
chuť vydat se na cestu objevovat sebe, 
službu a to, co dělá skauting skautin-

gem. Přihlásit se můžeš, pokud ti bylo alespoň 16 let. Letos 
přijímáme 26 zájemců.

Jarní víkend:  17. - 19. dubna
Letní tábor:  14. - 23. srpna 
Podzimní víkend:  15. - 18. října

Cena kurzu: 2000 Kč
Začátek online přihlašování: 16. prosince 2014
Více informací na stránkách sursum.webnode.cz či na na-
šem facebookovém profilu ČLK SURSUM.

Našlapaný program a fajn parta účastníků i vedení vede 
k příjemné atmosféře, a to i když na zádech táhnete 15 kilo 
a v nohách máte 20 km. Celý kurz byl prodchnut duchovními 
programy, které se dotýkaly člověka v celé jeho šíři i hloubce.

Markéta Kovářová - Majča, 17 let, Dolní Dobrouč
ČLK SURSUM 2014
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- je víkendový vůdcovský kurz, pět víkendů od října 
do března nabitých lidmi, vzděláváním i zábavou.

- ráda přivítá všechny uchazeče o vůdcovskou zkoušku, 
přednost mají ti pracující.

- zve zajímavé hosty a nabízí podněty pro všestranný 
osobnostní rozvoj.

- věnuje hodně času stezkám, respektujícímu přístupu, 
přírodě, metodice…

- nabízí ochutnávku různých symbolických rámců (třeba 
staročeské Vánoce)

- počítá s tím, že zkoušky mají být praktické a zábavné, 
takže na závěr vás čeká mimo jiné Hospodářská Hra!

- stojí 2500 Kč, přihlásit se lze do poloviny září.

VLK Falconeri

Co můžeš očekávat od VLKuFalconeri?
•	 silný příběh, který psal život sám
•	 symbolický rámec o nesvobodě, svobodě i boji za ni
•	 místa, která jdou k našim vlastním pramenům
•	 osobnosti, které jen tak nepotkáš
•	 učení se zkušeností i zážitkem
•	 důraz na zpětnou vazbu a reflexi
•	 instruktorskou podporu i pokoru

Co očekává VLK Falconeri od tebe?
•	 aktivní zapojení ve vedení oddílu
•	 výpravu připravenou pro vlastní družinu nebo oddíl 

na podzim 2015
•	 aktivitu a vlastní iniciativu

Začni hned hledáním podrobností na www.vmls.cz!

Vůdcovský lesní kurz Quo vadis

Náš kurz se soustředí na dovednosti 
a vědomosti potřebné ke kvalitnímu 
vedení oddílu, vše dle hesla: Formu-
jeme skautské vůdce, nikoli skautské 
úředníky! Těšit se můžete na podve-
černí besední křesadla, nespočet fitek 

i celokurzovou hru. 
Pátý ročník kurzu se uskuteční v termínech:

17. - 19. 4. v Líčově u Kaplice, 
13. - 23. 8. 2015 v Líčově u Kaplice,  
20. - 22. 11. 2015 v Hostinném.

Bohatý program plný inspirace, metodických ukázek, 
simulačních a zážitkových programů, příležitostí k za-
myšlení i oddychových a sportovních aktivit. Informacíe 
i možnost přihlášení na www.skauting.cz/quovadis.

VLK Quo vadis, zážitkem k poznání!
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Rovel+ je vůdcovský lesní kurz zaměřený na vzdělává-
ní a seberozvoj vedoucích roverských kmenů, či jiných 
roverských skupin. Na své si přijdou i instruktoři, kteří 
si potřebují dodělat VZ. Hlavním počinem účastníka je 
smysluplný projekt, který realizuje v domovské skupině 
a se kterým mu pomáhají zkušení instruktoři. 
S účastníky se v roce 2015 potkáme v termínech: 

6. - 8. března
30.dubna - 3.května
7. - 15.srpna  - letní běh
23. - 25.října

Přihlášku a  informace najdeš na http://rovel.skauting.
cz/ a  www.facebook.com/JakNaRovery. Uzávěrka je 
31.12.2014.

skauting | rozlety

Pavučina
...tak trochu jiný kurz
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7 VLKŮ A TISÍCOVKY   –   7. ročník

zážitkový lesní kurz o duchovním 
životě skauta
24. 7.  – 2. 8. 2015, Jizerské hory
nekvalifikační, od 16 let, koedukovaný, 
1700 Kč

Na jizerskohorských stezkách se budeme rvát se šelmami, 
které dřímají v každém z nás. Jejich jména nahánějí husí 
kůži, přestože je každý zná: Pýcha, Hněv, Závist…
Čeká vás také: Vlčí píseň, „gymovka“ a možná přijde i Ná-
čelník – Míla Nevrlý…

Snáze zkrotíš vlka, nežli sám sebe!

přihláška i platba do 31. 5. 2015
www: 7vlku.skauting.cz
kontakt: 7vlku@skaut.cz / Střelka: (605 500 737)

VLK Velká Morava

Vůdcovky. Vzdělávání. Motivace. 
Skutečné oddílové rady. Spolupráce 
s čekateli. Řešení problémů. Zážitko-
vý program. Praxe. Zkušený tým in-
struktorů. Zábava. Atmosféra Velké 
Moravy. Přátelství. Tradice i pokrok. 
Výměna zkušeností. Sebepoznání. 

Osobní rozvoj. Skvělé jídlo. Inspirativní osobnosti. Roz-
hled. Kurzovní čajovna. Ověřené know-how. Skauting 
naplno.
To vše a ještě víc je VLK Velká Morava.
Neváhej a přihlas se již 8. prosince! Bližší info nalezneš 
na www.velkamorava.skauting.cz. Předpokládaná cena je 
2450 Kč.

VLK URSUS

Kurz typický pohodovou atmo-
sférou, která vytváří prostor pro 
otevřené rozhovory, bližší poznání 
všech zúčastněných, hlubší zamy-
šlení nad konkrétními potřebami, 
problémy a  hodnotami. Snažíme 

se používat různé formy předávání zkušeností, znalostí, 
inspirace, ale zejména vést k samostatnému uvědomění 
a pochopení souvislostí ve skautském i osobním životě. 
Kurz vede mladý tým čerpající z bohaté sedmnáctileté 
tradice a zkušenosti.

Přihlašování spouštíme 19. 1. 2015 v 20:00 na
www.ursus.skauting.cz, kde také naleznete další informace.

„Ursus mi přinesl spoustu inspirace nejen od instruktorů, 
ale i od ostatních účastníků, výbornou partu lidí a možnost 
lépe poznat sebe i ostatní. Chyběl mi hlavně čas, kterého byl 
často nedostatek.“

Štěpán Tylš – Profesor, 22 let
VLK URSUS 2014
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Gemini

Nebojíme se klást otázky po samé 
podstatě skautingu. Žádná otázka 
není tabu a vše lze zpochybnit. 
Vůdcovka i  instruktorka na Gemi-
ni nejen probíhají na  jednom mís-
tě, ale také se vzájemně podporují 
a obohacují.

Na Gemini o věcech i debatujeme, ale hlavně se učíme 
tím, že je skutečně děláme. Instruktoři připravují sku-
tečné vzdělávací programy a vůdci pracují se skutečnými 
dětmi. 
Na Gemini se každý rok sejde mnoho lidí s rozdílnými 
názory a zkušenostmi. A úplně každý se od ostatních naučí 
něco nového.
www.gewiki.cz

GeminiPollux mi daroval spoustu didaktických dovedností 
jako žádná jiná instituce předtím. Kurz mi také pomohl po-
chopit společenský význam skautingu v Čechách. Chyběl mi ale 
volný čas, třeba na to, aby si člověk mohl s těmi zajímavými 
lidmi, kteří tam byli, popovídat.

Martin Černý – Modrák, 24 let
GEMINI 2014

Lanáč

„Obžalovaný povstaňte! Byl jste shledán vinným 
z trestného činu usmrcení z nedbalosti a odsouzen 
k trestu odnětí svobody na tři roky.” 

„Cože? Já za to nemůžu! Ten dračák jsem přeci 
uvázal správně! Anebo tam měl být loďák?”

 
Lanáč je kurz zaměřený na techniky bezpečné stavby 
a provozu lanových překážek. Obsahuje teoretické základy, 
ale hlavně praxi, a je určen pro zájemce ve věku 18+.
Nízká lana  9. – 12. 4. 2015
Vysoká lana  7. – 10. 5. 2015
Termín přihlášek  28. 2. 2015
Orientační cena: 2700/1500 Kč (oba/jeden víkend)
www.lanac.eu
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Vyberete si z nabídky kurzů? Chybí vám nějaký specifický? Nebo vám 
přijdou všechny stejné? Podělte se o názory na FB Skautingu nebo 
nové Křižovatce. 

http://collegium.skauting.cz 
Věk – 21 a víc
Podmínky účasti – podle Řádu pro vzdělávání.
Podrobnosti o termínech a přihlašování – na webu.

Collegium představuje ILŠ zaměřenou na osobnost. 
Nabízí inspiraci i prostor k přípravě na instruktorské pů-
sobení. A to nejen metodickou praxí, ale také hledáním 
duchovního zakotvení a hodnoty instruktorství jako sou-
části lidského úsilí o kvalitu života, o výchovu a vzdělání. 
Collegium otevírá dveře na dobrodružnou cestu. Jednou 
za dva roky.

Instruktorství do hloubky

Severočeská záchranářská LŠ Seleška

seleska.skauting.cz
Podmínky účasti

- věk 20+, VZ, rok činovnické praxe, 
kurz ZZA

Nabízíme
- Osobní rozvoj a vzdělání v oblasti zdravovědy, záchra-

nářství a řešení krizových situací.
- Nácvik život zachraňujících úkonů na modelových situacích.
- Vyzkoušení si dostupných prostředků pro záchranu 

života v různých podmínkách – se záchranáři, horskou 
službou, hasiči, plavčíky. 

- Možnost získání OČK zdravověda.

víkend 22. – 24. 5. 2015
letní běh 14. – 23. 8. 2015
víkend 2. – 4. 10. 2015
víkend 22. – 24. 1. 2016
OČK 19. – 21. 2. 2016
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Jesenická lesní škola 2015

Jesenická lesní škola zve do svého 
Kruhu všechny, kteří:

- cítí složitost postmoderního světa a sou-
časně tuší, že více než kdy jindy je třeba 
zůstat věrný skautským ideálům;
- se chtějí rozvíjet v řadě teoretických 
i praktických oborů;

- chtějí žít ve společenství lidí zapálených 
skautskou myšlenkou.

cílovka: sestry a bratři s VZ starší 19 let

zahajovací víkend 05/2015
tábor 14.-23.8.2015
zimní táboření 02/2016
závěrečný víkend 05/2016

Na všechny se těší Stanislav Balík – Ježek a další instruk-
toři JeLŠ
jels.skauting.cz

Rozhodovala jsem se dlouho, zda jet či ne, již nepůsobím 
aktivně ve vedení oddílu a také jsem si říkala, jestli nejsem 
na takovou akci již příliš „stará“. Hned ale úvodní víkend 
mně utvrdil v tom, že jsem udělala dobře. Sešel se super tým 
účastníků a ač věkově s velkým rozptylem (18 - 32 let), tak 
jsme si všichni „padli“ do noty a stále se jednou za čas setká-
váme i mimo LŠ. LŠ mi ukázala, že i když člověk není přímo 
aktivní v oddíle, má smysl skautsky žít v běžném životě.

Ludmila Šebejová - Bylinka (31 let), Skuteč/Brno
Jesenická LŠ 2011-2012

FONS Beníšky

FONS Beníšky je roverský zá-
žitkový lesní kurz se zaměřením 
na sebepoznání, 
sebevzdělávání a hledání životních 
cest v souvislostech dnešního světa.
Fons znamená latinsky pramen. Kurz 

FONS je především hledáním pramene životní síly v nás 
samotných a  zdrojem inspirace pro aktivní a  tvořivý 
život.

Termín: 21. - 30. 8. 2015
Termín přihlášek: 15. 3. 2015
Cílová skupina: skauti i neskauti ve věku 17-27 let
Předpokládaná cena: 2300 Kč
http://fons.skauting.cz/benisky/

skauting | rozlety



17 |

  středisko | skauting

Správné PFko dokáže divy. Potěšit a pobavit, zviditelnit tvůrce, poděkovat. Často 
je ale jen zbytečným kusem papíru, který končí v koši už 5 minut po otevření obálky. 
Pokud chcete, aby to tak nebylo a právě to vaše zaujalo, buďte originální a zvolte 
osobní přístup.

Renata Hladná - Veve
tisková mluvčí Junáka a psavec 
na volné noze. Studovala 
češtinu na FF UK a tvůrčí psaní 
a komunikaci v médiích na Li-
terární akademii. Ve volném 
čase píše scénáře a medituje.
renata.hladna@junak.cz VeVe

Jak udělat
dobré PFko

Jak vlastně s PF začít? Zamyslete se, pro koho PF dělá-
te. Budete jej distribuovat pouze ve vašem středisku? Pak 
můžete zvolit velmi volnou formu. Pokud se ale chystáte 
PF rozeslat oficiálně na úřady, příznivcům a sponzorům, 
kteří vás v uplynulém roce podpořili, rodičům nových dětí 
či vám ho například otisknou místní noviny, dbejte na to, 
aby mělo PF styl. To ale vůbec neznamená, že by mělo být 
nudné, právě naopak! Pohlídejte si:

Nápad
Vždy je lepší, pokud má PF nějaký nápad. Máte-

-li v úmyslu poslat obrázek zasněžené krajinky stažený 
z internetu s nápisem PF 2015, je jasné, že jste si s výbě-
rem vůbec nelámali hlavu a posíláte ho jen z povinnosti. 
Samozřejmě, můžete zvolit jednodušší cestu, zakoupit si 
celostátní skautské PF a napsat na něj vlastní originální 
vzkaz. 

Výhody vlastního PFka ale převažují: připomenete exis-
tenci oddílu/střediska, ukážete osobní přístup a můžete 
i poděkovat za dosavadní podporu. Vždy se snažte, aby se 
váš vzkaz stal součástí PFka, nepřipojujte jej do těla mailu 
nebo na vedlejší papír. 

Pamatujte na atmosféru Vánoc. Není nejlepší nápad vy-
rábět po prázdninách PF „na táboře u vody”, zkuste místo 
toho pořídit třeba nějaké vtipné foto ze zimní výpravy 
(skupinová koulovačka, skautský vánoční strom atp.).

Forma
Jedna z důležitých otázek je, jakou technologii k výrobě 

PF použít.  Bude to fotografie poslaná mailem, nebo spíše 
vytištěná a poslaná poštou? Bude to video, hra, webová 
stránka? Předáte PF osobně? 

Jakou formu nakonec zvolíte, je na vás, PFko by ale 
neměl nikdo dělat jako úkol, který mu byl přidělen, spíš 
by mělo jít o společnou aktivitu. U PFka jde totiž také o to, 
abyste si jeho výrobu užili.

Čitelnost
Dbejte na to, aby byly ručně psané texty na PFku čitelné, 

a to i včetně podpisů. „Muří nohy” nikdo luštit nebude 

a adresát se tak ani nemusí dozvědět, kdo mu PF po-
slal. PFko by mělo být čitelné nejen po stránce jazykové, 
ale i významové.  Většinou se snažíme o výstižná sdělení 
s poděkováním, ale pozor, ať už vymyslímš cokoliv, ni-
kdy bychom si neměli protiřečit s nastavenými hodno-
tami skautingu. Všichni víme, že skauting je o přátelství, 
dobrodružství a výchově, proto bychom jej neměli stavět 
do pozice, ve které se nenachází. 

Logo a styl Junáka
Je potřeba také myslet na to, že pokud vyrábíme PFko 

svépomocí, stále by mělo být v souladu s vizuálním stylem 
Junáka, alespoň v základech, tedy jméno ve správném znění 
„Junák – svaz skautů a skautek ČR” a logo (v ustanovené, 
nejlép  barevné, verzi).

Osobní - zábavné - originální
Buďte sví, zábavní a jedineční! Můžete samozřejmě 

zapracovat na výrobě předmětů, ze kterých si příjemci 
mohou složit výsledné PF (pomůcka, hlavolam, hra atd.). 
Tyto nápady ovšem bývají dražší na výrobu a složitější bývá 
také jejich distribuce. Ale existuje i řada levnějších nápadů, 
a přitom kreativních a dostatečně osobních. Proč například  
neupéct PF koláčky se vzkazem? PF dort? A co vlastní 
skautský čaj? Zkoušeli jste třeba odlít čokoládu do předem 
vyrobené skautské formičky? Jedlá PFka... a proč ne? Často 
totiž uvažujeme o tom, že si naše výrobky příjemci musí 
nechat připíchnuté  na nástěnce, ale nemusí! Připravme 
jim něco, co je zahřeje u srdce, pobaví a díky čemu si nás 
zapamatují.

 

Pošlete nám do redakce vaše oddílové nebo 
střediskové PF 2015. Slibujeme, že je všechny 

zveřejníme a nejzdařilejší odměníme! 
Posílejte na skauting@skaut.cz nebo na Redakce 

Skautingu - TDC; Senovážné nám. 24; 110 00 Praha 1

!!! POZOR SOUTĚŽ !!!
O nejkrásnější, nejoriginálnější a vůbec nej PFko
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Každý z nás už si nejspíš na nějaké poradě, které se účastnil, říkal, jak lépe 
a hodnotněji mohl ten čas využít a kolik toho mohl stihnout místo toho, aby napůl 
ucha poslouchat věci, k nimž nemá co říct, a hrál u toho 2048.

ČLK ODYSSEA
čekatelský lesní kurz
www.odyssea.skauting.cz

Hana Žampachová  - 24 let
Užívá si dobré porady a ráda 
je připravuje, právě se učí 
vyhodnocovat psychologickou 
diagnostiku a plést šály.
zampachova.hana@gmail.comkřo

I porada může být 
dobrá

Abychom se tomuto stavu vyhnuli, protože o něj ne-
stojíme, ať už jsme v jakékoli roli, ať poradu připravujeme, 
vedeme nebo se jí účastníme, tak chceme, aby byla přínosná 
a efektivní. 

Vedoucí chce, aby se účastníci zapojili, aby si odnesli 
všechny informace, které potřebují, a může sledovat i další 
cíle (ve skautském prostředí to může být formování týmu, 
příprava budoucího vůdce, rozvoj komunikačních doved-
ností atp.). Organizátor si přeje, aby všichni splnili zadané 
úkoly, byli připraveni na témata, která jsou na programu, 
aby porada technicky klapala, jak má. Účastníkovi pomůže, 
když ví, že na poradě bude platný, vyřeší se, co se vyřešit má, 
a nepovedou se plané bezvýsledné řeči. Moderátor by chtěl, 
aby řešení témat a debaty proběhly hladce a plodně.

Jak to všechno zařídit? To by vydalo na román, ale přesto 
mnoho problémů může zažehnat dobrá příprava porady 
jako takové i všech zúčastněných.

Role se mohou prolínat a překrývat, nicméně nedopo-
ručuji být zároveň vůdcem a moderátorem a účastníkem 
při řešení jednoho tématu, neboť taková kumulace rolí má 
silnou pozici a může „zastrašit“ ostatní účastníky.

Před poradou
Ještě než začnu obvolávat účastníky a zvát je na poradu, 

musím si ujasnit a promyslet několik věcí.
1. Proč chceme dělat poradu? Co chceme vyřešit? Jakých 

cílů chceme dosáhnout? Účelů porady může být víc,  
např. 

 - chceme připravit roční plán oddílu – strategická porada 
pro všechny

 - chceme si zhodnotit schůzky a výpravy za minulý měsíc 
– operativní porada, kde nemusí být všichni

 - potřebujeme vymyslet systém práce s rádci – strategická 
porada, jen pro vůdce a oddílové rádce

 - ve středisku se potřebujeme seznámit s novými předpisy 
a možnostmi grantů – informační porada, kde nemusí 
být všichni

 -
2. Potřebujeme vůbec dělat poradu? Je to nejvhodněj-

ší nástroj k tomu, abychom vyřešili, co potřebujeme? 
Může to znít banálně, ale porada jako každý nástroj má 
své místo a nadužívat jej nikomu neprospěje.

3. Jaká jsou naše témata? Co bude obsahem porady? 
Koresponduje to s jejím zaměřením? (Na informační 
poradě se budou předávat informace, na strategické 
poradě se bude stanovovat vize, běžná agenda se vyřeší 
na každotýdenní provozní poradě.)

4. Kdo má k tomuto co říct? Jaké lidi potřebujeme k pro-
jednání těchto témat? Koho se téma týká?
Ve chvíli, kdy jsem si zodpověděl výše uvedené otázky, 

vím, že chci poradu, vím, co od ní očekávám, jaká témata 
bychom měli vyřešit a kdo se na řešení má podílet, už 
můžu začít rozesílat pozvánky, chystat doodle a zaškrtávat 
v kalendáři. Nicméně práce na přípravě porady zdaleka 
nekončí. 

Všichni zúčastnění si přejí efektivní poradu, kdy budou 
odcházet s pocitem dobře vykonané práce. To vyžaduje 
od všech přípravu a sladění informací a představ o tom, 
jak porada bude vypadat. K tomu nám pomohou kvalitní 
podklady na poradu. Takové podklady nám odpoví na ná-
sledující otázky:
5. Jaké si představujeme závěry jednotlivých témat? Kam 

se chceme dobrat, k jakým výsledkům? Jaký je konečný 
stav po poradě?

6. Jak se dobereme výsledku, který chceme? Jaká bude 
naše strategie, abychom témata vyřešili?
A zároveň všechny připraví na účast na poradě, aby se 

mohli plnohodnotně zapojit.
Není jasné a jediné správné řešení, ale z mé zkušenosti 

s poradami vzdělávacího kurzu se osvědčily následující 
položky:

ROLE nA PORADě

Vůdce např.: šéf týmu, zadavatel většiny obsahu, iniciátor 
porady, odpovědná osoba

Organizátor kdokoli, kdo zajišťuje hladký běh porady, její zázemí 
a administrativu

Účastník člověk přizvaný, aby přispěl k řešení témat, která se 
ho dotýkají, a má s nimi co dělat.

Moderátor osoba, která řídí řešení konkrétního tématu, debatu 
a směřování k výsledku 
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Vedoucí porady Organizátor Účastník

Před 
poradou

- iniciovat poradu
- zadat její přípravu (lze i sobě)
- promyslet cíle a témata
- připravit se na vedení témat

- připravit podklady
- připravit zázemí
- zajistit účast lidí

- přečíst podklady
- splnit úkoly
- navrhnout témata k řešení

Během
porady

- vést témata
- nezapomenout projít celý program 

s účastníky a vyjasnit nejasné 

- zajistit organizaci na místě
- dělat kvalitní zápis z porady

- dostavit se včas
- účastnit se dle dohodnutého 

rámce

Po poradě - Zkontrolovat zápis z porady
- Vyhodnotit si cíle porady
- Vybrat si témata do další porady

- upravit zápis
- poslat ho ke kontrole a poté poslat 

opravený

- přečíst si zápis
- splnit úkoly z něj plynoucí

Název tématu:
Známé informace: může obsahovat, co se k tématu řešilo 

na minulých poradách, odkazy na dokumenty týkající 
se tématu atp.

Výstup: neboli kam se chceme v řešení tématu dostat
Úkoly/ příprava: co má účastník/ všichni udělat pro to, 

aby se téma vyřešilo (přečíst si něco, promyslet si návrhy 
řešení atp.)

Jak k řešení dospějete: napřed předání informací, poté 
diskuse a návrhy od všech a nakonec se bude hlasovat, 
co je nejlepší návrh

Čas: kolik času by nám mělo zabrat vyřešení, časy odha-
dujte ze zkušenosti případně než se pustíte do řešení, 
řekněte si, kolik času dáte kterému tématu; přidat čas 
lze jen výjimečně po společné domluvě.

Garant: kdo za téma odpovídá a kdo bude řídit jeho 
dotažení

Priorita tématu: je možné téma vynechat, pokud nebu-
de čas, nebo se musí bezpodmínečně vyřešit? toto není 
nutné psát do podkladů, ale organizátor a vůdce by to 
měli vést v patrnosti

Ne všechny kolonky je vždy nutné vyplnit, zdravý rozum 
napoví, které jsou vhodné.

Šťastný účastník porady
Výše uvedené se hodně zabývalo tématy a jak je úspěšně 

vyřídit. Ale porada není jen o tématech je z velké části 
o lidech.

Tipy na  to, jak dobře pracovat s  lidmi v  kontextu 
porady:

 » Pokud je to možné, dejte každému úkol nebo téma, 
ať si na poradu něco připraví, ať není jen pasivní příjemce, 
který si přečte podklady.

 » Pečlivě vybírejte, kdo se účastní řešení jednotlivých 
témat - pokud lidé musí sedět u pro ně nerelevantních 
témat, je to pro ně ztráta času. Tomuto by měl být při-
způsoben harmonogram porady – pořadí probíraných 
témat. Zkuste kromě kritéria logické návaznosti mezi 
tématy zohlednit i míru vytížení lidí. Pokud najdete té-
mata jen pro některé, zkuste vytvořit skupiny, s některou 
se sejděte dřív, s jinou začněte později.

 » Samozřejmě dobrá práce s lidmi velmi závisí na ve-
doucím/moderátorovi. Šikovný moderátor zvládne do-
vést téma k vyřešení a ještě u toho lidem dopřát pocit, 
že vykonali dobrou práci Nebo naopak je může otrávit, 
naštvat a mohou si odnést křivdu a být demotivovaní 
pro další porady.

 » Klasický trik platný pro skautské kolektivy: nechte 
si chvíli na poradě vyhrazenou pro osobní povídání, tak 
aby později nerušilo průběh „jednání“.

 » S motivovanými a vstřícně naladěnými účastníky se 
vám bude jednat lépe, myslete na to, aby porada něco ka-
ždému přinesla, aby se mu vyplatilo přijít a účastnit se. 

Víkendová porada
Příprava podkladů a otázky, které si kladete na počátku, 

jsou i u víkendové nebo vícedenní porady stejné. Nicmé-
ně nesmíme zapomenout, že oproti provozním poradám 
(pravidelné porady sloužící k udržení chodu věcí) a ope-
rativním poradám (zaměřené na rychlé vyřešení akutního 
problému), které mají kratší trvání, musíme na delší poradě 

CíLe A PLáNOVáNí
Známe informace: Máme rozpracované cíle kurzu a při-

dělené jejich garanty. Část z nich už má hotový i  plán 
jejich plnění. 

Výstup: Všechny cíle jsou dotažené, všichni vědí, co ke kte-
rému cíli vede (seznámíme se s tím).

Způsob řešení: Projdeme si hotové a rozpracované cíle, 
vedou jednotliví garanti cílů, pak společně doplníme, 
co chybí.

Úkoly: 
- každý zpytuje svědomí, jestli rozpracoval svůj cíl a při-

praví si to tak, aby to mohl říct ostatním
- Křo doplní celou tabulku s plánem

Čas na poradě: 30 minut
Garant: Křo
Priorita: Nutno udělat
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nasadit vytrvalostní režim a věnovat skladbě programu 
více času a péče. Plánovat si pauzy, odpočinek, jak si pro-
čistíme hlavu, myslet na to, jaká témata mohou vyvolat 
jaké diskuse a konflikty. Při plánování takovéto porady 
si spočítejte, kolik máte reálného času na řešení témat. 
Odečtěte všechny pauzy, vaření a jedení. Vyjde vám zhruba 
9 hodin na práci za celý den. Můžete využít víc, ale víken-
dová porada je maraton, ne sprint, potřebujete vydržet celé 
dva dny. Až si spočtete tento čas, porovnejte ho s délkou 
naplánovaných témat a podle výsledku upravte. Dopo-
ručuji neplánovat více než 85% času, potřebujete rezervu. 
Pokud vám zbude čas, můžete mít v záloze připravené 
téma s menší prioritou, nebo skončit dřív. 

Kdybych měla shrnout pár tipů, které mohou vylepšit 
vaše porady, bylo by to:

 » Zaměřte se na všechny, kteří se podílejí na poradě, 
ať ví, co se od nich očekává – viz tabulka. 

 » Věnujte péči dokumentům kolem porady: kvalitní 
podklady, vhodně složený harmonogram porady, stručný, 
přehledný, funkční zápis.

 » Před koncem porady se přesvědčte, že v zápise 
je opravdu napsáno, jestli jste dospěli v řešení jednot-
livých témat tam, kam jste chtěli, tj. co jste si navrhli 
do podkladů.
Změna k lepšímu u porad přichází pomalu, lidé si musí 

zvykat na nové uspořádání a požadavky, ale vyplatí se to. 
Dobrá příprava + šikovný moderátor + vhodní účastní-
ci = bezvadná porada. A že je to skvělý pocit odcházet 
z dobré a plodné porady, motivuje to člověka, aby chtěl 
další. Spousta naší skautské práce se odehrává na pora-
dách. Udělejme je takové, abychom se na ně těšili a měli 
z nich radost.



Postarejte se o příjemné: udělejte si vhodné prostředí, 
doneste si jídlo, pití, postarejte se o teplo, udělejte zají-
mavou pozvánku na poradu, nachystejte si nějakou ne-
poradovou zábavnou aktivitu: promítání fotek, vyprávění 
vtipů, cokoli.

Potlačte nepříjemné: mějte plán a dojděte k řešením 
témat, ať má porada závěr a výsledek, nikdo nechce po 3 
hodinách zjistit, že se nic nestalo a práce se nepovedla. 
Vyjasněte si pravidla diskuze, žádné osobní napadání, 
žádné překřikování atp. 

www.                                  .cz

Summoner Wars je vzrušující karetní hra znázorňující zuřivou 
bitvu armád ve světě fantasy, kde budete vystupovat v rolích 
mýtických Vyvolavačů. 

Armáda každého národa je jiná, takže hra za ni vyžaduje jinou 
strategii, důmyslně přizpůsobenou vlastním silným stránkám 
a slabinám nepřítele. Kromě bojových jednotek budete mít 
k dispozici i kamenné zdi, které budou vaše jednotky chránit 
v boji a také budou sloužit jako magické portály k povolávání 
nových jednotek na bojiště.

Shromážděte mocné vojsko a vrhněte ho proti protivníkovi, 
sesílejte mocná kouzla a zničte všechny, kdo se vám opováží 
protivit!

inzerce

pozvánka
ČLk odyssea pořádá dobrodružnou plavbu pro všechny, co chtějí zdolat 
všechny (ne)bezpečné vlny v oddíle, naučit se naplánovat vlastní plavbu 
a rozpoznat ten správný kurs (stezku). Na palubu se můžeš dostat i ty, 
sleduj odyssea.skauting.cz od 1.12. a dozvíš se víc! Vyplová již 11. ročník!
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Skauting je způsob výchovy. Většina z nás, která jím prošla, si myslí, že jde o způsob 
dobrý. Všichni bychom se jednou měli umět rozhodnout, zda chceme tuto výchovu 
dát zakusit i svým dětem. Pokud jednou své dítě přihlásím do nějakého skautského 
oddílu, budu mít proti ostatním rodičům (kteří skautingem neprošli) velkou výhodu.

Barbora Pelclová – Brčko
Spolupráce s rodiči mě v oddíle 
vždy velmi bavila a těšila. Na-
psat článek pro mě však bylo 
velmi obtížné, protože jako 
rodič se na mnoho věcí dívám 
jinak než před třemi lety.
brckob@gmail.com Brčko

Vychováváme 
společně

Vím, co jim oddíl může nabídnout, vím, s jakým způ-
sobem výchovy se mé dítě pravděpodobně setká. Velkým 
úkolem skautských vůdců je informovat rodiče o oddí-
lových výchovných postupech a plánech tak, aby chápal, 
věděl a rozuměl.

Myslím si, že v oddíle se vyskytují děti dvou odlišných 
typů rodičů – rodiče, kteří ví, o čem skauting je, a přijímají 
to, a rodiče, kteří to neví. (Předpokládám tedy, že rodiče, 
kteří ví a nepřijímají to, své děti ke skautům nepošlou.) 
Článek by vám měl pomoci pracovat zejména s těmi dru-
hými. Nicméně myslím, že se najde pár vět, které mohou 
pomoci i těm, kteří vědí.

Dítě, které do oddílu přijde, je již ovlivněno různý-
mi styly výchovy, kterými prošlo. Uvědomme si, kdo se 
na jeho výchově podílel: přinejmenším je to maminka 
a tatínek, učitelka ve školce a často také prarodiče, chůva, 
učitelka ve škole, vychovatelka ve družině, lektoři kroužků, 
trenéři, ...

To, že dítě již poznalo několik výchovných stylů, je vý-
hodné, protože tuší, že od vůdce oddílu může očekávat 
něco, co už zná, i něco nového. Ale také se může obávat, 
protože netuší, jak se budeme v konkrétních situacích 
chovat. 

Pro svou vlastní potřebu jsem si před časem vytvořila 
tabulku – kolik času děti tráví v rodině, kolik času mám 
na ovlivnění já. Poté, co jsem si uvědomila, jak málo času 
mám, začala jsem pracovat pečlivěji. Je nutné využívat 
nabídnutý čas co nejefektivněji. 

Jak se s rodiči domlouvat
Doporučuji si především uvědomit, že rodič je ten, který 

nese za dítě odpovědnost (v současnosti i do budoucna), 
který volí způsob jeho výchovy a rozhoduje se, komu vše-
mu své dítě svěří. A každý další by se měl ze všech sil 
snažit rodiči pomáhat cestou, která rodiče neodrazuje.

Je třeba nejprve rodiče informovat, že vlastně s nějakou 
výchovou přicházíme – seznámit ho s ní. K tomu není nic 
vhodnějšího než osobní setkání. Letáky naší organizace 
a hromadné představení cílů na webu jsou jistě přínosné, 
ale mluvíme o dopadu na konkrétní dítě s konkrétním 
rodičem. Udělejte si čas na rodiče nováčka a vyptejte se 
ho, proč vlastně dítě do oddílu přichází, sdělte mu, co mu 
oddíl může nabídnout.

Následovat by měly činnosti, které v oddíle asi běž-
ně používáte – výpravy s rodiči, setkávání (na táborech, 
na schůzkách) atp. Tam rodiče vidí skautský oddíl používat 
výchovu přímo v činnosti. Měli by vidět, že umíte věci 
skutečně dělat, nejen o nich mluvit. Počínaje zapálením 
ohně a konče dovedením skauta ke slibu.

Finále společné výchovné cesty vidím v momentě, kdy 
se rodič přijde s vůdcem poradit. V tu chvíli ve vás vidí 
vychovatele, který umí vhodně působit na dítě a který ví, 
co je pro dítě prospěšné. Bohužel k této fázi nemůžete 
nikoho nutit, můžete ho jen předchozími kroky přesvědčit, 
že za vámi má přijít. A i přes to, že budete vše dělat, jak 
nejlépe dovedete, nemusíte k finále dojít.

Jak nás rodiče mohou vnímat?
Z mého pohledu hodně záleží, zda je vůdce již sám 

rodičem, nebo spíše studentem, který pracuje s dětmi, ale 
zkušenost z 24hodinové služby nemá. Vůdce – rodič si 
může dovolit jít k věci cestou přímější. Mnoho skautských 
vůdců je spíše mladšího věku a vlastní děti nemají. Což 
je může znevýhodňovat a jejich práce bude muset býti 
usilovnější. 

Rozdílný přístup rodičů k radám od vůdce může ovliv-
ňovat také sociální situace , místo, kde žije/skautuje. Můj 
článek je situován do anonymnějšího města, kde se rodič 
a vůdce dopředu neznají.

Doma 48 hod/ týden 2496 hodin ročně

Škola a družina 35 hod /týden 1330 hodin ročně

Skaut
asi 4 hod /týden

(1x schůzka,
2x /měsíc výprava, 

1x /rok tábor)

516 hodin ročně 
(většina na táboře)
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Jak na vhodnou komunikaci
Pokud na mě někdo (vůdce) vystřelí řadu problémů, 

které má s mým dítětem, pošlu ho nejspíš do háje. Nic-
méně pokud budu mít dojem, že máme (rodič a vůdce) 
společný problém, budu rád, že mi ho někdo pomáhá 
otevřít, mluvit o něm, případně ho i řešit.

Časem si zjistěte také následující důležité věci (mnohé 
z nich se můžete dozvědět přímo od dětí):

Jak to doma chodí s odměnami a tresty? (a jak dítě přijímá 
trest, co se používá jako odměna a co jako trest, co vadí dítěti 
a co ho naopak potěší)

Je to důležité, aby oddílové odměny a tresty, pokud je 
používáte, korespondovaly s tím, co dítě cítí jako ocenění 
(nejde zde o stejný druh odměny, ale o volbu toho, co je 
dítěti vzácné, milé a příjemné).

Jedou rodiče na vlně moderní respektující výchovy?  
(viz kniha Respektovat a být respektován)

Jde o velmi důležitý poznatek z výchovy rodiny, protože 
pokud rodiče chtějí a umí s tímto výchovným modelem 
pracovat, na odměny a tresty (zejména!) se zde nehraje. 
Pokud máte v oddíle dítě z rodiny, kde je tento model 
uplatňován, vyplatí se dozvědět se o něm více.

Rodiče mohou jet i na jiných vlnách a o případném 
rodinném modelu výchovy se vždy vyplatí vědět (např. 
věřící rodina, liberální výchova, …)

Jaká je obvyklá reakce dítěte na neúspěch, trest?
Vyvarujete se nepříjemných okamžiků, kdy si vyčítáte, 

že jste se takového kroku dopustili. Často se dítě zarputí 
a zasekne a vám dá velmi mnoho práce, než můžete zase 
pracovat nejen s ním, ale i s celou družinou. 

Jak s dítětem jednají rodiče?
Tím myslím jak se dítě cítí při jednání s rodičem. Berou 

ho spíše jako partnera, peskují ho jako malého (rozuměj 
mladšího, než je), kladou na něj odpovědnost, na kterou 
nestačí (berou ho za rozumově staršího)? Toto velmi 
ovlivňuje postoj dítěte k výchově kýmkoli.

Jaký druh školy dítě navštěvuje?
Není to tak zásadní, ale i směr výchovy ve škole dítě 

ovlivňuje. Mnohé školy se rozhodly jít alternativními smě-
ry (jsou školy, kde si žáci a učitelé tykají; jiné, kde si děti 
mohou vybírat, čemu se právě chtějí věnovat; další, kde 
je normální s učitelem o svých i jeho rozhodnutích dis-
kutovat, …). A tyto zvyky si s sebou nesou i do oddílu.

názor rodiče
„Ono se dnes moc nenosí někoho si vyslechnout, 

chtít s ním spolupracovat. Nejvýhodnější variantou 
je odložit si dítě a vyzvednout si ho vychované. A ne 
aby k němu nebo na mě měli připomínky. Mě dítě 
poslouchá a to, že to s ním oni neumí, nebudu řešit. 
Dost možná si půjdu stěžovat.“

autor: Petra Ungrová - Myška                    
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Je důležité, aby k nám rodič měl dů-
věru – jako k vychovateli svého dítěte. 
Musí tedy nejen vědět, že víme, jakou 
výchovu v oddíle nabízíme, ale že tuto 
výchovu umíme také praktikovat právě 
na jeho dítě. Tomu pomohou drobné 
časté rozhovory s rodičem o tom, co 
se dítěti na schůzce povedlo, či nikoli. 
Snažila jsem se takové vést vždy, když 
jsem rodiče potkala (ostýchavé dítě – 
dnešní motivace hry ho přesvědčila, 
aby si ji s námi zkusil zahrát; agresiv-
ní dítě – rozzlobil se, že prohrál, ale 
hned si uvědomil, že má přát vítězství 
kamarádovi,…).

Je mnoho drobností, které denně pře-
skočíme, aniž bychom si uvědomili, jaký 
kus práce dítěte (a naší) za nimi stojí. 
Je smutná pravda, že mnohý rodič tyto 
krůčky také neumí ocenit (často ocenění 
před dítětem bagatelizuje – no, tak sis 
konečně taky zahrál, viď?). 

Nejdůležitější je podání toho, co se 
rodiči snažím říci. Nesmí jít o nařčení 
ze špatné výchovy, rodič by neměl mít 
pocit viny. 

Pokud rodič bagatelizuje úspěch 
dítěte častěji, informujte ho zpočátku 
ve chvíli, kdy u toho dítě není.

Tabu
Jsou okamžiky, kdy je potřeba velké 

spolupráce mezi rodičem a  vůdcem 
oddílu. Jde často o méně příjemné věci, 
kterých si vůdce všimne a chtěl by je 
s rodičem probrat (lhaní, záškoláctví, 
holdování alkoholu, nižší zdatnost při 
výkonech intelektuálních či fyzických 
apod.) 

Obvykle nám není zatěžko sdělit 
rodiči dojem, že jeho dítě v něčem vy-
niká (paměť, rychlost, sportovní nadání, 

K zamyšlení
Představte si situaci, kdy sdělíte tábo-
ru, že teď je třeba dotáhnout, nasekat 
a nařezat dřevo. A dítě s vámi začne 
vést diskusi o tom, zda je tento pro-
gram skutečně vhodný, zda není lepší 
dělat něco jiného (a nemusí jít přímo 
o zábavu typu jít se koupat… může 
vám třeba sdělit, že by bylo vhodnější 
jít na dřevo až cestou z odpolední hry, 
kdy už budou stejně v lese). 

řešení rébusů, vedení skupiny). Avšak 
i zde pozor – neuvážené věty mohou 
mít vážné následky.

 » Rodič může podlehnout klamnému 
dojmu, že má dítě nejen sportovně 
nadané, ale i chytré, hezké a oblíbe-
né (projekce dalších kladných vlast-
ností na základě jedné skutečné). 

 » Může dojít k přecenění úspěchu.
 » Můžeme se zařadit po bok všech 

těch, kteří jeho fotbalistu/gymnast-
ku chválí, a proto nebude přijímána 
jakákoli následná kritika.

Za nejnebezpečnější považuji vtisk-
nout dítěti nálepku hyperaktivní (ať už 
toto vysloví rodič nebo vůdce oddílu). 
Toto slovo se stalo v našem slovníku na-
tolik nadužívaným, že za hyperaktivní 
považujeme dítě, které vyrušuje, pobíhá, 
hopsá apod. A nehledáme jiné příčiny 
jeho neklidu.

Oč těžší je sdělit rodiči, že z výkonů 
dítěte cítíme v nějaké oblasti až hraniční 
slabost (typicky čtení, sportovní výkony, 
vůle, paměť). Rozhodně mějte na pamě-
ti, že nejste odborník! (a omlouvám se 
těm několika vůdcům, kteří vedou od-
díl i při obtížné práci psychologa apod.). 
Striktně se držte popisu příznaků (když 
hrajeme hru, kde si musí děti přečíst 
delší text, často neuspěl), doporučte lé-
kaře nebo jiného odborníka, na kterého 
se obrátit. Nepokoušejte se sdělovat dia-
gnózu, i kdybyste si byli jisti (např. víte, 
že stejně se chovalo jiné dítě v oddíle, 
u kterého diagnózu znáte). 

Ač je to běh na dlouhou trať, mějme 
na mysli vždy konkrétní dítě, kterému 
se snažíme pomoci. Pro něj má každé 
úsilí cenu, každá naše snaha mu něco 
přinese. Snažme se tedy o společnou 
výchovnou cestu spolu s rodiči, snažme 
se kvůli dětem samotným.
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Snad každý z nás zná někoho, jehož rodiče se rozvedli. I ve skautském oddíle se 
často takové dítě objeví, pravděpodobně i mezi vůdci a vedoucími družin se najdou 
tací, kteří mají s rozvodem osobní zkušenost.

Markéta Čermáková (38 let)
 je školní psycholožka, psycho-
terapeutka s praxí v prevenci 
a léčbě závislostí a dalšího 
rizikového chování, rodinné 
terapii a poradenství.

Markéta

Rozvod v rodině
a jeho dopad na dítě

„Počet rozvedených manželství dle údajů Českého sta-
tistického úřadu od roku 2000 mírně klesá, klesá i podíl 
rozvedených párů s nezletilými dětmi. Přesto se v roce 
2012 rozvedli rodiče více než 22 500 nezletilých dětí.”

Důležité je uvědomit si, že rozvod je dlouhodobý pro-
ces, který má několik fází – samotný právní akt je jen 
střípkem. Proces rozcházení partnerů, rozvod, majetkové 
vyrovnání a určení péče o děti, to vše probíhá často několik 
měsíců, mnohdy s již několikaměsíční předehrou konfliktů 
mezi partnery. Vyrovnat se s touto životní změnou trvá 
většině zúčastněných několik let. Rozvod s sebou nese 
velkou emoční, finanční i sociální zátěž. Změny v rodině 
se dotknou mnoha úrovní a řadě rodin se po rozvodu vý-
znamně sníží životní úroveň a zvýší množství prožívaného 
stresu. To se samozřejmě týká celé rodiny – dětí, rodičů, 
ale i prarodičů. 

Pro děti je situace často velmi obtížná. Nemají na roz-
vod žádný (nebo jen malý) vliv, bývají emočně rozpolcené 
(mají rády oba rodiče, ale cítí se tlačeny k přiklonění se 
pouze k jednomu). Zažívají smutek, zklamání, ohrožení 
bazálního bezpečí, ale i bezmoc, vztek  či pocity viny. 

„Každé dítě se s těmito emocemi vyrovnává jinak, 
roli zde hrají předchozí zkušenost, psychická odolnost 
a adaptabilita dítěte, ale i způsob chování rodičů. 
U valné většiny dětí však můžeme v období rozpadu 
vztahu rodičů i v období po rozvodu zaznamenat 
nějakou změnu v jejich chování.“

Dítě a rozvod v rodině
Změny v chování, které se u dětí v rozvodovém a po-

rozvodovém období objevují, pramení většinou z toho, že 
dítě neumí zpracovat své strachy, nejistoty  a další pocity. 
U menších dětí může dojít k regresi (návratu k chování 
odpovídajícímu mladšímu věku, než v jakém dítě  je), např. 
nočním děsům, pomočování apod. To se může projevit na-
příklad na společných víkendových výpravách či na táboře. 

Důležité je nevysmívat se dítěti a pokusit se mu zajistit 
soukromí, aby se mu nesmály ani ostatní děti. U starších 
dětí se může zvýšit agresivita či vulgarita vůči ostatním 
dětem, vzdor vůči autoritám, zhoršení školního prospěchu, 
někdy dokonce krádeže, útěky z domova atd. Některé děti 
naopak podlehnou melancholii až depresím, jsou zamlklé, 
uzavřené, nejeví o nikoho a o nic zájem. Neobvyklé nejsou 
ani psychosomatické potíže, tzn. zdravotní obtíže proje-
vující se čistě fyzicky, které ale pramení z velké psychické 
zátěže (např. časté angíny, nevysvětlitelné bolesti břicha 
apod.).

 Bez ohledu na to, jak se chování dítěte změní, je ne-
smírně důležité dát mu najevo, že tady u nás, v oddíle, se 
pro něj nic nemění, vedoucími i dětmi je nadále přijímáno, 
zároveň ale musí respektovat stejná pravidla jako ostatní 
členové oddílu. Dobré je nabídnout dítěti možnost pro-
mluvit si individuálně s vedoucím, nebo mu doporučit, aby 
se svěřilo nějakému jinému dospělému, jemuž důvěřuje 
(např. prarodiči, třídní učitelce, školní psycholožce apod.). 
K vyjádření emocí se také hodí různé hry (inspiraci najdete 
např. v seznamu literatury na konci článku), k odbourá-
ní stresu výborně pomáhá mimo jiné fyzická aktivita. Je 
dobré, když dítě, jehož rodiče se rozvádí, zažívá takové 
situace, v nichž je přijímáno, oceňováno, cítí, že je po-
třebné a zažívá úspěch. Pokud vedoucí používá aktivity 
a hry, které mají dětem zprostředkovat nějaký prožitek 
a zvýšit jejich schopnost vcítit se do druhého, je vždy třeba 
s dětmi reflektovat, co prožívaly. Nepouštějte se do hloub-
ky, to přenechte terapeutům, ale vedoucí by se měl dětí 
zeptat: „Jaké to bylo, když…“ (např. když jsi tam zůstal 
sám a někdo ti přišel na pomoc apod.). Není třeba nutně 
hledat nové hry popsané v odborné literatuře, často se dá 
využít nějaká známá hra – schopnost reflektovat pocity, 
které děti při hře prožily, je mnohem důležitější. 

Rozvod rodičů nemusí být ale pro dítě jedinou změnou. 
Mnoho dětí se po rozvodu přestěhuje s jedním z rodičů 
do úplně nového prostředí, které se může diametrálně 
lišit od toho původního (např. z města na vesnici a opačně). 
Není-li tato změna vítaná a její součástí se stane i nové 
docházení do skauta, může být dítě v odporu – může 
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shazovat místní oddíl, jeho členy i podnikané aktivity, 
může se vytahovat a vyvyšovat oddíl či kroužek, do nějž 
chodilo před rozvodem. V takovém případě je třeba dát dí-
těti čas na adaptaci, podporovat jeho začlenění do nového 
oddílu, vyžadovat však dodržování oddílových pravidel.

Děti z oddílu
Někdy se může stát, že se k rozvodu některého dítěte 

z různých důvodů negativně postaví ostatní děti z oddílu. 
Příčinou mohou být, krom chování dotyčného dítěte (např. 
agresivita, vulgarita, krádeže), také názory, které doma slyší 
od svých vlastních rodičů, nebo výrazný pokles socioeko-
nomického statusu rozvádějící se rodiny. V takové situaci 
je vhodné zařadit nějaké aktivity podporující vzájemný 
respekt, toleranci a schopnost empatie (viz váš zásobník 
her, nebo třeba seznam literatury na konci článku). 

Není třeba vést děti z úplných rodin k tomu, aby nevy-
právěly o pozitivních zážitcích se svými rodiči, ačkoli to 
může být pro dítě v situaci rozvodu nepříjemné – v tom-
to případě můžeme vést ostatní děti k vyjádření soucitu 
a také sami vyjádřit podporu: „Prožíváš teď náročné ob-
dobí, je mi to líto.“ Nejspíš ale i takovéto dítě najde něco 
příjemného, co zažilo s jedním či druhým rodičem. Nebo 
prostě nějaký úplně jiný pozitivní zážitek. Neměli bychom 
volit téma rodiny jako námět k hovoru, nicméně vyhýbat 
se mu by bylo zbytečně násilné.

Pokud chceme s dětmi v oddíle rozebírat, že určitý člen 
má doma potíže, že se jeho rodiče rozvádějí a bylo by proto 
dobré být k němu nějakou chvíli shovívavější (nesmí to 
však znamenat, že pro něj přestanou platit stejná pravidla 
jako pro ostatní, spíše to, že my ostatní se budeme snažit 
nevykládat si jeho případné „přešlapy“ jako naschvály), je 
nutné o tom předem individuálně mluvit s dítětem. Po-
kud se dítě vedoucímu svěřilo, že se jeho rodiče rozvádějí, 
měl by se s ním vedoucí domluvit, zda je tato informace 
důvěrná a má zůstat v tajnosti, nebo zda je možné s tímto 
faktem seznámit i ostatní děti. Často se sice stává, že děti 
o sobě vědí i z jiných zdrojů (ze sousedství, od svých rodičů, 
ze školy apod.), nicméně pokud si chce vedoucí udržet 
důvěru dítěte, musí vždy zachovávat důvěrnost sdělených 
informací – to znamená nemluvit o ničem, s čím dítě ne-
přijde samo.

Jak může pomoci skautský vedoucí
Skautský vedoucí a členství v oddílu může dítěti v ne-

lehké situaci rozvodu poskytnout určitou jistotu – dostane-
-li se zde dítěti přijetí, bezpečí, porozumění. Dítě by mělo 
cítit, že i přes změny, které se dějí v jeho životě a často 
i v jeho chování, ho mají kamarádi z oddílu stále rádi a váží 
si ho, že za vedoucím družiny nebo vůdcem oddílu může 
zajít a svěřit se mu se svými pocity a myšlenkami. Takový 
rozhovor může iniciovat sám vedoucí třeba takto: „Zdá 
se mi, že se s tebou v poslední době něco děje. Možná 
tě něco trápí, štve, nebo obojí dohromady. Jestli chceš, 

můžeme si spolu o tom popovídat.“ Pokud dojde k tomu, 
že se dítě svěřuje vůdci se svými smutky či vztekem na ro-
diče, je nesmírně důležité, aby ho vůdce vyslechl, podpořil 
v tom, že situace, kterou prožívá, je nelehká, nikdy se ale 
vedoucí nesmí přiklonit na stranu jednoho rodiče – dítě 
má obvykle rádo oba rodiče, i když na jednoho z nich 
může mít vztek, nebo jím být zklamáno.

Vedoucí také může být pro dítě vzorem  – např. v situaci, 
kdy chlapec po rozvodu nemá možnost stýkat se s otcem, 
nebo jen málo, může vedoucí/muž částečně vyplnit díru 
po otcovské autoritě (ukazuje svým jednáním, prožíváním 
apod., jak se cítí a jedná dospělý muž) – je skvělé, mohou-li 
takového vyzrálého dospělého muže jako pozitivní vzor 
zažít i dívky – v rámci skauta  např. na táborech, společ-
ných akcích apod. Je to však obsáhlejší téma a není možné 
se mu věnovat v rámci tohoto článku.

Pokud vedoucí cítí, že situace je nad jeho síly, může 
dítěti doporučit odbornou pomoc. Lze použít např. for-
mulaci: „Vím, že teď prožíváš velmi složitou a náročnou 
situaci. Někdy se o takových věcech těžko mluví. Mohou 
člověka ale trápit. Kdyby sis chtěl/a o tom promluvit s ně-
kým nezaujatým, můžeš zavolat třeba na Linku důvěry. 
Číslo visí na nástěnce.“

Další možné komplikace/situace
Situace v rozvedené rodině bude jiná v případě, že dítě 

zůstane pouze s jedním rodičem (v České republice pře-
vážně s matkou),  jiná v případě střídavé péče. Podmínkou 
střídavé péče, kdy dítě bydlí vždy nějakou dobu (obvykle 
14 dnů) u jednoho rodiče a stejnou dobu pak u druhé-
ho rodiče, by mělo být blízké bydliště obou rodičů (aby 
dítě nemuselo střídat školu, měnit kamarády a zájmovou 
činnost) a také schopnost domluvit se na pravidlech vý-
chovy. Může se však stát, že při střídavé péči dítě nemůže 
pravidelně docházet na oddílové schůzky.  Někdy rodina 
po rozvodu nemá finance na oddílové aktivity či vybavení 
dítěte. Je potom na vůdci, aby se pokusil vyjít dítěti vstříc, 
podpořil jeho docházku do oddílu, případně nabídl rodině 
pomoc s hledáním finanční či materiální pomoci. 

Rozvod rodičů klade zvýšené nároky  i na vedoucího 
oddílu. Vedoucí musí vědět, kdo a kdy si dítě může vy-
zvednout, komu z rodičů má volat v případě potíží apod. 
Je výhodné iniciovat společnou schůzku s oběma rodiči 

Hodní skřítkové 
prosociální hra pro děti cca od 6 let
Pro podporu dítěte z rozvádějící se rodiny můžeme použít 
např. hru Hodní skřítkové (viz Portmanová 1999).  Vedeme 
děti k uvědomění si toho, jak vnímají pomoc a podporu, 
jaké pro ně je, že na nich někomu záleží a jaký je pocit 
být někomu prospěšný – dítě v situaci rozvodu se často 
cítí opuštěné, zbytečné a mívá pocit, že na něm nikomu 
nezáleží.
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najednou a domluvit se na praktických věcech.  I velmi 
rozhádaní rodiče se před cizí autoritou většinou chovají 
kultivovaně a jsou schopni jakési domluvy. Doporuču-
ji udělat o domluveném zápis a nechat si ho podepsat. 
Vedoucí může na takové schůzce zmínit i význam po-
kračování členství v oddíle pro dítě, ocenit rodiče, že se 
domluvili a podpořit je v tom, že jejich vzájemná komuni-
kace a schopnost domluvy pomůže dítěti překonat trauma 
rozvodu rychleji a lépe. Je-li situace natolik vyostřená, že 
společná schůzka rodičů není možná, doporučuji e-mai-
lovou komunikaci s rodiči – posílat maily v kopii oběma 
rodičům.

Závěrem
Jak již bylo řečeno, rozvod je záležitost, která na dlou-

hou dobu ovlivní všechny zúčastněné.  Chování dětí v této 
situaci se často diametrálně změní. Vyplývá to z obtížně 
zpracovatelných emocí, které dítě prožívá. Ostatní členové 
oddílu i skautský vedoucí mohou takové dítě významně 
podpořit v jeho těžké životní etapě a to především tím, že 
ho nadále přijímají takové jaké je,  a vytvářejí mu stabilní 
bezpečné prostředí.
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Máte další otázky k tomuto tématu?
Potřebujete se poradit o práci s dětmi se specifickými 

potřebami ve vašem oddíle?
Kontaktujte Poradnu Skautingu pro všechny
poradna@skaut.cz.

Více informací naleznete na:
http://spv.skauting.cz/poradna/

inzerce
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Informace e-mailem nebo telefonem? Termín výpravy, nákup kroje nebo chování 
dítěte na schůzkách. Půl roku dopředu nebo pár dní předem? Na podobné otázky 
jsme se ptali rodičů i vedoucí v anketě o tom, jak mezi sebou komunikují.

umíme s rodiči 
komunikovat?

Jak to vidí rodiče
Její výsledky jsou na první pohled potěšující. Téměř 

všichni rodiče jsou s komunikací oddílu spokojeni, infor-
mací dostávají dost a včas, komunikuje s nimi nejčastěji 
vůdce oddílu nebo rádce, případně vedoucí, družiny. Sla-
biny podle nich v komunikaci nejsou. 

A teď ten druhý pohled. Dotazník vyplnilo lehce přes 
třicet počítačově gramotných rodičů, kteří jsou zvyklí 
na komunikaci e-mailem (tudy se k nim dotazník dostal) 
a tak jsou s komunikací, ke které ve 100% případů použí-
vají oddíly (mimo jiné) e-mail, spokojeni. Ale co ti zbylí 
rodiče? Ti, kteří ke své práci e-mail nepotřebují a otevřou 
ho jednou za měsíc. Jak komunikujeme s nimi?

Podobný dotazník vyplňovali i vedoucí. Kromě frek-
vence a forem komunikace jsme se jich ptali i na slabiny, 
které ve svém přístupu vidí. Až na pár šťastných, kteří mají 
komunikaci zmáklou, se u většiny objevují drobné chybky, 
které korespondují s výše nahozenou otázkou. 

„nejsme moc schopni rodiče donutit, aby děti 
omlouvali z akcí a ze schůzek.“

Vědí vůbec rodiče, že vám to vadí? Dali jste jim to najevo, 
když si příště přišli pro ratolest? Věta „rád/a bych věděl/a, 
jestli to, že Honza nedorazí na schůzku znamená, že je 
nemocný nebo se ztratil cestou“ jistě přesvědčí mnohou 
maminku o tom, aby vám dala vědět. 
Tipy na zlepšení
 » domluvte se s rodiči, do kdy a na jaký kontakt mají 

dítě omluvit
 » navrhněte jim využívání Google kalendáře, který 

jim blížící se schůzku ohlásí a připomene případnou 
omluvu

 » vyvěste docházku na oddílový web a to včetně omlu-
vených absencí. Žádný rodič nebude chtít kazit svému 
dítěti průměr

 » motivujte k omlouvání děti, třeba skrze soutěž v celo-
ročním bodování nebo výhodami za dobrou docházku. 
Většina z nich zvládne SMSku poslat sama případně 
k tomu dotlačí rodiče (i o tom by ale rodiče měli vědět, 
aby to nedošlo k „záškoláctví“)

 jak na | skauting

„Mnoho kanálů a pak nejasná komunikace.“
Vzkazy přes děti, přes e-mail, webovky, smsky. Jste si jistí, 

že víte, kdy který kanál používáte? A kdo ho používá?
 

Tipy na zlepšení
 » vyhodnoťte, který kanál má význam a který ne. Jestliže 

rodiče neodpovídají na e-maily, zjistěte proč a případně 
jim vyjděte vstříc. To, že je to pro vás nejlepší komuni-
kační kanál ještě neznamená, že i pro ně. 

 » určete oddílového tiskového mluvčí, přes kterého 
půjdou informace rodičům (ať už od vedení nebo 
od rádců)

 » stanovte si termíny, ve kterých budete rodičům psát  - 
všichni si mohou připravit svou informaci

 » vyjadřujte se stručně a jasně, ušetříte si nejasnosti

„Rodiče problematických dětí vykazují velkou míru 
nezájmu o skauting z hlediska komunikace s vedením. 
právě s nimi by ale člověk potřeboval průběžně řešit 
různé trable.“

Lamentace nad jablkem, padajícím nedaleko od stromu, 
nám v tomhle případě asi nepomůžou. Zkuste spíš jiné 
přísloví – „Ryba se chytá na to, co chutná rybě, ne rybáři.“ 
Popřemýšlejte, co by rodiče mohlo zajímat, na co je ulovíte. 
Nápovědu může dát i článek od Brčka na str. xxx, který se 
společnou výchovou zaobírá. 

Tipy na zlepšení
 » začněte pozitivně, kromě problémů rodičům sdělujte 

i úspěchy
 » využijte „jejich“ komunikační kanály. E-mail číst ne-

musí, telefon vám pravděpodobně zvednou. 
 » mluvte s dětmi. I od nich můžete zjistit, proč s vámi 

rodiče nemluví. S nedůvěrou nebo malým zájmem mů-
žete pracovat, jestliže jsou oba příliš vytížení, třeba 
bude stačit změnit formu komunikace nebo její čas



Do ankety se zapojila desítka vedoucích a více než třicet rodičů. 

Kateřina Šmajzrová – Káťa
Zjišťuje, že rodiče nemusí být 
jen ti zlí, co k nám (ne)pouští 
děti a skuhrají nad úhradou 
registrace, ale že spolupráce 
s nimi může být obohacující. 
Má radost z těch, kteří umí 
používat e-mail. 
kata@skaut.czkáŤa
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Hodnocené oblasti
- struktura vedení oddílu,
- vzdělání a dovednosti vedoucích
- členská základna a její zdravý vývoj
- vztahy a atmosféra v oddíle
- oddílová rada
- plánování
- skautská metoda
- program

- akce
- spolupráce s rodiči 

a místní komunitou
- součást střediska
- technické zázemí
- šetrnost a úcta k majetku
- bezpečnost
- administrativa a komunikace 

skauting | plánování

„Představte si sami sebe jako zahradníka s konvicí v jedné ruce a plechovkou 
hnojiva v druhé. Občas vytrhnete nějaký plevel, ale většinu času věnujete jen péči 
o rostliny. Potom už jen pozorujete, jak všechno kvete.“ 

Anežka Jakubcová (23 let)
Šéfka skvělého týmu zahradnic 
z dívčího oddílu, teď se roz-
hoduje, jestli si na chléb bude 
vydělávat předáváním rozumů, 
peskováním cizích lidí nebo 
kritizováním práce druhých.
anezka.jakubcova@seznam.czanežka

Analýza oddílu

Tato slova použil Jack Welch, slavný americký podni-
katel, jako příměr k dobře fungující firmě. A co si budeme 
povídat, skautský oddíl takovou malou firmou je. Představ-
me si tedy oddíl jako  zahradu a oddílovou radu jako tým 
zahradníků s šéfem v čele. Všichni (zahradníci, rostliny 
a zvířata, návštěvníci i náhodní kolemjdoucí) přirozeně 
chtějí, aby vše fungovalo, jak má, aby zahrada vzkvétala 
a přinášela užitek sobě i druhým. Je potřeba zalévat, hnojit, 
přesazovat. Některý zahradník „koukne, vidí a vykoná“, 
jiný si činnosti dlouhodobě plánuje. Oba ale potřebují znát 
současný stav, mít na zřeteli minulé chyby a budoucí potře-
by. A co plyne z této analogie? Chceme-li práci na chodu 
oddílu správně ukotvit, musíme dobře zhodnotit reálný 
stav, tedy provést analýzu oddílu. Zní to  náročně a nudně? 
Ale co tě nemá. Jaký si to uděláš, takový to máš!

Hodnocení kvality oddílu
Z vlastní zkušenosti oddílové vedoucí považuji za nej-

komplexnější analýzu tu pomoci hodnocení kvality, což 
je projektový nástroj Junáka, který pomáhá organizačním 
jednotkám, táborům či kurzům stále se zlepšovat na zá-
kladě zhodnocení současného stavu. Odvíjí se od oficiálně 
formulované vize kvality, jež u oddílu popisuje ideální stav 
následujících oblastí:

Druhá možnost má jednu nespornou výhodu – po ode-
vzdání dostanete hotový dokument s objektivním hod-
nocením, součástí něhož je nejen reálný obraz oddílu, ale 
také porovnání s dalšími oddíly a doporučení ke zlepšení, 
což by mělo být tou správnou hnací silou. 

Kdo: vedoucí oddílu, oddílová rada
Kdy: pravidelně (každý rok či 6 měsíců, podle období 

plánování)
Co: vyplnění 1) tištěného dotazníku, 2) online dotaz-

níku ve SkautISu
Jak: rozbor a interpretace stavu a situací, prognostika, 

hodnocení, srovnávání, rozhovor
Pozitivum: komplexnost, zakotvení v oficiální vizi Ju-

náka, možnost jasného vyhodnocení ve SkautISu
Úskalí: časová náročnost (debaty nad dotazníkem se 

mohou protáhnout i na několik hodin), riziko demotivace 
(„Ani jsem netušil, co všechno děláme špatně!“)

Výstup: 1) vyplněný dotazník, s nímže třeba dále pra-
covat, 2) dokument shrnující hodnocení oddílu slovně 
i pomocí grafů; doporučené oblasti a formy zlepšení

Tipy
 » Když už s dotazníkem máte strávit mládí, pořádně 

si to užijte. Nezařazujte hodnocení do běžné oddílové 
rady – uspořádejte parádní dýchánek, grilovačku apod. 
Zpestřete si diskusi občerstvením, promítáním fotek, 
vyprávěním oddílových historek.

 » Vzpomínejte na „staré časy“ (i ty mohou být in-
spirací nebo kořenem současného problému), debatuj-
te. Nebraňte se nostalgii, jen ji vždycky (raději nahlas) 
přiznejte.

 » Přizvěte bývalé členy oddílové rady, méně aktivní 
vedoucí, rovery,... Je to ideální příležitost k mobilizaci 
jejich potenciálu. Nabídnou jiný pohled a třeba se jim 
zasteskne a dostanou chuť přispět.

 » Vedoucí oddílu proces hodnocení koriguje, své slovo 
nechává na konec, aby zpočátku všem nevzal vítr z pla-
chet hrozícím „Moje slovo je zákon!“ 

Z vize kvality pak vyrůstají konkrétní otázky dotazníku, 
který je ke stažení na internetu (a můžete si jej  vyhodnotit 
sami), nebo ho lze vyplnit ve skautISu v záložce Kvalita. 

Celou tabulku i s popisem ideálního stavu můžete najít na: 
www.kvalita.skauting.cz / v článku na křižovatce.
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Alternativní analýza
Dílčí hodnocení od dětí přispívající k celkové analýze 

oddílu lze pojmout značně alternativnějí. Dobře poslouží 
např. metody kritického myšlení (pětilístek, diamant, …), 
které pomohou velké myšlenky zredukovat na podstatu 
a vidět oddíl v nových souvislostech. 

Tipy
 » Už samotný proces je důležitý, obzvlášť pro auto-

ra (i dítětě), ale koordinátor aktivity může také ledacos 
vypozorovat

 » Mladším dětem je lepší zadat jako téma obecněji 
skauting, organizační jednotku jako takovou totiž příliš 
nevnímají

 » Při vyhodnocení si všímejte expresivity slov (míra 
zaujetí pisatele), zkuste odhalit myšlenkové pochody 
autora (je pro něj oddíl spíš jako parta, rodina či školní 
třída?) 

 » Lze vytvořit jeden pětilístek pro pozitivní hodno-
cení a druhý pro negativní

Nakresli metaforu

 » Nejste-li si jisti odpovědí, zvolte raději horší vari-
antu. Eliminujete tak riziko, že se vám nějaký problém 
schová.

 » Pokud se rozhodnete nezadat odpovědi do skautISu, 
nezapomeňte si dotazník vyhodnotit (i když i sama 
diskuse je přínosná). Vypíchněte 5 oblastí, kde se nejvíce 
blížíte ideálu, a naopak 5 oblastí, kde máte největší 
rezervy. 

Nelžeme rodičům?
Dalším způsobem, jak zhodnotit fungování oddílu, 

může být například srovnání současného stavu s ideál-
ním stavem, jejž oficiální skautské zdroje slibují rodičům. 
Pracujte s brožurou Skauting je dobrodružství pro děti 
i rodiče (do oddílu přišla s říjnovým číslem časopisu), v níž 
dostává  rodič shrnující informace o budoucím skautování 
jejich potomka, hlavně nováčka. Snad se shodneme, že 
bychom se měli snažit těmto slibům dostát. Jak se nám 
to daří, můžeme zjistit podle míry pravdivosti  výroků ze 
zmiňované brožury. Několik z nich můžete zhodnotit níže, 
další získáte pročtením brožury

Kdo: vedoucí oddílu, oddílová rada
Kdy: jednorázově, v průběhu roku
Co: vyjádření míry souhlasu s výrokem
Jak: metoda kritického myšlení semafor (barevné pod-

trhávání), analýza, rozhovor
Pozitivum: malá časová náročnost, nový pohled (z po-

zice rodiče), posílení odpovědnosti za dítě vůči rodičům, 
jasný signál, co je špatně

Úskalí: úzký pohled (opomíjí např. vnitřní fungování, 
strukturu – to, co rodič nevidí a neřeší),  obecné formulo-
vání některých výroků ztěžuje jednoznačnou odpověď

Výstup: barevně rozlišené výroky – zelené (funguje dle 
slibů rodičům), žluté (snaha o přiblížení se ideálnímu sta-
vu), červené (neshodují se se sliby); jasně viditelné rezervy 
lze hned zanést do oddílového plánování, může se stát 
základem oddílového dotazníku pro rodiče

Podtrhněte zeleně (platí zcela), žlutě či červeně (neplatí). 

 - Nabízíme dostatek netradičních aktivit (sjíždění řeky, slaňování, 
účast na zahraniční akci,...)

 - V oddíle dítě dostane Cestičku /Stezku.
 - Výprava (družinová, oddílová, středisková) se koná přibližně 

jednou měsíčně. 
 - Oddíl pořádá finančně nenáročný letní tábor (2000–3000 Kč).
 - Dítě má ve skautu dostatek přirozeného pohybu.
 - Oddíl poskytuje dítěti bezpečný kolektiv a dobrou partu, která 

ho dokáže přijmout s jeho přednostmi i nedostatky.
 - Dítě má možnost podívat se do zahraničí a získat zahraniční 

kamarády na mezinárodních skautských akcích.
 - O dítě se zodpovědně starají vedoucí starší 18 let, kteří jsou 

náležitě vzděláváni a mají praxi v práci s dětmi. 
 - Vedoucí využívají metodiky skautského programu.
 - Rodiče mají možnost se zapojit do fungování oddílu.

 plánování | skauting

1. řádek – název, téma (obvykle 
podstatné jméno – oddíl)

2. řádek – popis, jaký je (přídavná jména)
3. řádek – co dělá (slovesa)
4. řádek – motto, vystižení podstaty, 

shrnutí (věta o čtyřech slovech)
5. řádek – formulace podstaty (synonymum)

PětilíStek

domácký

ODDÍL

živý

pomáhá funguje

organizační jednotka společného ducha

útvar

spolupracuje

 Během 5–10 minut nakresli, jak vidíš sám sebe v oddíle.

„Vidím se spíš už jako morální podpora (nadhled na obláčku, lotosový květ), 
která může vedoucím světušek pomoci v případě potřeby, tzv. „na zavolání“ 
(telefon) – s hledáním nových cest (mapa), sledováním cílů (dalekohled), 
spoluprací s dalšími vedoucími (provázky). Zároveň se vidím jako součást 
širšího týmu takových oddílových podporovatelů (propojení provázky).“
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kalendář
POZVáNKy

20. 12. | Betlémské světlo
Zapojte se do rozvozu a roznosu světla z Betlémské 
kaple ve svém okolí. Informace o vlacích, které světlo 
povezou, i tipy na akce, které s tím můžete spojit, 
najdete na www.betlemskesvetlo.cz

9. - 11. 1. | Seminář Ekumenické lesní školy
Jiří Stránský
Jeroným Klimeš
Stanislav Balík – Ježek
Katka Lachmanová
František Radkovský
Jiří Zachariáš Pedro
Ivan Březina
Petr Hájek – Balů a další osobnosti vám budou (nejen) 
přednášet  v Praze-Kobylisích.
Registrace na seminar-els@skaut.cz do 5. ledna.

27. – 29. 3.  | Umělecká šestka v Dobříši
Na umělecké klání s tématem středověku jsou zvány 
všechny světlušky i vlčata, tentokrát do Dobříše. Včasná 
přihláška znamená víc času na trénink pěveckých, 
divadelních i výtvarných vystoupení.
Přihlášky na http://umeleckasestka2015.skauting.cz/.

TIPy NA ODDíLOVé AKCe

 » 5. 12. Mikuláš Nechte připravit Mikulášskou besíd-
ku pro světlušky a vlčata starší skauty nebo rovery. 
Nezapomeňte na příběh skutečného Mikuláše. 

 » Vánoční zvyky a  tradice, které můžete zařadit 
do programu schůzky nebo výpravy  - pečení cukro-
ví, pletení vánočky, házení botou, lití olova, zdobení 
stromku pro zvířata, krájení jablek a další. Nebo 
se inspirujte zahraničními zvyky: zjistěte, co je to 
anglický vánoční cracker. 

 » Vyrobte s oddílem kalendář na příští rok. Můžete 
ho nechat v klubovně nebo darovat jinému oddílu. 

 » 29. 1.  – 1. 2.  pololetní prázdniny. Pokud jste nestihli 
rezervovat klubovnu na výpravu, uspořádejte vaření 
nebo přespávání na sněhu, deskovkové či rukodělné 
odpoledne nebo se vypravte na jednodenní výlet. 

STŘeDISKO

☐  vybrat členské příspěvky na rok 2015
☐  přidělit/upravit odebírání časopisu
☐  vytvořit vlastní PF/objednat ústřední a odeslat ho 

příznivcům a podporovatelům střediska
☐	 začít pracovat na výroční zprávě
☐  schválit rozpočet na příští rok

31. 12. pojištění odpovědnosti činovníků
31. 12. inventarizace střediskového majetku
31. 1. odevzdání registrace na okres (příp. kraj)

ODKAzY A zDROJE
kritickemysleni.cz
kvalita.skauting.cz
http://www.obchod.skaut.cz/propagacni-materialy-a-predmety/letaky-
o-junaku/brozura-pro-rodice-novacku.html

Oblíbené a poměrně průkazné je také kreslení metafory 
pro oddíl nebo vlastní pozici v oddíle. Jak by sis představo-
val náš oddíl jako dům / zahradu / zoo ? Jakým zvířetem 
v zoo bys byl?

Kdo: jakýkoli jednotlivec, člen oddílu
Kdy: kdykoli, dostatečný čas na realizaci a komentář
Co: alternativní – kreativní vyjádření dílčího názoru, 

pocitu ohledně oddílu
Jak: metoda kritického myšlení pětilístek (úvaha v sou-

vislostech); projekce reality do metafory, kresba
Pozitivum: atraktivita, rozvíjení kreativity a fantazie, 

může se zapojit kdokoli, přínos pro samotné účastníky, 
malá časová náročnost na přípravu i realizaci (větší na dis-
kusi), lze použít také jako zpětnou vazbu

Úskalí: nutno počítat s dílčím a subjektivním pohledem, 
vyhodnocení nelze provést dle regulí a tabulek

Výstup: inspirativní slovní / obrazová vyjádření členů 
oddílu, nad nimiž je třeba se zamyslet a zhodnotit je v kon-
textu komplexnější analýzy, již můžou obohatit a učinit 
osobnější

Důležitá je motivace
Dopadl váš oddíl v kterékoli formě hodnocení hůře, 

než jste čekali? Cítíte se demotivovaní a vydeptaní? Pryč 
s takovými myšlenkami. Ideál existuje jen jako vize, k níž 
se snažíme přiblížit. I pád na ústa je krokem kupředu!
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V letošním roce jsem se (konečně!) přihlásil jako frekventant na Jihočeskou lesní 
školu Igora Slatkovského. A nelituji.

Pavel Hausdorf – Ken 49 let
Pracujev nemocnici jako 
zástupce primáře. Do revoluce 
ho oslovoval tramping, od roku 
1990 skautuje, loni se 
zasadil o obnovu rozpadlého 
skautského oddílu v Českém 
Krumlově.
phausdorf@gmail.com

ken

Vzdělávání
po dvaceti letech

Důvody k účasti na LŠ jsem měl hned tři. Ten prvý 
je motivován mou celoživotní filosofií, kterou se snažím 
neustále a za všech okolností řídit: člověk by měl každou 
svou aktivitu dělat naplno a co nejlépe - a má se tedy 
v této oblasti i trvale vzdělávat. Druhý důvod je v relativně 
úzké souvislosti s předchozím – čekatelskou a vůdcovskou 
zkoušku jsem absolvoval už poměrně dávno, v 90. letech, 
a protože se od té doby český skauting jako živý organi-
smus posouvá neustále dále, prošel určitým obrodným 
procesem, byl jsem zvědavý na nové pohledy. A zatřetí mě 
k přihlášce na LŠ pohnula momentální situace skautského 
oddílu v mém městě, který po několika letech útlumu 
činnosti jako bájný Fénix znovu vstává z popela a potře-
buje kvalitní impulsy k dobrému rozjezdu. (O tom, že 
k postupné změně barvy vlasů, dané přibývajícími léty, 
je třeba znovu doladit i barvu šátku, raději pomlčím :)

O absolvování lesní školy jsem vlastně uvažoval už 
od doby složení vůdcovské zkoušky, ale pokaždé zatím 
vítězily priority pracovní, rodinné a různé další. 

Jelikož jsem se do vedení skautského oddílu dostal 
hned po revoluci 1989, čemuž odpovídá i výše uvedená 
doba mých kvalifikačních zkoušek, byl jsem zprvu trochu 

rozpačitý, jak zapadnu mezi frekventanty o 20 let mladší. 
Ale bez výjimky celá parta, která se letos na JčLŠ sešla, 
mne hned od začátku nadchla, takže jsem se na další běhy 
vždycky těšil. Takové to upřímné těšení, které jsem zažíval 
naposledy snad jako dítě.

Obsahově jsem si sice před zahájením představoval prů-
běh LŠ trochu jinak, zaměřený více na praktickou činnost, 
ale zařazené obsáhlé bloky školení na nejrůznější témata 
byly v mnoha ohledech velmi přínosné. Po mnohaleté 
praxi u oddílu jsem správnost některých kroků spíš jen 
intuitivně tušil. Na LŠ jsem si mohl ověřit, jak moc jsem 
se blížil optimu, a vše mám pro další činnost i zdůvod-
něno. Tým lektorů měl náplň dobře zvládnutou, a to jak 
po stránce obsahové, tak i formální.

A proč jsem si vybral právě JčLŠ? Volba byla vcelku 
snadná: jsem jihočeský patriot, ale hlavně mne tematic-
ky tato LŠ nejvíce oslovila. Teď budu rád doporučovat 
stejný krok, kterého jsem se odvážil já, i ostatním mým 
souputníkům. 
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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. Re� exní prvky. 
Hmotnost 920 g, objem 40 litrů.
Více batohů na hory i do města najdete na www.loap.cz


