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JUNÁK A VZDĚLÁVÁNÍ: 
ČÍM MOHOU BÝT  SKAUTI 
 PŘÍNOSNÍ ŠKOLÁM A ŠKOLKÁM?

Skauti mohou pro mateřské a základní školy pořádat 
různé typy aktivit od jednoduchých soutěží přes branné 
dny až po prožitkové aktivity. Osvědčila se i spolupráce se 
školními družinami. Možnosti jsou i ve spolupráci skautů 
na kurzech a školách v přírodě. Myslím, že pro školy by 
mohly být dobrým příkladem i některé prvky skautské 
výchovy jako vlastní příklad nebo učení praktickou činností. 
I v oblasti práce s kompetencemi jsou podle mého skauti 
dál než školství.

Gerd Dimmroth – Hern
zástupce ředitele 
na ZŠ Nedvědova, Olomouc

Myslím, že by školství prospělo větší využití skaut-
ských metod – zejména práce ve skupinách, učení se 
dětí od sebe navzájem, partnerský přístup učitelů 
a výuka praktickou činností. Ale i v oblasti cílů bychom 
mohli inspirovat – například větším důrazem na sociální 
kompetence.

Tomáš Obdržálek – Vrt
učitel na gymnáziu, Praha

Skauti mají podle mě obrovský potenciál nabízet růz-
né vzdělávací semináře, třeba jako volitelné předměty 
do pedagogických škol. Například o tom, jak zvládat 
„problémové“ žáky, které skautští vedoucí často dovedou 
zaujmout a dát jim šanci realizovat se, přestože jsou sami 
často bez pedagogických zkušeností. Je s podivem, že už 
se to dávno neděje. Mnozí skauti také tíhnou k učitelskému 
povolání, a berou si poté s sebou do škol metody, které 
se naučili ve skautu. A taky odvahu jezdit na dobrodružné 
školní výlety.

Magdaléna Benešová – Mája
učitelka, koordinátor-
ka vzdělávacích projektů 
sdružení Post Bellum, nyní 
na mateřské dovolené

Skauti – pedagogové mohou do škol vnášet zajímavé 
přístupy, např. zdůraznění učení se skrze smyslový proži-
tek (learning by doing), vědomí toho, že děti jsou různé, 
a proto vyžadují různé přístupy, či, a v to doufám nejvíce, 
posilovat ducha svobody. Bohužel na druhou stranu 
mohou být někteří skauti též nositeli určitých, z mého 
pohledu negativních tendencí, jako jsou sklony k disci-
plíně beze smyslu či nerespektujícímu přístupu k dítěti. 
Co se týká dětí, tak pokud jsou skutečně vedeny v duchu 
skautské metody, mohou do škol přinášet ducha potřeby 
svobodného bádání a objevování, potřeby ptát se a rozví-
jet, potřeby dělat smysluplné věci či umění si kultivovaně 
říct o to, co potřebují.

Lukáš Šlehofer – Šlehy
lektor
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ÚVODNÍK | OBSAH

Díky myšlence, že máme po sobě 
zanechávat lepší svět, než jaký byl, 
když jsme na něj přišli, jsme jako 
skauti tak nějak vedeni k starosti a péči 
o druhé, k tomu, abychom byli vnímaví 
a hledali příležitosti, kde můžeme být 
k užitku. Víme, že je důležité nezůstat 
„zakuklení“ ve svých malých skaut-
ských jednotkách, že je svět i tam ně-
kde venku a že pro něj možná můžeme 
být inspirací. V oblasti vzdělávání je 
to nasnadě. Výchova a vzdělávání by 
se daly chápat jako jedny z klíčových 

pilířů skautingu. Příležitostí dnes máme více než dostatek, jde jen o to, zda je 
využíváme. Pátrali jsme tedy po tom, zda se někde skauti v oblasti vzdělávání 
angažují i mimo své skautské oddíly. A nějaké příklady jsme naštěstí našli. 
Některé jsou více než povzbudivé – skauty vedená lesní školka, spolupráce 
oddílů a škol nebo skautů s vysokou školou na tématu globálního rozvoje. 
Pokud vás zajímá víc, určitě si přečtěte článek na straně 20. 

Malá odbočka – že články čtete, jsme se mohli hned po vydání minulého čísla 
sami přesvědčit – došlo nám nemálo emailů a dopisů. Jedny se vztahovaly 
k článku Čertův krb, druhé k článku Více punku do skautingu. Ten vyvolal 
nemalý rozruch. Za vaše reakce jsme rádi a po domluvě s autory bychom je 
rádi zveřejnili na skautské křižovatce. 

Příjemné a inspirativní čtení nejen o vzdělávání po skautsku přeje
J.
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Pro spolupráci můžete psát na email skautskysvet@skaut.cz.

 Do hodnocení časopisu se můžete zapojit na webu 

www.skaut.cz/hodnocenicasopisu 
nebo na www.facebook.com/SkautskySvet.
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3 XXV. SKAUTSKÝ SEMINÁŘ ELŠ

Na XXV. Skautském semináři 
Ekumenické lesní školy, který se 
bude konat 9.–11. ledna 2015, 

budou přednášet a diskutovat Jiří Stránský 
(Skauting v době komunismu), Jeroným 
Klimeš (Jak udržet partnerské vztahy), 
Stanislav Balík – Ježek (25 let – nesmrtelný zápas 
svobody a nesvobody), Katka Lachmanová (Karika-
tury Boha), František Radkovský (Cesta ke kněžství 
v totalitě), Jiří Zachariáš – Pedro (Český ilegální 
skauting 1960–1990), Ondřej Kupka – Dick, Míša, 
Tomik (Benjamínci aneb předškoláci v Junáku), Ivan 
Brezina (Pozemní dobrodružná cesta do Kalkaty), 
Pavel Hájek – Balú (Refl exe domova a krajiny), Miloš 
Rejchrt (Duchovní úvod) a další osobnosti. Víkend se 
bude konat v pražském Salesiánském divadle v divadle 
v Kobylisích. Připraveno bude i promítání, čajovna, 
výstavy, ubytování, stravování, prodejci atd.

JÁ A SKAUTING | ZPRÁVY Z JUNÁKA

ZPRÁVY Z JUNÁKA

 Více na els.skauting.cz.

2 PŘIPRAVUJEME SE NA ZMĚNU 
 NÁZVU ORGANIZACE

Užívání nového názvu Junáka, který byl 
schválen spolu s novými Stanovami na Val-
ném sněmu v Litomyšli, je stále odloženo 

(na rozdíl od Stanov, které vstoupily v účinnost již 
v červnu tohoto roku). Pravděpodobný termín změny 
názvu je očekáván k 1. lednu 2015. Do té doby se 
stále užívá starý název ve tvaru: „Junák – svaz skautů 
a skautek ČR“.

1 SETKÁNÍ ODBORŮ JUNÁKA

Na konci října proběhlo na Chvalském zámku 
v Praze-Horních Počernicích setkání zástupců 
jednotlivých odborů a institucí, které pomáhají 

Výkonné radě Junáka (VRJ). Odbory zde prezentovaly, 
co aktuálně dělají, kdo je jejich členem a co je trápí. 
Účastníci také hledali možnosti vzájemné spolupráce 
a zapojení odborů do naplňování Strategie Junáka 
do roku 2022. Setkání se zúčastnilo přes 30 zástupců 
ze 16 odborů a institucí.

4 MINCE K MINCI 

Nový dlouhodobý dobročinný projekt kmene 
dospělých Mince k minci se chýlí k závě-
ru úvodní etapy. Výtěžek z fi nanční sbírky, 

prodeje suvenýrů i další činnosti klubů bude věnován 
na podporu výcviku asistenčních psů. K prostřed-
kům získaným z charitativního trhu na 3. Národním 
oldskautském jamboree v Miletíně přidaly více než 
osm tisíc korun oldskauti Královéhradeckého kraje, 
5000 Kč věnoval klub Jestřábi Praha z prodeje DVD 
o Jaroslavu Foglarovi a z výtěžku vyhlídkové plavby 
lodí po Vltavě. Neméně cenné jsou však i drobné část-
ky od jednotlivců či z klubů. Letos i v dalších třech 
letech budou peníze věnovány výcvikovému centru 
asistenčních psů Pomocné tlapky. 

FOTO SLAVOMIL JANOV – NASHVILLE
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5 27. SVĚTOVÁ KONFERENCE ISGF

Až k protinožcům, do olympijského komplexu 
v australském Sydney, se 10.–16. října 2014 
sjely na 27. světovou konferenci Mezinárod-

ního společenství dospělých skautů a skautek čtyři 
stovky delegátů ze 46 národních gild ISGF. Vrcholné 
jednání však proběhlo bez účasti zástupců kmene 
dospělých Junáka, přestože čeští oldskauti s více než 
třemi tisíci členy tvoří jednu z nejpočetnějších i nejak-
tivnějších národních organizací. Konference s  mottem 
Friendship Beneath Southern Skies (Přátelství 
pod Jižní oblohou) s potěšením konstatovala, že zájem 
o skauting dospělých se postupně rozšiřuje i v dal-
ších zemích. Novým, 62. členem ISGF se v Sydney 
staly Maledivy a přidružené členství získala Argen-
tina. V rámci konference byla završena mezinárodní 
charitativní aktivita Fellowship Toy. Jednotlivé gildy 
organizovaly sbírky hraček pro děti z uprchlických 
táborů v oblastech postižených válkami, politickými 
otřesy i přírodními katastrofami. Strategii dalšího 
rozvoje skautingu dospělých vytyčil akční plán s při-
léhavým názvem Steps to future (Kroky do budouc-
nosti). V čele světového výboru ISGF zůstává nadále 
prezidentka Mida Rodrigues z Portugalska. Pořada-
telství příští konference v roce 2017 bylo svěřeno 
Indonésii a uskuteční se v Denpasaru, správním centru 
ostrova Bali.

7  SEVEROČESKÁ ZÁCHRANÁŘ-
SKÁ LESNÍ ŠKOLA – 
SELEŠKA 2015

Víš, jak jednáš v krizových situacích? Zachováš 
klid a pomůžeš druhému, když si sám pomoci 
neumí? Chceš pořádat kurzy zdravotních zota-

vovacích akcí a nemáš OČK Zdravověda? Na Selešce 
se o sobě mnoho dozvíš, mnoho se naučíš a můžeš 
získat OČK. Čeká Tě celkem 19 dní plných záchranaři-
ny, nezapomenutelných zážitků a přátelství.

 Více na webu seleska.skauting.cz.

6 MAWADANI NEZAPOMÍNAJÍ

Klubovnu skautského střediska Mawada-
ni v Praze-Košířích na Okrouhlíku zdobí 
od poloviny září pamětní deska zakladatele 

střediska Přemysla Muchy – Dódi. O výrobu a insta-
laci desky se zasloužil zejména místní klub OS, který 
připravuje i další akce k sedmdesátinám střediska 
v příštím roce.

8 TROJSETKÁNÍ V POLSKÝCH TATRÁCH

Harcerská chata Glodówka na úbočí Vyso-
kých Tater hostila v polovině září šest desítek 
polských, slovenských a českých oldskautů 

na tradičním Trojsetkání. Všichni si nejdříve prohlédli 
pamětihodnosti královského města Krakova a poté se 
v nedalekém Zakopaném zúčastnili zahájení harcer-
ského roku. Setkání provázelo několik inspirativních 
her (např. originální skautské tržiště) a nechyběla 
vzpomínka na zakladatele polského skautingu. 
Programovým pilířem setkání, které je význam-
nou součástí aktivit Středoevropského subregionu 
ISGF, byla konference o historii slovanské skautské 
vzájemnosti. Přednášku předního polského histori-
ka Mariana Misczuka doplnila projekce vzácných 
fotografi í a dokumentů z fondu Skautského institutu 
A. B. Svojsíka. V roce 2015 se 19. Trojsetkání usku-
teční na Slovensku.

FOTO SLAVOMIL JANOV – NASHVILLE
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12 TŘICET TISÍC KORUN NA REKON-
STRUKCI MOHYLY NA IVANČENĚ

Během tohoto roku se konal třetí ročník soutěže 
veřejných sbírek na obnovu památek s názvem 
Máme vybráno, kterou zajišťuje nezisková 

organizace Institut pro památky a kulturu, o.p.s., provo-
zovatel portálu PROPAMÁTKY. Skauti v této soutěži 
díky stovkám hlasů z celé republiky získali celkem 
třicet tisíc korun na údržbu a rekonstrukci legendární 
mohyly na Ivančeně. Mohylu 6. října 1946 založil 30. 
oddíl Junáka z Moravské Ostravy na památku pěti 
roverů – členů „Odboje slezských Junáků“, kteří byli 
s dalšími skauty jen pár dní před koncem druhé světové 
války popraveni nacisty. V době zákazu Junáka komu-
nistickou mocí byly výstupy na Ivančenu spíše tajné 
a mohyla rostla jako skrytý protest. Od roku 1990 jsou 
výstupy na Ivančenu legální a obvykle v sobotu kolem 
24. dubna na ni míří skauti a v neděli trampové.

9 SKAUTSKÝ ODBOR HLEDÁ 
NOVÉ TVÁŘE

Jsi ve škole nebo v zaměstnání a nemáš možnost 
působit u svého oddílu, ale rád by ses zapojil 
do užitečné práce v Junáku? Předal jsi oddíl a rád 

zúročíš své zkušenosti a znalosti? Víš o někom schop-
ném? Máš chuť do zajímavé práce a nadšení? Hledáme 
velmi naléhavě schopné lidi, kteří mají zkušenosti s ve-
dením týmů a s vedením krátkodobých i dlouhodobých 
projektů. Přesně takoví lidé mohou své zkušenosti zúročit 
ve Skautském odboru a podílet se třeba na revizi Skautské 
stezky, přípravě Elixíru nebo ve štábu Svojsíkova závodu.

 Více informací na emailu: 
ludmila.hobzova@junak.cz.

10 SETKÁNÍ VŮDCŮ V HOSTINNÉM

O víkendu 7. až 9. listopadu 2014 uspořádala 
Krajská rada Junáka Královéhradeckého kraje 
v Hostinném akci s názvem Setkání vůdců 

II. Zúčastnila se jí více než stovka zástupců vedení středi-
sek Královehradeckého kraje i z ostatních koutů republiky. 
Na akci přijelo přes třicet lektorů z celé republiky, souběž-
ně probíhalo až jedenáct programů zaměřených na řízení 
střediska, personalistiku, hospodaření, symbolické rámce 
a další praktické ukázky a inspirace pro činnost oddílů.

 Podrobnosti o akci včetně fotek a videí najdete 
na stránce setkani.skauting.cz.

13 SKAUTING VE III. ODBOJI

Vzpomínkovým setkáním u skautské mohyly 
v místě někdejšího pracovního tábora Eliáš 
u Jáchymova si na sklonku léta připomně-

lo téměř sto skautů z celé republiky památku obětí 
komunistické zvůle 40. a 50. let. Akce je pořádána 
od roku 1992 z iniciativy oldskautů Karlovarského 
kraje. Rovněž v režii kmene dospělých Junáka se při-
pravuje i expozice Skauting ve III. odboji v bývalém 
lágru Vojna u Příbrami. V listopadu byl v památníku 
umístěn pilotní panel stálé výstavy, která bude otevře-
na 27. června 2015 v Den památky obětí komunistic-
kého režimu.

11 ČERTŮV KRB: 
DOPLNĚNÍ K ČLÁNKU

V minulém čísle Skautského světa vyšel článek Čertův 
krb. Někteří z vás (děkujeme!) napsali k nám do redakce, 
neboť si povšimli, že mužům na fotografi ích chybí vhodné 
pracovní oblečení včetně pevných bot. Rádi bychom tedy 
článek dodatečně doplnili o informaci, že při práci s ná-
strojem jako je motorová pila, je potřebné mít ochrannou 
helmu a brýle, pevnou obuv a pracovní oblek. Aktivita 
samozřejmě vyžaduje dost zručnosti a zkušenosti s prací 
s motorovou pilou.

FOTO SLAVOMIL JANOV – NASHVILLE
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UŽ ČTVRTSTOLETÍ 
SKAUTUJEME!

SLOVO STAROSTY | JÁ A SKAUTING

AUTOR JOSEF VÝPRACHTICKÝ – JOSÉ, 
STAROSTA JUNÁKA

2. prosince uplyne 25 let od setkání činovníků 

v Městské knihovně v Praze roku 89, které bylo 

velkým impulsem ve znovuobnovení činnosti 

Junáka. To již vznikaly či obnovovaly svoji činnost 

jednotlivé oddíly, do nichž touha po skautském 

dobrodružství či dosud zakázaném ovoci přiváděla 

velké množství kluků a holek. Ale čekaly nás 

i náročné výzvy. I Junák si musel projít obdobím 

hledání a sporů o podobu skautingu, které – ať už 

byly vedeny z generačních, osobních či jiných dů-

vodů – znamenaly vždy oslabení organizace. Jsem 

nesmírně rád, že toto období máme už za sebou, 

že se nám daří, a jen doufám, že si tyto zkušenosti 

budeme pamatovat.

Do budoucna nesmíme zapomenout, že na nás 

zůstává po generace předávaná odpovědnost po-

kračovat a vést další svěřence po cestě skautingu. 

Po cestě, kterou přinášíme radost a životní směřo-

vání ostatním; která má smysl nejen pro nás, ale 

především pro budoucnost světa, v němž žijeme.

Děkuji vám všem, kteří s námi po skautské stezce 

jdete a podílíte se na společné práci – vedete nebo 

jste vedli oddíly, střediska, okresy, kraje, pracu-

jete v týmech vzdělávacích akcí nebo jakýmkoli 

způsobem pomáháte naplňovat poslání skautingu. 

Díky! 

NA TEXTECH SPOLUPRACOVALI DOMINIKA ZEMANOVÁ – JULČA, 
VÁCLAV ZEMAN – ŠÍK, SLAVOMIL JANOV – NASHVILLE A DALŠÍ.

Celostátní Kalendář Regionální Mezinárodní

 Výsledky jejich pátrání najdete na stránce 
most.skauting.cz/kdo-jsme/historie/oldrich-hornof.

15 MOSTEČTÍ SKAUTI PÁTRALI 
PO OSUDU OLDŘICHA HORNOFA

Na podzim roku 2012 oslovila na Mosteckých 
slavnostech mostecké skauty Oldřiška Šicová, 
která jim nabídla informace o popraveném skau-

tovi Oldřichu Hornofovi ze Souše u Mostu. Ti díky ní získali 
jeho fotky a zjistili o něm podrobnější informace a vše 
umístili na svůj střediskový web. Letos na jaře s obdobnou 
žádostí skauty pro změnu kontaktovala paní ze Židovského 
muzea v Praze. Jedenáctého října tak měli mostečtí skauti 
díky spolupráci s muzeem možnost vypravit se do Památníku 
politické justice v Drážďanech a hledat tam o Oldřichu Hor-
nofovi další informace. V rámci památníku funguje kartotéka 
osob, kteří prošli věznicí či zde byli popraveni. Byl mezi 
nimi i Oldřich Hornof.

 Více na skolavafrice.cz.

14 11. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SBÍRKY 
POSTAVME ŠKOLU V AFRICE

První říjnový týden po celé České republice pomá-
hali skautky a skauti vybírat prostředky na stavbu 
v pořadí již sedmnácté školy. Škola bude stát ve ves-

ničce Meja vzdálené 90 kilometrů od etiopské Awassy. 
Skauti z 35 oddílů připravili na podporu letošního ročníku 
sbírky řadu akcí. V pražském Radotíně vznikl africký stánek 
s etiopskou kávou, na mnoha místech také infostánky a hry 
pro děti. V Chrudimi si mohly děti v rámci „afrického od-
poledne“ složit velké puzzle Afriky, v parku na Slovanském 
náměstí v Brně proběhly africké hry. Skauti z Nového Města 
nad Metují připravili 11. ročník tradičního běhu, v rámci 
kterého se sbíraly příspěvky od sponzorů za počet uběhnu-
tých okruhů.
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AUTOR VLAĎKA VOJTÍŠKOVÁ – KOLŤÁK, BRUSEL
FOTO ALEXANDRA DVOŘÁKOVÁ

Stojíme uprostřed bruselského hlavního nádraží, kolem 
nás proudí davy lidí spěchajících na vlak, u pokladen 
stojí dlouhé fronty lidí nervózně pozorujících velké 
hodiny nad nimi, na kterých za chvíli poskočí ručič-
ka na šestou hodinu. Kolem nás je shromážděno asi 
dvacet dětí s rodiči. „Tak se měj, v neděli tě tu zase 
vyzvedneme,“ loučí se s dcerou tatínek. „To byl český 
velvyslanec při EU Martin Povejšil,“ šeptá nám někdo. 
Ač jedeme na výpravu s BruSKem – bruselskými 
skauty, všichni tu mluví česky nebo slovensky. Jde totiž 
o oddíl, který vznikl v roce 2006 z iniciativy „euro-
úředníka“ Josefa Schwarze alias Merlina. „Cítil jsem, 
že tu něco takového pro děcka z českých a slovenských 
rodin chybí. Jsem od dětství skaut duší i tělem a chtěl 
jsem, aby i tato děcka objevila kouzlo skautování. 
Poznal jsem tu navíc jednu maminku ve složité životní 
situaci, které v Bruselu chyběla smysluplná volnočaso-
vá aktivita pro její děti,“ říká Merlin, který sám v Praze 
na Jižním Městě navštěvoval oddíl Osmička.

Máme plno
Ve vlaku sedíme naproti dvěma devítiletým slečnám. 
„Já jsem Sofi e,“ říká nám drobná hnědovláska. „A já 
Sophie,“ klade druhá dívka důraz na francouzskou 
výslovnost jména. Obě navštěvují evropskou školu, kde 
probíhá vyučování v mnoha jazycích včetně češtiny. 
Díky tomu neztrácejí kontakt s rodným jazykem.

Věkové rozpětí dětí v BruSKu je značné, 
od 7 do 16 let. Celkem má oddíl téměř 40 skautů, 
vlčat a světlušek, které se dělí do čtyř družin: Lovců, 
Amazonů, Lišáků a Pand. „Poslední tři roky už ani 
nemůžeme nabírat nové členy vyjma sourozenců dětí, 
které k nám již chodí,“ posteskává si Merlin. Vedoucí 
na nové děti nemají kapacitu, protože většina z nich 
je vedle BruSKu vytížena prací pro evropské instituce 
a vlastními rodinami. Studentů, kteří by mohli oddíl 
vést – jak je tomu povětšinou v Česku – je zde mini-
mum. Velká část dětí, když doroste vysokoškolského 

Na výpravě s BruSKy – bruselskými skauty

JÁ A SKAUTING | REPORTÁŽE 

    ČESKÁ 
   SKAUTSKÁ 
STOPA V BRUSELU
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věku, odchází studovat mimo Belgii. „V tomhle je náš 
oddíl specifi cký. Vedoucí většinou nejsou vysoko-
školští studenti, ale třicátníci, mnohdy rodiče dětí 
z oddílu,“ vysvětluje Merlin. Na vedení oddílu není 
sám, aktuálně mu s ním pomáhají: Roland, Žížalka, 
Turbo, Blaž, Markéta, Saška, Danielka, Pižin, Caesar 
a Lasička.

Řečtí bohové v pohoří Arden
Když dojedeme do cíle, už se smráká. Čeká nás ještě asi 
šestikilometrová cesta k tábořišti vedle salesiánského 
kláštera Farnières v pohoří Ardenny. Trochu bloudíme 
lesy, ale nakonec všichni zdárně uléháme do stanů. Dru-
hý den ráno zahajujeme celoroční hru na téma řeckých 
bohů. Jsme z toho nervózní asi víc než děti, s manželem 
Jakubem máme hrát Prométhea a Pandoru. Na ranní ná-
stup tak přichází Jakub opásaný bederní rouškou. „Chci, 
abys mi stvořil tvora, jakého svět ještě neviděl. Stvoř mi 
člověka!“ zaburácí k němu Zeus v bílém plášti a uhodí 
holí – stříbrně obaleným stromkem – do země. Společně 
s dětmi a Prométheem se pak odebíráme na louku a ze 
samoschnoucí keramiky modelujeme fi gurky člověka. 
Ostatní vedoucí se zatím připravují na „večírek bohů“, 
který má následovat, a tak jsme tu zůstali s Jakubem 
a celým oddílem sami. Energii třiceti dětí jsme po „stvo-
ření člověka“ zužitkovali k vyčištění lesa, dalším úko-
lem bylo připravit Diovi obětiny skládající se ze dřeva 
a ze všeho, co do lesa nepatří.

Činnost BruSKu se příliš neliší od běžného českého 
skautského oddílu. Jednou za měsíc se jezdí na výpravy, 
jednou za rok na tábor, jen schůzky se konají pouze 
jednou za čtrnáct dní, protože na častější setkání chybí 
čas (vedoucím i dětem). Na schůzkách se pak probírají 
jak skautské znalosti a dovednosti – historie, uzlování, 
topografi cké značky, skautská stezka – tak hrají hry. 
Ač je BruSK registrován pod organizací YMCA T.S., 
probírá i historii Junáka. „Pokud vím, stanovy českého 
Junáka či Slovenského skautingu neumožňují registraci 
oddílů působících v zahraničí,“ vysvětluje Merlin, proč 
není oddíl v Junákovi. „Uvažovali jsme i nad registrací 
v některé ze skautských organizací v Belgii, ale mají 
zde různá pravidla, která by pro nás bylo obtížné splnit, 
jako například že do vedení oddílů musí být zapojeni 

i vedoucí ve věku 17–18 let. Tahle věková kategorie 
nám však právě chybí, protože děti většinou odchází 
studovat do zahraničí, kterým je takto myšleno i Čes-
ko.“ Ač je YMCA křesťanskou organizací a BruSK jako 
své zázemí využívá faru slovenské farnosti nedaleko 
Evropské komise, oddíl není primárně křesťanský. „To 
se mi na našem oddíle líbí, že každý přichází odjinud – 
jsme taková směs skautů-neskautů, křesťanů-nekřesťa-
nů, táborníků-netáborníků. A všechno si to prostě nějak 
sedne a najednou tam cítíš jednotu,“ říká Merlin. „Mně 
se v oddíle líbí hlavně ta parta, že se všichni známe 
už od malička. Ale i že se naučíme všelijaké věci jako 
například uzlování,“ říká třináctiletá Ema Doubravová, 
v Belgii žije už více než pět let, takže ji považuje za do-
mov, ačkoli se narodila na Slovensku.

Nad Tatrou sa blýska
Na večerním nástupu zpíváme česko-slovenskou 
hymnu. Ve slovech té slovenské trochu tápu, Česko-
slovensko jsem zažila jen jako malá holka, ale i tak mě 
společná hymna nějak dojímá, ani nevím proč. V oddíle 
jsou Češi a Slováci společně, a tak by nebylo fér zpívat 
jenom tu českou. Z nástupu se odebíráme ke slibovému 
ohni, i tam jsou připraveny obě dvě vlajky a děti slibují 
podle své národnosti. Vedoucí jim na kroj připínají 
slibový odznak. Ten se trochu liší od toho, který nosím 
na svém kroji, neboť jde o slibový odznak YMCA 
skautů. Slibový oheň byl určen těm, kdo se nemohli zú-
častnit letního tábora v Čechách, kde probíhal ofi ciální 
slibový oheň se všemi náležitostmi včetně slavnostního 
zapalování. Panuje zde slavnostní a trochu tajemná 
atmosféra, na rozdíl od našeho oddílu mají v BruSKu 
tradici, že slibového ohně se smí zúčastnit jen ti, kdo 
už mají slibový odznak. Ostatní se musí po společné 
části s kytarou odebrat na kutě a slib je pro ně zahalen 
tajemstvím.

V neděli se vracíme domů fyzicky unavení, ale duševně 
odpočatější než kdybychom strávili víkend v šedém 
Bruselu a odpočívali v posteli. Jsem zvyklá potkávat 
Čechy po celé Evropě, i pro mě však bylo setkání 
s bruselskými skauty trochu nevšedním zážitkem. Ještě, 
že v dnešní době Evropy bez hranic už takový „exilový 
skauting“ nepředstavuje jediný kontakt se vzdálenou 
domovinou, jako tomu bylo v dobách železné opony. 

REPORTÁŽE | JÁ A SKAUTING

 BruSK – Bruselští skauti

Pokud do Bruselu míříte na studia či za prací a chtěli 

byste se do činnosti BruSKu zapojit, můžete je kontaktovat 

přes webové stránky: www.brusk.eu.

TO SE MI NA NAŠEM ODDÍLE LÍBÍ, ŽE KAŽDÝ PŘI-
CHÁZÍ ODJINUD – JSME TAKOVÁ SMĚS SKAUTŮ-
-NESKAUTŮ, KŘESŤANŮ-NEKŘESŤANŮ, TÁBOR-
NÍKŮ-NETÁBORNÍKŮ. A  VŠECHNO SI TO PROSTĚ 
NĚJAK SEDNE A NAJEDNOU TAM CÍTÍŠ JEDNOTU.“
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AUTOR MARTIN KŘIVÁNEK – SET A TOMÁŠ KOZEL – TOM, STRATEGICKÝ ODBOR
FOTO MARTIN KŘIVÁNEK – SET

„Hledám víkendový kurz, nevíš o něčem?“ čtu 
v emailu, který mi opět připomíná, že Ježka, naše 
nová vedoucí 6. oddílu Lasiček nemá ještě vůdcovskou 
zkoušku. Ježka k nám do střediska přišla až po vysoké. 
Pro vedení skautek má opravdu talent, jenže už pracuje 
a obětovat týden dovolené pro letní kurz se jí příliš 
nezamlouvá. Co však mám poradit, když v našem kraji 
žádné víkendové vůdcovky nejsou.“

Možná zažíváte podobné situace i u vás v oddíle či 
ve středisku. I proto vznikla Strategie Junáka do roku 
2022. Byla projednána na Valném sněmu v Litomyšli 
a schválena Náčelnictvem letos v červnu. Vydali jsme 
se tak společně na dlouhou cestu. Před námi je pade-
sátka prioritních témat, kde máme jako Junák rezervy 
a do budoucna bychom se rádi v těchto oblastech posu-
nuli o kus dál. Vznikl Strategický odbor pod VRJ a ten 
pod vedením Martina Křivánka – Seta uvádí naplňová-
ní Strategie do pohybu.

Jedním z pěti témat, které Náčelnictvo vybralo 
do první vlny řešení je téma Dostupné vzdělávání. 
Právě tam bychom mohli výhledově nalézt řešení 
situace nastíněné v úvodu. Nepředbíhejme však celý 

proces. Garance tématu se zhostila Barbora Ticha-
vová – Rozárka a připravila první výkop, který byl 
nejprve diskutován na webu. Do otevřené debaty mohl 
přispět kdokoli, kdo má o toto téma zájem. Následně 
proběhla schůzka, z jejíchž výstupů Rozárka sestavila 
fi nální zadání tématu. VRJ zadání schválila a teď čeká 
na schválení na NJ.

Kam konkrétně nás téma Dostupného vzdělávání smě-
řuje? V rozpracovaném zadání tématu jsme si stanovili, 
že chceme, aby vzdělávání bylo zájemcům dostupné 
časově, fi nančně, ale také dostatkem informací. Jedním 
cílem tedy je, například vyjít vstříc činovníkům, kteří 
jsou zaměstnaní či mají děti a nabídnout jim vhodnou 
formu a rozsah vzdělání při zachování stávající kvality. 
Budeme se snažit o rovnoměrné rozmístění kurzů 
po ČR, aby byla náročnost dopravy srovnatelná. Určitě 
také pomůže, když všechny informace o kurzech budou 
snadno přístupné v jedné databázi na webu. To už jsou 
úkoly, které lze uchopit a pustit se do jejich realizace, 
aby priorita, jež nás pálí, postupně spěla ke zlepšení.

Téma Dostupnost vzdělávání není ovšem jediné, které 
se řeší. Souběžně s ním je v podobné fázi téma Podpora 
činnosti výchovných zpravodajů, také pod garancí Ro-
zárky. Pro témata Motivace činovníků, vedené Hanou 
Bejčkovovou – Karamelou, a Vzdělanost hospodář-
ských a organizačních činovníků, garantované Bořkem 
Slunéčkem, se již také formují fi nální zadání. Interní 
komunikace, vedená Petrem Vaňkem – Permim, je 
v diskuzi.

Strategie nám udává směr, ale cesta už je na každém 
z nás. Zamýšlejme se tedy, co pro její naplnění můžeme 
udělat i ve svém okolí, inspirováni skautingem. 

Cesta jménem Strategie Junáka do roku 2022

JÁ A SKAUTING | SKAUTSKÝM SVĚTEM

VÍME, KAM JDEME?

 Máš-li chuť se zapojit či být o Strategii informován 
pravidelněji, podívej se na strategie.skauting.cz 
nebo nám napiš na strategie@skauting.cz. 
Děkujeme!
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O TVORBĚ LOGA JUNÁKA

Po důkladné analýze (výzkumy uvnitř Junáka, konzul-
tace s experty, apod.) došla pracovní skupina náčelnic-
tva k závěru, že základním problémem naší prezen-
tace není primárně podoba současného loga, nýbrž 
rozpolcenost našeho vystupování. Jedním z hlavních 
důsledků je souběžné používání loga a znaku a jejich 
vizuální rozdílnost. Paralelní používání obou symbolů 
je pro veřejnost matoucí, mnohdy nás vnímá jako dvě 
organizace. Jasné oddělení interní a externí komunika-
ce předpokládal minulý grafi cký manuál. Praxe jeho 
používání však ukázala, že situace pro čistě „vnitřní“ 
a „vnější“ použití nelze jednoznačně rozlišit. Mimo to, 
je zcela běžné, že se grafi cké vizuální styly a loga čas 
od času mění. Stejně jako se mění dobový vkus, tech-
nologie a způsoby distribuce je třeba udržovat grafi cký 
styl aktuální, aby naší organizaci dobře sloužil.

Nové logo Junáka
Výstupem připravované změny bude nové logo vychá-
zející ze znaku Junáka (tvarově i symbolicky) uzpůso-
bené pro použití v tiskových i elektronických mediích. 
Rozdíl mezi oběma symboly (znakem a nově vzniklým 
logem) nebude veliký. Znak zůstane v nezměněné po-
době a bude nadále využíván v situacích klíčově pod-
porujících skautskou identitu (typově: slibový odznak, 
vlajky, dekrety apod.). Nově vzniklé logo a grafi cký 
styl navíc napraví některé neduhy minulého grafi ckého 
manuálu – nejasné vyznění loga v jednobarevné varian-
tě, špatnou čitelnost, obtížně použitelné ilustrace. 

Nově vzniklý grafi cký manuál vymezí použití loga 
a znaku v typických situacích interní i externí komu-
nikace. Základní podmínkou úspěchu bude, že vzniklé 
logo a znak (ze kterého logo vychází) budou pro ve-
řejnost natolik podobné, že si je navzájem podvědomě 
propojí. Díky podobnosti obou symbolů bude naše 
organizace svobodnější – tvorba propagačních výstupů 
nebude doménou několika zasvěcených znajících 
komplikovaná pravidla správného používání. Širší vy-

užívání grafi ckého stylu v hnutí je jedním z důležitých 
cílů – důraz by měl být kladen na intuitivní používání 
grafi ckých pravidel, dostupnost metodické podpory 
a použití on-line aplikací usnadňujících práci dobrovol-
níků s grafi ckým manuálem.

Jako členové skupiny Náčelnictva vnímáme práci 
na logu a grafi ckém stylu jako velmi zodpovědnou 
a zavazující. Najít vhodný symbol, s nímž se zto-
tožní velká část názorově pestré organizace, nebude 
jednoduchý úkol. Avšak právě tuto shodu vnímáme 
jako klíčovou. Stejně jako kroj, vlajky či hymna, budou 
logo a znak vyjadřovat skauting tak, jak jej vnímáme 
a jaký jej chceme mít. Junák je současným hnutím 
s velkou tradicí, společenským postavením a skvělou 
myšlenkou. Tyto kvality by měla odrážet i kvalita jeho 
vizuální prezentace. 

AUTOŘI ANNA SKUHRAVÁ A JANEK DOČEKAL – LUPEN
ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY NÁČELNICTVA PRO LOGO

Záměrem tvorby nového loga a jednotného  grafi ckého 
stylu je veden snahou jednoznačnému vyznění vizuál-
ní prezentace Junáka směrem k veřejnosti a o jed-
notné vyjádření skautské identity pro nás samé.

Kontext změny loga:

 na záměru změny grafi ckého stylu pracuje skupina NJ od podzimu 2011;

 skupina analyzovala příčiny nespokojenosti s logem a grafi ckým stylem 

na základě diskuze a usnesení z VSJ 2011, a následně pak připravila 

záměr změny loga;

 podrobnější informace o činnosti skupiny budou k dispozici do konce 

roku na křižovatce;

 záměr změny loga (a navržený postup) je předložen ke schválení NJ 

v listopadu 2014;

 o dalším vývoji budeme průběžně informovat na křižovatce a záměr 

bude zpřístupněn hnutí ke komentáři. Podněty k němu budou velmi vítány.

Konstrukce odznaku českého Junáka dle Jana Čáky (1970).
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Pozvánka na střediskovou mikulášskou besídku nebo 
fotky z poslední výpravy – to vše nám může dnes při-
padat všední, avšak po létech to získává na hodnotě. 
Stávají se unikátním vyvolavačem vzpomínek pro ty, 
kteří tehdy byli u toho, a cennou informací pro nás 
všechny, abychom věděli, odkud jsme se vzali a kam 
jdeme. Bez dochovaných dokumentů se nemáme o co 
opřít, a proto by mělo být naší snahou uchovat jich co 
nejvíce.

Skautský institut
V Junáku se o to snaží Skautský institut A. B. Svojsíka, 
který dlouhodobě shromažďuje dokumenty, fotografi e, 
knihy a vícerozměrné předměty. Bohužel díky provi-
zorním prostorům bylo až donedávna jejich zpřístupně-
ní problematické, ale i to se konečně změnilo. Během 
letošního roku se povedlo všechny sbírky přestěhovat 
do stabilních a vyhovujících prostor v pražských 
Čimicích, základně je popsat i uložit. A tím je připravit 
k nahlédnutí všem zájemcům.

Zároveň se tím více otvírá příležitost pro kvalitní 
uložení sbírek, které za desítky let své činovnické práce 
nashromáždilo mnoho bratří a sester. Ty často končí 
v popelnicích, neb se o ně nikdo další nezajímá. V tuto 
chvíli nám stačí dát vědět a my rádi zajistíme převzetí 
dokumentů, knih, odznaků či jiných artefaktů. Zaevidu-
jeme je, popíšeme, uložíme a především zpřístupníme 
zájemcům, kteří se na nás obrací. Nebo je využijeme 
pro naše publikační či výstavní účely tak, aby dál nesly 
poselství o době a svém majiteli.

Pětasedmdesát metrů dokumentů
V archivu je již nyní shromážděno a základně popsáno 
na pětasedmdesát metrů dokumentů, korespondence, 
pozvánek, fotografi í, fi lmů z let 1911 až 1989. Unikátní 
je například rozsáhlá sbírka místních časopisů od roku 
1914 do roku 1970, obsahující stovky oddílových, 
střediskových či okresních časopisů, které jsou dnes 
již nedostupné. Ucelený komplet představuje sbírka 
exilového Skautingu či Junáka v období 1968–1970. 
Nachází se zde samozřejmě množství regionálních 
písemností či fotografi í.

Archiválie se nyní zpracovávají a popisují podrobně, 
což významně usnadní orientaci a jejich širší využití. 
Ale už dnes je možné si na webových stránkách projít 
základní soupisy, co archiv obsahuje. Pokud bádáte 
ve vaší oddílové a střediskové historii a potřebujete 
pomoct, stačí napsat na archiv@skautskyinstitut.cz. 
Stejně tak při přípravě bakalářských a diplomových 

AUTOR ROMAN ŠANTORA – BOBO
FOTO ARCHIV SI ABS

JÁ A SKAUTING | SKAUTSKÝM SVĚTEM

SKAUTSKÉ PRAMENY

Zachovat paměť skautingu a zpřístupnit ji všem zájemcům si klade za cíl Skautský institut ABS. 
Jak mu v tom můžete pomoct vy a jak vám on odhalí příběhy skautské minulosti?

R. Plajner čtyřletý (vlevo) na rodinné fotografi i.
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prací z oblasti historie, kdy vám rádi pomůžeme i na-
defi novat téma. Pro přímé bádání je možné po před-
chozí dohodě archiv i knihovnu navštívit a přímo 
na místě studovat. Významný zdroj poznání nabízí také 
 e-knihovna, kam umisťujeme zajímavé dokumenty, 
ale i práce o historii v elektronické podobě. Kromě 
ústředního archivu v Praze má Skautský institut i míst-
ní pobočky v dalších významných městech (v Plzeň-
ském, Olomouckém, Moravskoslezském, Jihočeském 
a Ústeckém), kde se shromažďují písemnosti z regionů. 
Uvítáme také zájemce o pomoc při zpracování doku-
mentů přímo u nás v archivu, knihovně i muzeu. 

SKAUTSKÝM SVĚTEM | JÁ A SKAUTING

 Skautský institut A. B. Svojsíka
Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1 

email: archiv@skautskyinstitut.cz

Tel. 777 663 996

www.skautskyinstitut.cz/knihovny-a-archivy

 INZERCE



14

JÁ A SKAUTING | AGORA

Vždycky rád dostanu k Vánocům papírovou kozu 
od Člověka v tísni. A zatímco ten, kdo mi ji daroval, 
zaplatil několik set korun a já jsem o tom dostal důkaz 
v podobě krásného vánočního dárku, putovaly tyto pe-
níze na nákup skutečné kozy pro chudé lidi v některé 
z afrických zemí. Beru to tak, že radost nás obou – 
dárce i obdarovaného – je stejná, protože oba víme, 
že se aspoň na nějaký čas a aspoň o trochu zlepšila 
situace několika velmi chudých lidí daleko od našich 
bohatých Vánoc.

Ve vlastní posteli
Zároveň si k tomu – snad kvůli své profesi a poznání, 
v jakých podmínkách žijí chudí lidé v Česku, a mezi 
nimi pravděpodobně nejhůře lidé bez domova a (pře-
devším romské) děti v příšerných tzv. chudinských 
ubytovnách – říkám, proč bych nemohl dostat k Vá-
nocům od svých přátel obrázek třeba postele s peřinou 
pro bezdomovce. A díky té kartičce k někomu dopu-
tují skutečné peníze, aby se aspoň párkrát pořádně 
a důstojně vyspal. Anebo obrázek domova pro nějaké 
děti z ubytovny, díky kterému se pro ně někde objeví 
příležitost normálně bydlet, mít svůj pokojík, nebo 
aspoň koutek s hračkami, kamarády ve škole a žád-
ný stres z přecpané ubytovny, nekonečného souboje 
o přežití v nedůstojných podmínkách a téměř nulovou 
perspektivu pro život.

Asi se to nestane, o chudých v Česku se mluví jako 
o nepřizpůsobivých, kolují o nich zaručené zprávy, 
jak se z dávek mají dobře, nebo jak si za svou situaci 
můžou sami. Asi by s prodejem takových karti-
ček nikdo v Česku neuspěl. Kdo by si je kupoval, 
když devět z deseti Čechů by Romy nechtělo mít 
za sousedy.

Přál bych chudým lidem, aby dostali aspoň jiné dár-
ky. Romské děti možnost chodit se svými vrstevníky 

do stejných škol (třetina romských dětí dnes končí 
separovaná v základních školách praktických). Ne-
zaměstnaní šanci důstojně pracovat aspoň ve veřejné 
službě za tisícovku nebo patnáct set navíc za dva 
dny práce v týdnu. Lidi z ubytoven nebo bezdomovci 
šanci bydlet. Pomocnou ruku, aby s nimi kdejaký 
lichvář nemohl vymetat a z tisícikorunového dluhu 
udělat exekuci za 15 tisíc. A také pokoj od populis-
tických politiků.

Přál bych chudým lidem více starostů, kteří se snaží 
obec spravovat ve prospěch všech lidí, i těch chudých 
a sociálně vyloučených.

Vítej, ať jsi kdokoli
A nakonec, a tím se vracím na začátek do let, kdy 
jsem se stal skautem a nechal se svými staršími 
kamarády vést k pomoci potřebným a chudým (třeba 
tím, že jsme babičkám a dědečkům každý týden 
nanosili uhlí), bych chudým v Česku přál, aby si jich 
všímali skauti. Otevírali romským, chudým, hendike-
povaným dětem brány oddílů. Učili se v oddílech 
vytvářet prostředí respektu, které bude děti z minorit 
a s hendikepy učit, že jsou v české společnosti vítané, 
a ostatním dětem na oplátku ukáže, že smysl života se 
neskrývá jen v individuálním úspěchu, ale mnohem 
spíš ve spolupráci, učení se od druhých a pomoci těm, 
kterým (nikdo neví proč) bylo dáno narodit se chudý 
nebo „jiný“.

VÁNOCE A KOZA

AUTOR MARTIN ŠIMÁČEK, PRAHA
AUTOR JE ŘEDITEL AGENTURY 
PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

PŘÁL BYCH CHUDÝM LIDEM, ABY DOSTALI ASPOŇ JINÉ DÁRKY. ROMSKÉ DĚTI MOŽNOST CHODIT SE 
SVÝMI VRSTEVNÍKY DO  STEJNÝCH ŠKOL (TŘETINA ROMSKÝCH DĚTÍ DNES KONČÍ SEPAROVANÁ V  ZÁ-
KLADNÍCH ŠKOLÁCH PRAKTICKÝCH). NEZAMĚSTNANÍ ŠANCI DŮSTOJNĚ PRACOVAT ASPOŇ VE VEŘEJNÉ 
SLUŽBĚ ZA TISÍCOVKU NEBO PATNÁCT SET NAVÍC ZA DVA DNY PRÁCE V TÝDNU. LIDI Z UBYTOVEN NEBO 
BEZDOMOVCI ŠANCI BYDLET.

aneb (ne)jedno předvánoční přání
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Šest mamin sedí na zemi, povídá si o kojení, 
 barefootové obuvi, víkendovém výletě a tak vůbec. 
Sedmá vaří čaj. Kolem se plazí několik ratolestí, 
pár jich spí v šátku, tříleťáci halasně dovádějí. I tak 
může vypadat skautská klubovna v úterý dopoledne. 
Rozmach rodinného skautingu, řekli byste možná, já 
bych však byla opatrná. Pravda, část z přítomných žen 
žije i s dětmi aktivním skautským životem, setkávají se 
rády a pravidelně, to, co je spojuje, je však především 
touha po sdílení každodenních radostí a starostí v kruhu 
žen, se kterými je jim dobře.

Zaregistrovali byste nás? Nenosíme kroj, nepřemýš-
líme o dodržování skautského hesla, byť připraveny 
jsme tak nějak permanentně. Nenapadlo by nás hledat 
v setkávání prvky skautské metody. Vlastně ani nejsme 

rodiny, ale čistě matky a naše převážně neodložitelné 
děti. Některé jsme nikdy neskautovaly. Že byste nás 
i přesto do střediska brali? A kdybychom jen krafaly 
o chlapech, garderóbě a plínkách? Taky bychom mohly 
být skautským klubem? Kde je tady hranice toho, co 
ještě je a co už není skauting?

Přesto, kdyby se tahle parta žen a dětí rozhodla 
 registrovat jako klub rodinného skautingu, šla bych 
s nimi do toho. Bez kroje, metodiky, jen pro to spole-
čenství. A kdyby se nic takového nikdy nestalo, díky 
alespoň za podporu, kterou nám poskytnutím prostor 
Junák poskytuje. I to může být cesta k šíření dobrého 
jména a budování budoucí členské základny. A to 
není marné. 

KDE LEŽÍ HRANICE RODINNÉHO 
SKAUTINGU?

 A co myslíte vy? Jaké jsou vaše postřehy 
a  zkušenosti? Napište nám na email 
skautskysvet@skaut.cz.

AUTOR KATEŘINA ANNA  ŠRUBAŘOVÁ – 
KAŠPRA JE ČLENKOU REDAKCE
 SKAUTSKÉHO SVĚTA

AGORA | JÁ A SKAUTING

 INZERCE

ALTA VIA GV
UPGRADE
YOUR
CLIMBING
PERFORMANCE

WWW.ASOLO.CZ

Perwanger kůže

Vibram® Vertical podešev

pro plně automatické mačky

nový Heel Locking systém

zateplená GORE-TEX® 

Insulated Comfort membrána

NENOSÍME KROJ, NEPŘEMÝŠLÍME O  DODRŽOVÁ-
NÍ SKAUTSKÉHO HESLA, BYŤ PŘIPRAVENY JSME 
TAK NĚJAK PERMANENTNĚ. NENAPADLO BY NÁS 
HLEDAT V SETKÁVÁNÍ PRVKY SKAUTSKÉ METODY. 
VLASTNĚ ANI NEJSME RODINY, ALE ČISTĚ MATKY 
A NAŠE PŘEVÁŽNĚ NEODLOŽITELNÉ DĚTI. NĚKTE-
RÉ JSME NIKDY NESKAUTOVALY. ŽE BYSTE NÁS 
I PŘESTO DO STŘEDISKA BRALI?
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„V současnosti máme osm aktivních členů, účastní-
me se mezinárodních setkání jako třeba Euroscout, 
Scoutphilex nebo Slovanské Jamboree,“ vypráví Lu-
bomír Melichařík – Bam, který klub vede a který stál 
v roce 1991 u osamostatnění hrachoveckého střediska. 
„Setkáváme se asi dvakrát měsíčně buď na tábořišti 
za Vichurama „U Melichaříků“ nebo ve skautské 
klubovně v kulturním domě v Hrachovci. Ještě 
častěji se vídáme, když něco připravujeme na větší 
akce. Na oldskautské Jamboree jsme třeba vyráběli 
přes tři a půl metru vysoký totem, to jsme se potkávali 
i pětkrát týdně. Na mezinárodní trojsetkání v Polsku 
jsme letos chystali zdobené nerezové valašky. Ročně 
máme okolo 15 víkendových akcí,“ popisuje čin-
nost klubu Bam. Členové Jestřába se už několikrát 
účastnili i mistrovství světa ve vyjímání ježka z klece 
a pomáhají i při organizování skautských závodů a her 
pro skauty a veřejnost. Tradicí je i každoroční výstup 
na Ivančenu a Plajnerův memoriál.

Hrachovečtí oldskauti přitom navazují na bohatou his-
torii. Středisko Ostříž vzniklo v roce 1991. Mělo tehdy 
oddíl skautů, dívčí oddíl, smečku vlčat a klub OS, 
ve kterém se registrovala většina členů, kteří skautovali 
v letech 1968–1970. Oldskauti navazovali na řadu ak-
tivit, které provozovali ještě před obnovením střediska. 
„Pokračovali jsme ve vánočních turnajích v badmin-
tonu, které měli tradici již od roku 1979, od roku 
1990 jsme postupně přidali další disciplíny – střelbu 
ze vzduchovky, hod šipkami, šprtec a vyjímání ježka 
z klece,“ vzpomíná Bam. Obnovili také Vichurský 
pohár v zimních sportech, který měl ještě delší historii, 
jeho první ročník se konal už v roce 1946! Po roce 
obnoveného fungování uspořádali zdravotnické školení 
pro celé středisko. U příležitosti výročí založení Junáka 
v Hrachovci pořádali Jestřábi každých pět let výstavu 
a vydávali Almanach a výroční odznak.

Členové klubu a někteří rodiče si po uzavření střediska 
vytvořili samostatný neregistrovaný klub „Old Ostříž“ 
a pomáhali i nadále při pořádání různých místních akcí. 
„Po osmi letech se na nás obrátili činovníci bývalého 
střediska a rozhodli jsme se, že činnost Jestřába obno-
víme. Rádi bychom se teď rozšířili i o mladší členy, ale 
je s tím velký problém. Většina mladých zakládá rodi-
ny, nebo odchází na vysoké školy, za prací do velkých 
měst či do ciziny. Jsme chudé Valašsko a je tu málo 
pracovních příležitostí,“ posteskne si na závěr Bam. 

AUTOR VÁCLAV ZEMAN – ŠÍK, PRAHA
FOTO ARCHIV OLDSKAUTSKÉHO KLUBU JESTŘÁB

JAK VSTAL 
JESTŘÁB Z POPELA

JÁ A SKAUTING | PŘEDSTAVUJE SE…

V roce 2001 ukončilo v Hrachovci činnost středisko Ostříž. Pro vesnici ležící nedaleko Valašského Mezi-
říčí to mimo jiné znamenalo, že se pod Junákem přestal registrovat i klub zdejších oldskautů s názvem 
Jestřáb. Po dlouhých osmi letech se podařilo činnost klubu obnovit a v Hrachovci dnes opět mají fungující 
oldskautský klub

Tip na program klubu: Otevírání studánek

Klub Jestřáb pořádá od roku 1992 akci s názvem Otevírání 

studánek. Je určena pro skauty i jejich přátele, zájemce o přírodu 

a žáky místních škol. Každoročně kolem prvního jarního dne 

společně obchází místní studánky, čistí je a upravují jejich okolí.
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CO DĚLÁM PRO JUNÁKA | JÁ A SKAUTING

Celkem sedm let pomáhal Petr Blažek – Lampa při vedení vlčat. Dnes už třetím rokem u oddílu není, středis-
ku ale stále pomáhá se spravováním klubovny.

Středisko Rod Sovy z pražských Vršovic má dnes 
celkem čtyři oddíly. Každý z nich má svou klubovnu, 
které se nacházejí od Strašnic přes Vršovice až po Nové 
Město. Ta sovího oddílu leží nedaleko stadionu fotbalo-
vé Slavie v Bělocerkevské ulici ve Vršovicích.

Zůstal jsem jen já
Lampa se stal členem oddílu Sovy před osmnácti lety. 
„Tehdejší vedoucí přišli dělat nábor k nám na základku. 
Ze spousty spolužáků, kteří se tehdy přihlásili, jsem 
dodnes ve středisku zůstal jen já,“ vzpomíná Lampa. 
Přešel od vlčat ke skautům a po osmi letech skautování 
začal pomáhat u vedení vlčat. Po pěti letech u oddílu 
si dal na rok pauzu, aby se ještě na dva roky k oddílu 
vrátil. „Už při vedení oddílu jsem dělal nějaké opravy 
a údržbu věcí v klubovně. Když jsem se rozhodl 
s vedením oddílu skončit – kluci ve vedení se mi příliš 
názorově vzdalovali – zbyla mi jako jedno z pojítek se 
střediskem klubovna,“ vypráví Lampa. „Není to nic ná-
ročného – prostě tam člověk občas přijde, zkoukne, co 
je rozbité a zajistí nápravu. Nedá se říct, že by se mi to 
pralo s prací či rodinou, ale spíše na to pozapomínám, 
protože už nejsem v tom dění a tak na skauting moc ne-
myslím. Případně telefonuji a chodím za správcovskou 

fi rmou a dojednávám věci okolo klubovny, co jsou 
třeba řešit,“ popisuje Lampa své správcování klubovny.

Úklid? Na ten nemáme čas
Od začátku nefungovalo všechno hladce. „Při upomínání 
vedoucí oddílu často odsekávali, že mají dost práce s ve-
dením, natož ještě aby zametali a uklízeli po sobě rozháze-
né židle. Po pár letech se to ale razantně změnilo. Nevím, 
čím se to stalo, ale asi si sami uvědomili, že ta klubovna je 
tam pro ně a je na nich si ji udržovat,“ dodává Lampa.

Brzy se však ukázalo, že péče o klubovnu nemůže být 
jediným způsobem pro udržení kontaktu se střediskem. 
Lampa proto začal připravovat akce pro středisko, jezdí 
pomáhat na společné akce o podzimních prázdni-
nách. „Jedna z takových akcí pro středisko se jmenuje 
 INVAZE, letos se mi podařilo uspořádat 1. Středisko-
vou zabijačku,“ říká s úsměvem Lampa.

I přes zmíněné aktivity se nadále věnuje i soví klubov-
ně. „Mám radost, když tam přijdu a je tam něco nové-
ho – nástěnka, věšák či jiná drobnost. Nebo když někdo 
přijde s nějakým nápadem a požádá o pomoc při jeho 
zhotovení. Vždycky když do klubovny přijdu a je tam 
čisto a útulno, potěší mě to,“ uzavírá Lampa. 

AUTOR VÁCLAV ZEMAN – ŠÍK, PRAHA
FOTO ARCHIV STŘEDISKA ROD SOVY

LAMPA: KLUBOVNA MI 
ZBYLA JAKO POJÍTKO
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AUTOR ANNA KŠÍROVÁ – SOPTÍK, LIBEREC
FOTO TÁŇA KREMLIČKOVÁ

Když jsou malé, jde to snadno
Skautští rodiče, které jsem oslovila s prosbou o jejich 
zkušenosti, se vesměs shodli, že nejjednodušší je to 
s malými miminky, která ještě nechodí – pak si člověk 
vlastně může podnikat co chce, limitem jsou hlavně 
vlastní síly a kvalita vybavení. Veronika Morongová – 
Švestka shrnuje nezbytnosti k výpravě do terénu: „teplé 
oblečení, nepromokavý komplet, kočárek, který zvlád-
ne i brodění potůčkem a jízdu neprohrnutou cestou.“

Kašpra se s malou Beri vydala i na nejvyšší vrchol 
Čech: „S dítětem v šátku není problém vyrazit takřka 
kamkoliv, takže s první dcerkou jsme v jejích pěti měsí-
cích byli třeba na Sněžce, začátkem podzimu, místy 
bylo docela sychravo, ale ona na čerstvém vzduchu ne-
uvěřitelně dobře spala.“ K šátku se jim osvědčila nosící 
bunda, do které člověk zabalí sebe i dítě a snadno se 
tak hřejí jeden o druhého. Dnes už je nabídka podob-
ných pomůcek velká, pokud ale nechcete (z fi nančních 
či jiných důvodů) kupovat speciální vybavení, dá se 
ledacos vyřešit svépomocí. Maminka tří dětí Lída měla 
své první děti, když ještě šátkování nebylo moc známé 
a většina pomůcek k němu byla za závratnou cenu. 
Poradila si ale sama: „Dost věcí jsem si ušila nebo 
přešila, vyzkoušela jsem kde co. Třeba fl ísové pončo, 
pod které se vešlo v pohodě i miminko, jak na nošení, 
tak na kojení. Přešila jsem svoji starou zimní bundu 
na obal s kapucou na nosítku, aby miláček při zimních 
radovánkách nezmrzl (tipy: vsadka do bundy – 
http://tinyurl.com/mybjmgv, zateplovací kapsa – 
http://tinyurl.com/kctyf2b). Osvědčily se pletené návle-
ky, které se přetáhly uťapkanému mrňousovi přes boty 
i přes kalhoty, když se nesl.“ Kašpra ještě doplňuje, že 
skvělou pokrývkou hlavy pro miminko je kukla, které 
zahřeje i krk a nepadá z hlavy.

Velké výzvy malých dětí
Hlavní výzvou u malých miminek je přebalování 
a kojení, které vyžadují poměrně často. Maminky se 
shodují, že nakojit jde i v zimě a na sněhu, jen je lepší 
najít nějaké závětrné místo. Táňa, která podniká výlety 
v jakémkoli počasí v rámci klubu rodinného skautingu 
ve Dvoře Králové, doplňuje: „V případě kojení venku 
je důležité vhodné oblečení matky (aby se nemuse-
la celá svlékat), velmi se osvědčily i různé izolační 
podložky na sezení.“ Nám s Jáchymem se zimní výlety 
výrazně prodloužily, když jsem zjistila, že kojit jde 
i v šátku.

Co se přebalování týče, jde to i venku v zimě, jen je 
nutné to zvládnout co nejrychleji. Švestce se osvěd-
čila přebalovací podložka (ekologickou variantou je 
koupit nebo ušít si látkovou – z jedné strany fl eece 
nebo klidně starý ručník, z druhé strany PUL), protože 
„nehody byly s ofouknutým zadečkem přeci jen čas-
tější, děti – zvyklé na pobyt i v chladném počasí – tím 
však nijak neutrpěly.“ Vhodné jsou návleky na nožičky, 
které můžete miminku nechat neustále, takže tolik 

VEN, I KDYŽ 
JE NEVLÍDNO

JÁ A SKAUTING | RODINNÝ SKAUTING

Vyrazit s malými dětmi ven, když je hezky, zvládne 
každý. Když ale prší nebo mrzne, z vyhřátého doupěte 
se nechce, doma s hrnkem čaje je přece tak útulno… 
a přece stojí za to se vydat do plískanice. Přinášíme 
vám tipy zkušených skautských rodičů, jak na to.
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 neprochladne. Lída doplňuje, že když chtěla být venku 
delší dobu, rezignovala na látkové pleny a používala 
jednorázové, které přeci jen vydrží déle.

…a když chodí, jde to taky
I u větších dětí platí, že ocení pobyt venku v jakém-
koli počasí. Švestka vnímá pozitiva méně vlídných 
dní: „Deštivé počasí a kaluže mají tu výhodu, že rodič 
nemusí vyvíjet žádnou aktivitu a dítka se utahají sama.“ 
Táňa doplňuje, že důležité je hlavně, aby byly děti dob-
ře oblečené. Většině rodičů se osvědčují pogumované 
kalhoty a bundy, které neprotečou, někdo má rád funkč-
ní oblečení (nejlépe z přírodní vlny), ale třeba Monťa 
to nepovažuje za nutné: „Vystačíme s vrstvami oblečení 
à la cibule, důležité jsou ale nepromokavé boty.“

Jako zábava se výborně hodí kaluže – dají se do nich 
házet kuličky pámelníku, zkoumat, která je nejhlubší, 
soutěžit o největší cákanec nebo jimi hodně rychle 
probíhat. Kaluž může sloužit jako zrcadlo. Švestka je 
využívá i jako motivaci: „Když potřebuju děti dostat 
dál, tak závodíme, kdo bude první u další louže.“ 
Bojíte-li se zmáčení, je možné nechat řádění s vodou 
na konec procházky, když je člověk blízko domova. 
Švestka ještě doporučuje dětem na řádění v kalužích 
přetáhnout holinky nohavicemi kalhot a zajistit dole 
gumičkou – jinak hrozí přesun vody z kaluže do boty. 
V dešti můžete také chytat kapky deště do kelímku 
nebo mezi nimi tančit s deštníkem.

Skvělou zábavou je sbírání čehokoli, Lída přidává svou 
zkušenost: „My moc rádi chodíme na houby, základem 
je košíček přiměřené velikosti, od pěti let se povoluje 
i nůž nebo klacek ve tvaru nože na čištění. Nedílnou 
součástí je pak doma čištění a krájení. Nejlépe se 
osvědčilo mrňatům dát příborový nůž, červavé houby 
a poslat je ‚vařit‘ ven, oni už to zpracují po svém.“

Bílá zima se o zábavu postará sama.
„Když je sníh, tak není co vymýšlet, než se postaví 
sněhulák, shrabe všechen sníh ze zahrady, navrší na hro-
madu a vyhloubí v ní tunel, upraví se bobová dráha 
atd., tak už sníh většinou pomalu roztává. Rozhodně 
doporučuji kromě bobů, sáněk a jiných nutností, dětem 
co bydlí v domě se zahradou pořídit „hrablo“ na sníh. Je 
podobné tomu, co používají dospělí na odklízení sněhu, 
ale je v dětské velikosti. Mrňousové jsou pak schopní 
sami zatočit s nadílkou s neskutečnou vervou. Ale jinak 
plastové náčiní se ukázalo do sněhu hrozně nepraktické, 
často přemrzne a zlomí se. Jeden rok jsem ve výprodeji 
nakoupila tefl onové lopatky pro zahrádkáře a ty vydrží 

všechno!“ říká Lída a přidává tip, jak malé miminko 
„přichytit“, třeba když jdete bruslit: „Na sáňky jsme 
gumicukem přidělali autosedačku-vajíčko.“

Řádící dítě také potřebuje doplňovat energii i tekutiny, 
které v chladném počasí potěší i zahřejí. Táňa doporu-
čuje: „Na jídlo pro děti se osvědčily různé termoobaly 
(na lahve s čajem či mlékem), termosky s horkou 
vodou, a když začaly příkrmy, tak jsme vozily vařič, 
ešus a vodu.“ Starším dětem i sobě můžete vzít oběd 
do termonádoby s širokým uzávěrem.

„Nejtěžší je přemluvit sebe,“
píše Táňa v odpovědi na otázku, jak motivovat dospělé-
ho k tomu, aby se s dětmi vyhrabal ven, i když k tomu 
počasí tolik neláká. Z odpovědí většiny rodičů vyplývá, 
že nejlepší je vyrazit ve skupině – a nemusí to být jen 
rodiče s dětmi, klidně vezměte bezdětné kamarády. 
„Vy si pokecáte, oni vám pomohou s dětmi. Báječné 
například bylo, když strejda Bořek naučil Terezku 
bruslit, ukázalo se, že s ní má víc trpělivosti než my 
a jí to s ním mnohem víc baví,“ přidává svou zkušenost 
Lída. Montě se osvědčilo výlet naplánovat dopředu: 
„Málokdy pak couvneme, v sobotu se prostě vyrazí 
a hotovo. Sama jsem jednu dobu měla jeden všední den 
v týdnu určený pro delší procházky či výlety.“ Kašpra 
doplňuje, že jí pomáhá „vědomí, že jakmile vyrazíme, 
bude dobře, byť ještě doma to tak někdy nevypadá.“

Důležité je, že pobyt venku nakonec velmi pozitivně 
vnímají děti i dospělí. A večer pak můžete ulehnout 
spokojeně s provětranou hlavou a příjemnými vzpo-
mínkami na ten krásně nevlídný den. 

RODINNÝ SKAUTING | JÁ A SKAUTING

Co všechno podnikat

 Jděte zkontrolovat, jestli už se na kalužích nebo na potoce tvoří led.

  Běžte přidat zvířátkům něco do krmelce, probírejte, jak tráví 

zimu zvířata.

 Udělejte hromadu z listí a skákejte do ní.

 Skládejte na pařezy zvířátka z přírodnin.

 Vyšlapejte ve sněhu labyrint, a pak v něm uspořádejte honičku.

 Postavte sněhové lucerny, večer v nich zapalte svíčky.

Tipy na dobrou literaturu:

Jiří Brtník a kol. – Zimní hry na sněhu i bez něj, Portál

Miloš Zapletal – Vycházky a výlety s dětmi, Portál

www.jdeteven.cz
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Je sedm hodin ráno, všude kolem je ještě skoro tma 
a zima. Stojím jako každý den na autobusové zastáv-
ce. Vychutnávám si poslední minutky klidu, než přijde 
pravidelný devítihodinový zápřah. Z dálky se už 
pomalu blíží první malá „medvíďata“…

Pracuji ve skautské lesní školce Medvíďata, která 
od začátku září funguje na okraji Plzně u Seneckého 
rybníka. Po příchodu na skautskou základnu s dětmi 
nakládáme vozíček se svačinou a teplým čajem 
a tak jako každý den vyrážíme do lesa. Deset dětí 
ve věku od dvou a půl do šesti let a dva pedagogové, 

za každého počasí, i když prší. „Děti i my, velcí, si 
tu nacházíme cestu k lesu, trávíme v něm tolik času, 
a tak se nám daří bourat současný trend směřující 
k odcizení člověka přírodě,“ říká Lenka Chvalo-
vá – Sojka. Ta spolu se svým mužem Zdeňkem 
stála u zrodu myšlenky založit lesní školku úzce 
napojenou na skautské středisko. Oba dva dlouhou 
dobu vedli v Plzni oddíl, Zdeněk řadu let připravuje 
časopisy Skaut-Junák a Světýlko. „Od začátku to 
měla být skautská školka, i když to bylo něco nové-
ho a bylo třeba tomu vyjednat cestu,“ říká Zdeněk 
Chval. Za velkou výhodu oba považují to, že skauti 

AUTOR ZDENKA HOLOUBKOVÁ – TÁMHLE, PLZEŇ

VZDĚLÁVÁNÍ 
PO SKAUTSKU
Skautská lesní školka, kurz pořádaný ve spolupráci s vysokou školou, spo-
lečné akce skautů a základních škol – přibývá míst i možností spoluprá-
ce Junáka se školními institucemi. Čím může být Junák pro dnešní školy 
a školky inspirující?

FOTO ZDENĚK CHVAL
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mají na rozdíl od jiných provozovatelů konkrétní 
představu o tom, co je to být s dětmi venku celý den, 
za každého počasí.

Učitelé jako průvodci
Tato školka využívá rovnocenného vztahu mezi 
dětmi a pedagogy, který se v poslední době s oblibou 
označuje jako tzv. respektující přístup. Děti si tu tedy 
s pedagogy běžně tykají, dospělí respektují názory 
dětí („Ne, já si tu bundu nechci sundat.“) a slouží 
spíše jako průvodci, kteří děti občas nechají „nabít si 
nos“, než aby jim něco přikazovali. Menší kolektiv 
umožňuje osobnější kontakt, my pedagogové jsme 
tak spíše členy dětského kolektivu než jeho nadřaze-
ní vůdci.

Oproti běžným školkám a školám je tu patrný rozdíl 
i ve fungování pedagogického kolektivu. „Fungování 
školky a program zajišťuje skupina lidí, kteří se dobře 
znají, připravili spolu už nepočítaně výletů, výprav 
a táborů, postupně se učili tvořit program na míru 
a se smyslem, plánovat, řídit akci, nezapomenout 
na drobnosti. Z toho, co jsme se naučili jako dobro-
volníci v oddíle, teď můžeme bohatě čerpat i při svém 
povolání,“ popisuje výhody známého kolektivu Lenka 
Chvalová. Anna Holoubková, další z pedagožek Med-
víďat, říká: „Pro mě je v neposlední řadě důležité i to, 
že se něco naučím – malá medvíďata mě přesvědčují 
každý den, že se dá na svět hledět vesele, upřímně, 
čistě. I já se mám co učit, a nemusím tu být za tu paní 
učitelku, co všechno dogmaticky ví.“

Jonášovi příroda svědčí
Medvíďata jsou stejně jako všechny lesní školky 
v České republice soukromým zařízením. Mohou 
získávat prostředky z některých dotací, na chod ale 
musí přispívat i rodiče. Měsíčně tak za docházku 
na pět dní v týdnu platí bezmála pět tisíc. I to ale 
pro řadu rodičů zřejmě není překážkou, do školky 
se na začátku roku přihlásilo 25 dětí. V těchto dnech 
také jistě řada z vás zaznamenala možné ohrožení 
budoucnosti lesních školek, které znamená přije-

tí zákona o dětských skupinách a pravidla, která 
podle něj budou muset lesní školky i jiná zařízení 
dodržovat.

Rodiče si skautskou lesní školku prozatím pochva-
lují. Michaele Cepkové, mamince tříletého medví-
děte Jiříka, se zamlouvá zejména to, že má program 
hlavu a patu, dokáže děti zaujmout, zároveň má 
smysl a něco je učí. „Skvělé je i to, že se o programu 
nedozvídám jen od syna, ale každý týden prostřed-
nictvím e-mailu. A vůbec – cením si i dobré komu-
nikace mezi rodiči a pedagogy.“ Jana Veseláková, 
která s medvíďaty posílá dvakrát do týdne svého 
dvouapůlletého syna Jonáše, zase vyzdvihuje důvěru 
v pedagogy, kteří jsou prověřeni skautskou praxí. 
„A taky si všímám, že pobyt v přírodě Jonášovi vidi-
telně svědčí,“ dodává.

Skauti pro rozvoj
Dalším příkladem zajímavé spolupráce skautů a školy – 
tentokrát vysoké – je projekt s názvem Skauti pro roz-
voj. Společně se na něm podílí Katedra rozvojových 
studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci, Junák a neziskové organizace NaZe-
mi a Arpok, které se dlouhodobě věnují globálním 
tématům.

Projekt chce podpořit vedoucí skautských oddílů 
v práci s tzv. globálními tématy. Klade si za cíl, aby 
díky programům, které v rámci projektu vzniknou, 
skauti lépe porozuměli svým vztahům s ostatními 
lidmi a místy ve světě a vedli je k hlubšímu zamy-
šlení nad důsledky jejich jednání na životy jiných 
lidí nehledě na to, zda žijí za rohem, nebo na dru-
hém konci světa. „Myšlenku podchytil vedoucí 

PRO MĚ JE V  NEPOSLEDNÍ ŘADĚ DŮLEŽITÉ I  TO, 
ŽE SE NĚCO NAUČÍM – MALÁ MEDVÍĎATA MĚ PŘE-
SVĚDČUJÍ KAŽDÝ DEN, ŽE SE DÁ NA SVĚT HLEDĚT 
VESELE, UPŘÍMNĚ, ČISTĚ. I  JÁ SE MÁM CO UČIT, 
A  NEMUSÍM TU BÝT ZA  TU PANÍ UČITELKU, CO 
VŠECHNO DOGMATICKY VÍ.

FOTO LENKA CHVALOVÁ – SOJKA
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katedry rozvojových studií doc. Pavel Nováček, který 
si při rozhovoru s jedním svým přítelem, který je 
aktivní ve skautingu, uvědomil, že témata globální-
ho rozvojového vzdělávání, se kterými jeho katedra 
často pracuje, jsou velmi blízká s posláním světo-
vého skautského hnutí,“ říká Michal Malík, jeden 
z organizátorů.

Zatím nejviditelnějším výstupem projektu je kurz 
s názvem Svět po skautech. „Vzniká i online databáze 
programů, nebo globální audit, který provede oddíly 
hodnocením své „globální stopy“. Mohou tak zjistit, 
jak velký nárok na ekosystém Země má fungování 
jejich oddílu. Sleduje se v něm řada faktorů od získá-
vání potravin, dopravu až přes produkování odpadu,“ 
dodává Michal Malík. „Myšlenky skautingu a globál-
ního rozvojového vzdělávání jsou si dost blízké, ne-
bylo tedy těžké dát se takto dohromady. Jediné, s čím 
jsme se museli trochu potýkat, byly určité rozpaky 
ze strany skautů – skauti jsou zvyklí pořádat si i ty 
nejnáročnější akce sami,“ hodnotí Michal dosavadní 
spolupráci.

Školy skautům otevřené
V Chrašticích nedaleko Příbrami jsou skauti dlouhá léta 
spojeni s místní školou. Je to dáno především osobou 
Karla Derfl a – vedoucího zdejšího skautského oddílu, 
který je zároveň ředitelem zdejší „základky“. „Snažím 
se obě dvě činnosti proplétat s cílem vytvořit komunitu 
a nenabízet školou pouze to, co obvykle nabízí. Čerpám 
přitom ze skautských zkušeností i ze vztahů naváza-
ných skrze skautské zážitky,“ říká Karel Derfl . Skauti 
tak mohou pro svoji činnost využívat areál a prostory 
školy, společný je i některý majetek.

Příkladů podobné úzké spolupráce mezi skauty 
a školami najdeme ještě celou řadu. V Brně například 
funguje skautský oddíl střediska „A JE TO!“ přímo 
v rámci základní školy Letokruh. Skautský oddíl je 
jako jedna z aktivit Školního klubu nabízená na webo-
vé stránce Základní školy Tupesy ležící nedaleko 
Uherského Hradiště.

Jak naplnit strategii?
Myšlenka „spřátelit“ školství a Junáka není ničím no-
vým. Nejen ve skautských kruzích se o ní debatuje řadu 
let a je obsažená i ve Strategii Junáka do roku 2022. 
„Chceme, aby Junák byl aktivní v celospolečenské 
i odborné debatě o výchově,“ stojí v dokumentu, který 
schválil letošní valný sněm. Jak bude tento záměr kon-
krétně naplňovaný, zatím není zřejmé, protože se ještě 
nedostal mezi prvních pět prioritních témat, na jejichž 
naplňování se aktuálně pracuje.

Nad tím, čím by dnešní Junák mohl být inspirací 
pro současné české školy a pro debaty o výchově, 
se však můžeme zamýšlet už dnes. „Skauti mohou 
do škol přinášet povědomí o tom, že funkce vzdělá-
vání, a školy obzvlášť, se mění – škola už zdaleka 
nemůže být jen místem pro předávání informací; 
pokud si má udržet svoji smysluplnost, bude muset 
stále více přijímat svoji roli při sociálním rozvoji dětí, 
při pomoci s hledáním jejich orientace v dnešním 
světě či funkci komunitní. Tedy to, co by měl plnit 
i dobrý oddíl,“ říká Lukáš Šlehofer – Šlehy, který se 
ve společnosti Scio věnuje inovacím ve vzdělávání 
a mimo to působí jako lektor kurzů respektujícího 
a provázejícího způsobu výchovy. Podle Šlehyho 
mohou do škol skauti – pedagogové vnášet zajímavé 
přístupy, například učení se skrze smyslový prožitek, 
vědomí toho, že děti jsou různé a proto vyžadují různé 
přístupy, nebo posilování ducha svobody. „Někteří 
skauti ale mohou být i nositeli určitých, z mého pohle-
du negativních, tendencí, jako jsou sklony k disciplíně 
beze smyslu či nerespektujícímu přístupu k dítěti,“ 
obává se zároveň Šlehy.

ZDENĚK SLEJŠKA: „VÝZKUMY UKAZUJÍ, ŽE VÝ-
CHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ VE VĚKOVĚ HETEROGENNÍCH 
SKUPINÁCH JSOU JEDNÍM Z  NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH, 
ŽE VE VÝCHOVĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE HRAJE KLÍČOVOU 
ROLI OVLIVŇOVÁNÍ HODNOT A POSTOJŮ. JELIKOŽ 
JUNÁK KLADE NA OBOJÍ VELKÝ DŮRAZ A S OBO-
JÍM MÁ BOHATOU ZKUŠENOST, MŮŽE SE ČESKÉ 
ŠKOLSTVÍ INSPIROVAT PRÁVĚ TÍM.“

FOTO ZDENKA HOLOUBKOVÁ – TÁMHLE
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Barbora Pelclová – Brčko, která je ředitelkou mateřské 
školy v Praze, pokládá za velké plus skautské pedago-
giky výchovu v malých skupinách. „Vzhledem k tomu, 
že se ve školství až příliš často objevuje frontální 
přístup, může Junák inspirovat výchovou v malých 
skupinách. Nepůjde to asi přímo ve škole, ale mohlo by 
to jít snáze v družinách, ve školkách nebo v klubech. 
Můžeme také inspirovat vlídným přístupem vedoucího 
k dětem,“ myslí si Brčko.

Jiný pohled nabízí Zdeněk Slejška z organizace 
Eduin, která se dlouhodobě věnuje oblasti vzdělává-
ní. Jako velkou devizu Junáka vidí práci s hodnotami 
a postoji. „Výzkumy ukazují, že výchova a vzdělá-
vání ve věkově heterogenních skupinách jsou jedním 
z nejúspěšnějších, že ve výchově dětí a mládeže 
hraje klíčovou roli ovlivňování hodnot a postojů. 
Jelikož Junák klade na obojí velký důraz a s obo-
jím má bohatou zkušenost, může se české školství 
inspirovat právě tím,“ říká Zdeněk Slejška. Podle něj 
české školy potřebují najít cestu, jak u dětí neztrácet 
nadšení a chuť učit se. Odhaduje, že se v budouc-
nu bude čím dál více stírat rozdíl mezi formálním 
a neformálním vzděláváním. „Brzy bude jedno, kde 
se člověk co bude učit, důležité bude, jak toho bude 
schopen využít,“ dodává Zdeněk.

Zajímavé je podívat se i na to, co mohou školám 
přinášet děti, které zároveň chodí do skautských 
oddílů. „I děti samy, pokud jsou skutečně vedeny 
v duchu skautské metody, mohou do škol přinášet 
ducha potřeby svobodného bádání a objevování, 
potřeby ptát se a rozvíjet, potřeby dělat smysluplné 
věci či umění si kultivovaně říct o to, co potřebují,“ 
říká k tomu Šlehy.

„Skautské“ školy nás neohrozí
Měli bychom se tedy obávat uvedeného užšího pro-
pojování škol a skautingu? Nemohou se „skautské“ 
školy stát ve fi nále konkurencí, která bude odláká-
vat děti ze skautských oddílů? Brčko se toho nijak 
neobává. Myslí si, že případná změna u škol bude 
dost pomalá a pozvolná. „Myslím, že pokud by školy 
začaly opravdu učit převážně prožitkovým učením, 
tak se budou věnovat jiným věcem a probírat je jinak 
než v oddílech. Česká škola je směřována na vý-
kon a to opravdu jen tak neopustí, ale může pro ten 
výkonový způsob hledat jiné formy učení,“ myslí si 
Brčko. Zdeněk Slejška upozorňuje na to, že podobná 
škola už dnes existuje. Jde o Přírodní školu v Pra-
ze, která je do jisté míry postavená na principech 
skautské výchovy. „Je dost možné, že žáci, kteří ji 

navštěvují, do skauta nechodí, neboť jezdí se školou 
na výpravy, tráví tam veškerý svůj volný čas, učí 
se rozhodovat ve skupině, spolupracovat atd.,“ říká 
Zdeněk Slejška. „Nevnímám to jako něco špatného. 
Naopak. Není lepší, když mají možnost všichni žáci 
zažívat skvělé věci a neztrácet čas ve škole, která 
jim připadá nesmysluplná? Nebylo by skvělé, kdyby 
skautskou výchovou mohly projít všechny děti 
v zemi?“ dodává.

Případů zajímavé spolupráce mezi skauty a školní-
mi institucemi stále přibývá. Přesto všechno ještě 
nemůžeme říci, že jde o ucelenou a systematickou 
činnost. Pro řadu středisek a oddílů školy stále ne-
jsou pravidelným a cíleným partnerem, se kterým by 
byly v kontaktu, natož by s ním pak úzce spolupra-
covaly. Taková spolupráce přitom může být přínosná 
pro obě strany. Doufejme tedy, že další spolupráci 
nebude stát v cestě příliš mnoho překážek a skauting 
i školství se stanou ještě více kooperujícími partnery. 
Naplnila by se tak slova jedné maminky dvou dětí 
z Medvíďat, která má zkušenost jak ze školství tak 
ze skautingu. Skauting podle ní učí k zodpovědnosti 
vůči sobě i vůči svému okolí – přírodě i lidem. Když 
učila na střední škole, přišlo jí, že to studentům 
hodně chybí. Někteří na ni působili dojmem, že žijí 
jenom tak nějak na zkoušku, že jim na ničem nezále-
ží, pro nic se nedokázali nadchnout. „Nevím, zda je 
to vůbec možné, ale bylo by krásné, kdyby ve škol-
ství zbýval prostor pro individuální potřeby dětí, 
aby učitelé vedli, motivovali, ale nechávali prostor 
pro osobní poznávání, jako je tomu ve skautingu,“ 
napsala mi. 

Ze Strategie Junáka do roku 2022
1.) Junák bude odborníkem v oblasti výchovy a bude tak 
široce vnímán.
Skauting vznikl jako burcující výchovný směr. Oslovoval nejen děti 

a mladé lidi, ale i pedagogy. Dokázal rozpoznat specifi cké potřeby 

dětí a mladých lidí v době, kdy vývojová psychologie jako věda ještě 

zdaleka nebyla formulovaná. Snažme se navázat na tuto tradici. Buď-

me odborníky v práci s mládeží a buďme tak široce vnímáni. Učiňme 

ze skautingu hnutí, které inspiruje schopností znát potřeby mládeže, 

přijímat i vytvářet nové pedagogické trendy.

 Podělte se o vaši zkušenost
Pokud váš oddíl nebo vaše středisko zajímavým způsobem 

spolupracuje s místní školou nebo školkou, napište nám 

o tom. Tyto příklady budou využity při práci na naplňování 

Strategie Junáka. Některé z nich zveřejníme na Skautské 

Křižovatce. Pište na skautskysvet@skaut.cz.
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AUTOR ONDŘEJ KUBERA – ŠTAFLÍK, PRAHA

Setkání s Jánem Košturiakem pro mě bylo Setkáním roku 
2011. Ján vystupoval na konferenci Svoboda NaŽivo a já 
jsem s ním domlouval tamější prodej jeho knih a při té 
příležitosti i autogramiádu na místě. Slovenský univerzitní 
profesor, jenž opustil akademický svět a založil společnost, 
s kterou radí průmyslovým podnikům především v oblasti 
inovací, má za sebou dlouhý výčet úspěchů na mnoha fron-
tách. To ve mně vyvolávalo nutkání chovat se k němu co 
nejvíc „profesionálně“. O to víc mě odzbrojil Jánův nesmír-
ně lidský přístup, bezprostřednost a důvěra, díky nimž jsem 
si připadal, jako když jsme největší kámoši už mnoho let.

Stejný pocit jsem měl při čtení jeho tří knížek, které mi 
na konferenci nechal jako pozornost. Nemusíte řídit 
fi rmu, aby vás knížky Zastavenia, Úvahy o podnikání 
a Úvahy na každý deň oslovily. Důležitá je touha po se-
bepoznání, zodpovědnost za své jednání a aktivní snaha 
o prospěšnost vůči svému okolí, což jsou charakteristiky, 
které jsou skautům blízké. Slovy autora: „Každý z nás 
v podstatě podniká už tím, že hledá svoje místo na tomto 
světě, objevuje smysl svého života, chce být užitečný 
a nese zodpovědnost za volby, které vykonal.“

Ján ve svých textech s nadhledem, upřímností a neuvěři-
telnou lehkostí analyzuje nejrůznější aspekty podnikání 
a rýpe do současných problémů společnosti. Krátké texty 
tak nesou názvy například “Rodina je všetko, ale práca je 
viac?“ nebo „Spomal’, máš privysokú rychlosť“. V kapi-
tole „Manažment je plný ‚právd’, ktoré väčšinou neplatia“ 
kritizuje, jak se mnoho lidí pídí po osvědčených postupech 
a bez přemýšlení kopíruje praktiky ostatních. Jenže každá 
organizace nebo tým funguje jinak a dnes není včera, a tak 
je někdy lepší použít zdravý rozum a vymyslet si svoji 
vlastní fungující cestu. Všimli jste si, že „nejlepší prakti-
ky“ obyčejně popisují jiní než ti, kterým přinesly úspěch?

Názvem jiné kapitoly volá „Nech žije kríza“, zatímco 
spousta lidí na krizi nadává a snaží se s ní „bojovat“. 

Podle něj jsou krize a nemoci signálem, že něco děláme 
špatně, je potřeba odhalit skutečné příčiny, hledat nová 
řešení a místo boje krizi využít ve svůj prospěch.

Ján bourá učebnicové teorie, snaží se nás na chvíli 
zastavit, hledat otázky místo odpovědí. Tím nás nutí se 
zamyslet nad tím, co je skutečně důležité. 

JÁN KOŠTURIAK: ÚVAHY 
O PODNIKÁNÍ A ŽIVOTĚ

V tomto díle seriálu o seberozvojové literatuře si tentokrát nepředstavíme jen jednu knihu, ale autora, který 
jich napsal hned několik. Jde o slovenského autora, jehož soubory úvah pohlížejí na podnikání a svět práce 
v širších souvislostech života a hledání jeho smyslu.

Zamyšlení z knihy Úvahy o podnikání 

(kapitola Talent je drina, s. 32): 

„Zamyslite sa nad úspešným človekom z vášho okolia, ku kto-

rému cítite úctu. Aký podiel na jeho úspechu má talent a koľko 

je výsledkom tvrdej práce? V akej činnosti sa cítite dobre? Aké 

výsledky v nej dosahujete? Môžete jej venovať dostatok času? 

A venujete? A čo vaši spolupracovníci a deti? Na čo majú talent? 

Rozvíjajú ho? Je vo vašej fi rme a rodine dostatočný priestor pre 

objavenie a rozvíjanie talentu? Poznáte ľudí, ktorí vraj mali talent 

a nič nedokázali? Čo bolo príčinou?“

Knihy Jána Košturiaka: 

KOŠTURIAK, Ján. Úvahy o podnikání. Bratislava: Karmelitánske 

nakladateľstvo, 2011.

KOŠTURIAK, Ján. Úvahy na každý deň. Bratislava: Karmelitánske 

nakladateľstvo, 2010.

KOŠTURIAK, Ján. Zastavenia. Prešov: Vydavateľstvo Michala 

Vaška, 2010.

KOŠTURIAK, Ján. Povolanie 1: Od zamestnania k povolaniu. 

Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2014.

Pokud chcete ochutnat myšlenky Jána Košturiaka 
a nechcete čekat, až se k vám dostane knížka, začtěte se 
do jeho blogu www.ipaslovakia.sk/sk/blogy/jan-kosturiak 
nebo mrkněte na přednášku ze Svobody NaŽivo 2011: 
https://slideslive.com/38888882.
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Ať jde o jmeniny, narozeniny nebo Vánoce, malé děti 
mají na slavení svátků nejraději dárky. Tedy dostávání 
a rozbalování dárků. Dospělí mají dárky rádi taky. Ne-
jen, když dárek dostanou, ale i tehdy, když jejich dárek 
potěší druhé. Je velmi pěkné, těšit se z potěšení dru-
hých. Někdy to vypadá, že důležité nejsou dárky, ale vý-
zdoba. Úklid, ozdoby, hudba, oblečení. Nebo slavnostní 
jídlo (jednohubky, dort nebo celá hostina). To vše vytvá-
ří sváteční atmosféru. Díky tomu všemu se při slavení 
cítíme dobře. Nebylo by ale dobré přehlédnout, že nic 
z toho není samotnou podstatou svátku. Neslaví se přeci 
samotné dávání dárků, ani samotné hodování u stolu. 
I když to tak někdy může působit, protože dárky jsou 
nákladné a přípravě slavnostní tabule se věnuje mnoho 
času a pozornosti. To všechno je jen povrch svátečního 
dojmu. (I povrch je důležitý, ale je to jen povrch.) Je to 
symbolická řeč o něčem hlubším: o vděčnosti, o radosti, 
o naději, o vývoji života. Například narozeniny pak 
mohou být vyjádřením toho, že oslavenec je o rok zku-
šeností bohatší. Nemusel by být (nemusel by totiž být 
vůbec). Ale je. A tak může pozvat přátele a radovat se 
s nimi. Nejen ze zvyku, nejen proto, že „se to tak dělá“. 
Ale protože se cítí být obdarován životem.

Teprve s druhými se dá pořádně slavit. Oslavenec je 
nezve proto, aby mu donesli hromadu nových věcí. 
Spíš proto, aby měl s kým vyjádřit a sdílet vděčnost 
a další postoje. Příbuzní a přátelé přicházejí. Nepřináše-
jí jen dárky, ale především blaho-přání. Dotýkají se tak 
budoucnosti a nadějí, které do ní lidé kladou. Z osob-
ního přání je cítit, že se přátelé nejen znají, ale vlastně 
sdílejí porozumění. To je další poselství svátků: člověk 
není sám, je někomu blízký, je pro někoho důležitý, 
k někomu patří.

Ono samotné slovo „svátek“ upozorňuje, že se jedná 
o něco mimořádného, výjimečného. Je v něm slyšet 
ozvěna po-svát-ného nebo svat-ého. Co to znamená, 
posvátné? Posvátné je to, co je odlišné od všedního. 
(To je důvod, proč nemůže být svátek pořád. Vše-
dní jsou vše(chny)dni. Posvátné jen někdy, občas.) 
Do všedního času patří nejrůznější starosti. O práci, 
o nákupy, o hypotéky,… Posvátné naopak tyto starosti 
odkládá a vytváří prostor pro to, aby se člověk podíval 
hlouběji. K podstatě, k tomu, co je mu pod-staveno, 
tedy k tomu, na čem sám staví svůj život.

Svátek tak není pouhý útěk před náporem všednoden-
ních starostí. Je příležitostí pocítit, že ty starosti stojí 
za to, protože do života patří ještě něco dalšího, hlubší-
ho a silnějšího. Svátek pomáhá, abychom to nepřehléd-
li. Tedy může pomáhat, když nezabředneme jen do jeho 
povrchního obrazu, do dárků, jídla, pití, … Skautům 
to ale nehrozí. Skaut je přeci hledač. Hledač podstaty. 
A i proto, že ji nachází, umí slavit svátky. (Nebo se to 
aspoň učí.) 

AUTOR FILIP HLAVINKA – MUKÓKI, POLKOVICE
FOTO JAKUB PEJCAL-BOBY

OSLAVENÍ 
SVÁTKŮ: 
O SLAVENÍ 
SVÁTKŮ
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Jaké zásadní vlivy a lidi jsi potkala na své cestě?
Ufína: Pro mě byl zásadní, samozřejmě kromě 
báječné rodiny, vstup do oddílu a fungování v Junáku 
vůbec. Mám pocit, že lidi, poznatky a situace, které 
mě nejvíc posunuly, souvisí právě s ním. Díky hodně 
tvořivému a tvůrčímu prostředí jsem si některé věci 
mohla zažít, prožít a vyzkoušet jedině v Junáku. Krom 
silného formování v oddíle si nejvíc považuji zážitků 
z kurzů. Především zkušenosti z pozice instruktorky 
vnímám jako stěžejní v osobním posouvání se. Je to 
totiž skvělý prostor, ve kterém člověk může uplatnit 
svůj tvůrčí potenciál.

Zásadní pro mě byly semináře arteterapie a muziko-
terapie s Janem Slavíkem a Tomášem Procházkou 
a psychoterapeutický výcvik. Dále pak práce s dětmi 
v oddíle a s klienty v práci, spolupráce s rozmanitou 
snůškou osobností, všechna setkání s lidmi a jejich 
příběhy, všechny příležitosti vymýšlet, konat, tvořit 
a spoluvytvářet.

Z těch nejosobnějších zkušeností je to pak mateřství 
a partnerství. Pohledu na Ondráška, jeho radosti, 
zaujetí, nápadům, vážnosti a opravdovosti se totiž nic 
nevyrovná. Mateřství, to je bezbřehý oceán možností 
uplatnění a nekonečného rozvoje tvořivé síly.

AUTOR LENKA DLABOLOVÁ JENÍKOVSKÁ – UFÍNA A IVA KRATOCHVÍLOVÁ
FOTO ARCHIV AUTOREK

Tvůrčí hovor o patlání, nepřekážení a živelnosti

NAJÍT SE V HLÍNĚ

V dnešním rozhovoru se potkávají dvě tvořivé duše, arteterapeutky Ufína a Ivča. Nenechaly se svazovat 
dogmaty a konvenční stylistický žánr pro jednoho dotazovaného a jednoho tazatele proměnily ve vzá-
jemné zpovídání a spontánní doptávání. Inu tvořivý přístup k životu. Nechte se inspirovat a svezte se 
na jejich vlně!
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Ivča: Mě v dětství formovali skvělí rodiče, řeka a les, 
přátelství, pak skauting. Dal mi, mimo jiné, příležitos-
ti vyzkoušet vše od zpívání u ohně i na pódiu, tance 
a malování, přes zdění, vaření, hraní divadla a hlavně 
mě naučil realizovat mé nápady. Mít odvahu být svá 
a případně i jiná, jít vlastní cestou.

Ovlivnila mě studia – sociální práce a psychologie, 
psychoterapeutický výcvik, nejpodnětnější v osobním 
růstu byla arteterapie, z poslední doby semináře Cesty 
podle Brandon Bays a Montessori pedagogiky.

Můj životní ovlivnitel je můj krásný manžel Kráťa. 
Rosteme společně. Nejbližší kamarádky. Spousta 
životních situací. Porody. A děti. Děti jsou má láska, 
velké zrcadlo a zároveň obrovská životní škola. Někdy 
krásná, někdy trochu drsnější, ale díky bohu za ně! 
Miluju dětskou tvořivost. Nejvíc spontánnost, protože 
i já mám na tvoření nejraději proces a spontánnost. 
A také obdivuji jejich výtvory. Děti jsou úžasně 
šikovné. Všechny děti. Jen jim někdy moc zavazíme 
a usměrňujeme je.

Ufína: Já mám silné zážitky z tvoření na táboře rodin. 
Snažím se, aby si děti mohly pořádně „zapatlat“. Dělat 
to, co doma třeba nejde a zároveň co je pro ně přiroze-
né, radostné. Jsem ale někdy dost rozpačitá z rodičů, 
kteří přijdou a začnou do díla svého dítěte zasahovat 

víc než je nutné. Je zajímavé, že některé maminky 
pak převezmou velení a dopadá to tak, že maminka je 
vtáhnutá do své tvorby na dětském obrázku a dítko stojí 
vedle a jen přihlíží. Je to velká škoda.

Ivča: Ono je to mimo jiné i tím, že spousta lidí svou 
tvořivost pohřbí dávno před tím, než má děti. Většinou 
to začíná už ve škole, kde se výtvarka známkuje, učitel 
dětem říká, jak co mají dělat, mívají omezené výtvarné 
prostředky. Pak to prostě pokračuje tím, že je spousta 
věcí „potřebnějších“ než rozvíjení tvořivosti a intuice, 
přednost má rozum a výkon.

Když máme děti, najednou zjišťujeme, že zase můžeme 
zpívat, hrát si, malovat, s dětmi je to „legální“, takže 
mnozí si to pak dosycují. Někdy se ovšem stane, že 
už to neumíme. Roli hraje i touha po dokonalém díle, 
takže to raději dětem trochu opravíme, aby to bylo 
„hezčí“, „pomůžeme“ jim. Myslím, že většina rodičů si 
neuvědomuje, jak tím dítěti škodí. Jak mu tím vlastně 
říkají „to, co děláš, není dost dobré“. Pro malé děti to 
může být zpráva „nemám dost dobrý obrázek, nejsem 
dost dobré já“, protože oni to ještě tolik nerozlišují. 
Bohužel máme obecně stereotypy a přesvědčení, jak 
mají děti fungovat, ale vlastně nevěříme tomu, že oni 
mají všechno v sobě. A mají, tedy pokud už jsme je 
„nezmasírovali“ tak, že už neumějí být svobodné. A to 
samé platí o nás, dospělých.

Ufína – Lenka Dlabolová Jeníkovská
vystudovala speciální pedagogiku, nyní pracuje jako artetera-

peutka a pracovní terapeutka v Léčebně návykových nemocí 

Nechanice, maminka syna Ondřeje, instruktorka vůdcovského 

kurzu Oikos, má ráda pohyb, ruce v pytli se zrním, pohled 

z výšky a vítr na tváři.

Iva Kratochvílová
je arteterapeutka, učitelka – maminka v domácím vzdělávání 

nejstarší dcery, má tři děti, miluje zahradu, keramickou hlínu, 

barvy a smích.
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Ufína: Kdy se to láme? Kdy přichází ta chvíle, kdy si 
nedopřeju věci vychutnat? Neužiju si to pouze z obavy, 
že výsledek nebude podle mých představ, že se to nebu-
de někomu líbit? Kde bereme tu jistotu, že je nějaké 
obecně platné pravidlo na to, co je „hezké“? Máme 
právo výtvory či jiné výkony (zpěv, tanec, apod.) dětí 
hodnotit? Myslím, že vůbec ne. Moje zkušenost je pou-
ze taková, že se ta radost, ten tvůrčí potenciál tímhle 
způsobem zabíjí.

Ivča: To jsou výborné otázky! Pokud by si je byl 
schopný položit dospělý jedinec, který je přesvědče-
ný, že neumí kreslit, modelovat apod., mohl by za-
hlédnout kořeny svých tvořivostních bloků a pracovat 
s nimi.

Co ti přijde důležité proto, aby z dětí vyrostli tvořiví 
dospělí a jak si tvořivost udržet u „maminkování“?
Ufína: Mysím, že je třeba, aby děti dostaly co nejvíce 
prostoru, ve kterém se můžou projevit.

Dál mi přijde nesmírně důležité tvůrčí proces a výtvory 
nehodnotit. V práci mám zkušenost s dospělými (asi 
¾ dospělých), kteří když přijdou na arteterapii nebo 
do dílny pracovní terapie, hlásí: „já neumím kreslit/ma-
lovat, já jsem nešikovná, říkali mi, že to neumím atd.“ 
Tito lidé pak mají blok vůbec tvořit, něco zkusit. Bojí 
se, že neobstojí, že nesplní zadání, že se mi to nebude 
líbit. Až když zjistí, že jsou v bezpečném prostředí, kde 
se jim dostává podpory, zbaví se strachu a předsudků, 
postupně se uvolňují a začínají tvořit. Na Oikose mí-
váme program o tvořivosti, kde se snažíme účastníkům 
nabídnout jak zážitek a prožitek, tak jakousi metodiku: 
jak v oddíle tvořivost podporovat, jak pracovat s esteti-
kou, uměním, jak se tím inspirovat a jak toho při vý-
chově dětí využívat. Bohužel v málokterém oddíle ten 
obrovský potenciál vidí a umí ho využít.

Myslím, že děti jsou výborný trenažér na to „být 
tvořivý“ a to v širokém slova smyslu. Nejde jen o to 
s nimi „něco“ vytvářet, malovat, stavět atd. Uvědomuju 
si, jak jsem nucena neustále vymýšlet nové motivace, 
příběhy, hry či to, jak neustále hledám slova pro vy-
světlení všech těch všetečných dětských otázek. Tohle 
všechno je dle mého o tvořivém přístupu. A jak si to 
udržet při maminkování? Nedávat všechnu energii jen 
domácnosti. Je potřeba si uvědomit, že i já potřebuju 
svůj prostor, že mám nárok na svoje libůstky, které mi 
přináší radost.

Čím tě oslovuje arteterapie? Co tě zajímá na práci 
s lidmi, s jejich tvořivostí a výtvory?
Ufína: Fascinuje mě, že tvorba uzdravuje sama 
od sebe. Výtvarný projev, stejně tak pohyb či zpěv, je 
něco tak přirozeného, co máme v sobě a dělá nám to 
dobře, že by byl hřích toho nevyužít. Přijde mi důležité 
pomáhat lidem znovu nalézt tuto svoji přirozenou cestu 
projevu. Největší odměnou bývá, když lidé tuto cestu 
nejenže naleznou, ale navíc se jim na ní zalíbí. Když 
objeví radost z tvorby, když odhodí předsudky, strachy 
a pocit trapnosti.

To, jak se nám zjevují nevědomé obsahy přímo před 
našima očima, mě asi nikdy nepřestane udivovat. 
Výhodou je, že výtvarný artefakt není pomíjivý v čase, 
jako je tomu u pohybu či zpěvu, dá se k němu vracet. 
Zůstává a dotyčný může s odstupem nahlédnut, může 
nad ním přemýšlet, dále s ním pracovat.

Líbí se mi propojení verbálního a neverbálního 
projevu. Směs prožitku z tvorby, hotový artefakt, 
pohled ostatních a skupinová dynamika. Zvědomění si 
nevědomého, možnost další práce s výtvorem, to vše 
mi přijde velice podnětné. Líbí se mi, že jako terapeut 
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musím reagovat teď a tady, nikdy nevím co přijde, kam 
se skupina posune. Je to trochu adrenalin a improviza-
ce, samozřejmě založená na znalostech a předchozích 
zkušenostech. Je to tvůrčí proces.

Při práci s lidmi si neskutečně cením toho, že se neu-
stále dozvídám nové věci, stále přichází podněty, které 
mě ovlivňují, nutí mě přemýšlet nad souvislostmi a nad 
sebou samotnou. Neustálá interakce nedopřeje člověku 
krnět a zůstávat ve své bublině. Práce s těžkostmi 
ostatních mi dává možnost nadhledu nad mým životem, 
radostmi a starostmi.

Ivča: Mně se líbí, když se lidi začnou uvolňovat, expe-
rimentují, když začnou být tvořiví a užívají si to. Jsou 
v radosti. V každém je vnitřní umělec, jen někdy hodně 
tvrdě spí. Baví mě, že si člověk může zpracovat coko-
liv, co ho tíží nebo na čem by chtěl u sebe zapracovat 
(osobnostně) nebo se prostě jen posouvat dál ve vlast-
ním vývoji, nechat se unášet procesem a být tak trochu 
zvědavý, co se vynoří.

Stále mě nepřestává fascinovat, že se v obrázku, koláži, 
hliněném objektu apod. objevuje vnitřní prožívání 
člověka. Že se o něm dá povídat, zvnitřňovat „ty svý 
věci“, zpracovávat emoce. Že to vidí i ostatní ve skupi-
ně. Hodně mě baví pracovat se skupinovou dynamikou. 
Pro můj temperament je výborné též to, že je třeba 
velké improvizace. Tak, jak říkáš: ladit se na to, co 
přijde, ladit se na lidi a program jim přizpůsobovat, „šít 
na míru“. Takže je to živé, někdy i živelné. Je báječ-
né, že můžu arteterapii nechat jen v neverbální rovině 
(tvorba sama působí), mluvit o prožitku při tvoření 
nebo přímo o díle.

Nádherné je, když vidím, co jsou lidi schopni vy-
tvořit jen tím, že mají připravené prostředí (fyzicky 
i duševně). A mě to nesmírně inspiruje. Ten jejich 
tvůrčí proces, výsledek, ale i to, když vymýšlím 
arte-kurzy.

Ci ti přináší tvé vlastní tvoření?
Ivča: Radost. Uvolnění. Plynutí. Zastavení a ztracení 
v čase. Vášeň. Zaměstnání mysli. Vnitřní uspokojení, 
které neumím blíže uchopit. Relaxaci. Uspokojení 
z upatlaných rukou. Někdy hrdost. A když o tom tak 
přemýšlím, tak vlastně určitý pohled na život. A nebo 
určitý pohled na život mi přináší tuto tvorbu?

Pokud jsou to vnitřní „ponory“ u keramické hlíny, tak 
je to setkání s něčím, co mě přesahuje. Okamžiky, kdy 
ruce tvoří a mozek jim nedává instrukce. Nevím, co to 
přesně je.

Ufína: Mně taky tvoření úplně nejvíc přináší obyčej-
nou radost, odpoutání se, je to pro mě skvělý ventil, 
uvolnění od přetlaků. Hledám v tom sebe. Procítění se, 
vyladění se, projevení se. Tvorbu vnímám jako příjem-
ný a přirozený způsob seberealizace.

Když mluvím o spontánní nepromyšlené tvorbě, miluju 
to odpoutání se od myšlenek, které víří v hlavě, od oče-
kávání, jsou to chvíle, kdy jedu na autopilota. Zároveň 
se mi ale myšlenky často zázračně utříbí. Možná je to 
jenom tím, že si udělám odstup, odpustím páru z pa-
piňáku. Fascinuje mě to vtažení do procesu, kontakt 
s materiálem, procítění všemi smysly.

U tvorby, kde je nutné mít nějakou představu, promys-
let si to dopředu, mě zase baví hledat cesty a způsoby. 
Přijde mi to jako přirozená cesta rozvoje různých 
stránek a poloh, schopností a dovedností. Líbí se mi 
propojení praktického a estetického.
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Máš předem představu, co vytvoříš, nebo se to 
tvoří samo?
Ivča: To je různé. Někdy prostě vím, co chci vytvořit. 
Ale většinou je představa jen mlhavá, jako třeba, že 
mám chuť vytvořit z hlíny anděla. Je to takové vnitřní 
volání. A pak už ten proces jede sám. Nevím, jak ten 
anděl bude vypadat, to se tvoří průběžně. A zrovna 
u hlíny je to pro mě ponor do práce, do sebe, někdy je 
to hluboké. Nevnímám, jen jsem. To je to, co mě na tom 
nejvíc baví. A pak najednou koukám, co vzniklo. Je 

fakt, že tohle může, podle mě, přijít, když jsi kamarád 
s konkrétní výtvarnou technikou. Dokud jsem technicky 
zkoušela, jak přidělat andělovi křídla, jak s hlavou, aby 
nebyla těžká, aby vyschla a nepraskla atd., tak jsem se 
tím procesem nemohla nechat tolik unášet.

Pokud je to třeba o šití, plstění, tak tam to vymýšlím 
a pak je relaxací spíš až výroba. Nejsvobodnější je 
pro mě ta hlína.

Tvoříš, když jsi šťastná, nebo když máš problémy, 
abys to ze sebe dostala?
Ivča: Ač jsem arteterapeutka, problémy ze sebe 
nevymalovávám či podobně nezpracovávám. Tam po-
třebuju slova. Abych to vnitřně pochopila nebo prostě 
jen přijala. Tím, že „to“ verbalizuju, tak mi dochází 
souvislosti.

Ale po hlíně sahám, když se potřebuju ztratit v čase. 
Být jen tady a teď. Zapomenout na všechno kolem 
sebe. Takže tím neřeším problém, ani ho nezpracová-
vám v hlíně, ale dávám si jakýsi „stop-stav“, odpoči-
nek, meditaci. 
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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. Refl exní prvky. 
Hmotnost 920 g, objem 40 litrů.
Více batohů na hory i do města najdete na www.loap.cz


