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Jak skauti slavili 100 let republiky
Rozhovor s pedagogem a skautem K. Derf lem
Reportáž ze 100. jednání Náčelnictva

Skautské
nové
začátky

MIMOŘÁDNĚ:
KOMENTÁŘ F. PEROUTKY
O SKAUTINGU Z ROKU 1958 –
zveřejněný poprvé
v plném rozsahu

Kalendárium
10.–11. PROSINCE Na začátku prosince 1938 se sešel mimořádný
valný sněm Svazu junáků skautů a skautek RČS. Hlavním tématem bylo
sloučení skautských organizací do jedné pod názvem Junák. Důvodem byly
především vnější tlaky na sloučení tělovýchovných organizací, mezi které
stát řadil i skauty. Ti se ovšem necítili tělovýchovnou organizací a chtěli se
raději než se Sokolem spojit s ideově blízkými organizacemi. Ke sloučení
došlo o měsíc později 22. ledna 1939. Přineslo například vojenská
pojmenování hlavních představitelů nebo sjednocenou barvu šátků.

21. PROSINCE V tento den roku 1918 se do Československa vrátil
T. G. Masaryk. Skauti ho vítali na Hlavním nádraží a provázeli při jeho
triumfální cestě Prahou. Šlo o vysokou poctu, které se kromě nich
dostalo pouze legionářům a sokolům. Skautům, kterých v té době bylo
pouhých několik stovek, a měli za sebou zatím jen velmi krátkou historii,
takové ocenění velmi pomohlo. I proto o pár měsíců později nastává obří
boom skautingu, jak do počtu členů Junáka, tak do počtu organizací.
Za tři roky se skauting nachází na více než 200 místech Československa.
Nebylo to také u vás? → Hledejte na: bit.ly/SkautskeOddily1922

8. ÚNORA V únoru 1969 se za účasti 1 300 skautů a skautek
uskutečnil první přechod Brd, který demonstroval nesouhlas s okupací
Československa. Akce získala tradici a po zákazu Junáka ji udržovaly
turistické oddíly mládeže. S obnovou hnutí v roce 1989 se opět
vrátila do našich rukou. Šestadvacátého ledna se letos na Kytínské
louce sejdou skauti z Prahy a okolí na jubilejním 50. ročníku.

Autor: Roman Šantora – Bobo, foto: archiv Junáka, Skautský institut
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Tradice udržujme,
ale klidně revidujme

V době, kdy držíte tento časopis v rukou, již plně probíhá advent. Jedna z pevných ustálených tradic. Čas, kdy
se většina z nás, i ti, kteří nejsou praktikující věřící, alespoň na krátkou chvíli usebere, zamýšlí nad sebou, světem i druhými v něm, kdy myslíme na to, jak druhým
udělat radost, něčím je potěšit. Jde o jednu z tradic udržovanou po staletí, která postupem času prošla vývojem.
Podobné dlouholeté tradice a tradiční prvky nás doprovázejí i ve skautingu už od jeho vzniku. I ty se postupem
času vyvíjejí a proměňují. A je to tak dobře. Jejich proměna – která nás sice vždy znejistí a vyvede ze zajetých
kolejí našich životů – nebo minimálně diskuze o ní, může totiž přinést řadu nového i obohacujícího.
V tematickém článku tohoto čísla se věnujeme
skautským „novým začátkům“ (str. 8–11). Ve čtyřech
příbězích přibližujeme situaci těch, kteří se po přestěhování, nedorozumění ve svém středisku nebo z jiných
důvodů dostali ke skautování na novém místě. „Nový
skautský začátek mi řekl něco o mé osobě a přiměl mě
podívat se na skautování zase z jiné perspektivy,“ říká v článku Michal Pásztor – Myšák, který změnil místo svého skautování po 17 letech. Takovému začátku
vždy něco předchází. Ukončení nebo proměna něčeho
starého, něčeho, co už nás tolik nenaplňovalo, co nepřinášelo vše, co jsme očekávali. Je zřejmé, že taková
změna nemusí být vždy k lepšímu a není třeba dělat neustálé změny za každou cenu. Ve stále se zrychlujícím
světě kolem nás se jich děje dost i beztak. Přesto, myslím, že je dobré a užitečné i zaběhané a ustálené věci

podrobovat pravidelnému přehodnocování, rozmýšlení – zda opravdu stále fungují tak, jak bychom chtěli,
co od nich chceme a zda to můžou (i ve světle probíhajících změn světa) naplňovat.
Podobné zamyšlení, diskuze o možné revizi probíhá od minulého roku na poli idey vlčat a světlušek.
Může se zdát, že zrovna zákon či slib jsou pevné pilíře
skautingu, do kterých bychom neměli zasahovat pokud
možno vůbec. Pracovní skupina Náčelnictva k tomuto tématu vede celou práci na revizi podle mého názoru opravdu příkladně. V první polovině roku vyrazila
do osmi míst republiky, kde uspořádala debaty se skauty s různými věkem, názory, zkušenostmi. Vede debatu
s odborníky, pedagogy, vychovateli. Zajímavě o celém
procesu píše v komentáři vedoucí této skupiny Ondřej
Vokál – Vokin (str. 30–31). „Pokud jsme jako hnutí přesvědčeni, že se důležité hodnoty pro kategorii světlušek a vlčat změnily, měli bychom mít dostatek odvahy
tuto změnu promítnout i do konkrétních kroků,“ píše Vokin. Dodává, že i v tomto případě (podobně jako
při nedávné výběru starosty) bychom měli chtít hledat
to nejlepší z možného.
Pro letošní advent i nový začátek roku, který přijde, Vám tedy přeji: dostatek času na usebrání a přehodnocování všeho, co prožíváte. Ať už jejich výsledkem bude změna nebo potvrzení stávajícího stavu.
Klidné svátky přeje
Vašek Zeman – Šík
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Zprávy

Co se právě děje ve skautském světě.
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STAROSTOU
JUNÁKA – ČESKÉHO
SKAUTA I NADÁLE
J. VÝPRACHTICKÝ –
JOSÉ
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SKAUTI 17. LISTOPADU
NA NÁRODNÍ TŘÍDĚ

Už třetí rok po sobě se čeští skauti připojili k akci „Díky, že můžem!“, která je
pořádána v Praze na Národní třídě u příležitosti oslav
výročí 17. listopadu 1989 a znovunabytí svobody, které
přineslo i obnovení činnosti našeho hnutí. Na Národní třídě a v tento den vyrostl tábor z deseti podsadových
stanů. Každý z deseti podsadových stanů nabídl jinou
aktivitu, jinou zajímavost. Věnovali se tématům skautingu v ilegalitě, skautingu a Rozhlasu v srpnu 1968,
útěkům přes Železnou oponu, komunikaci ve vězení, ale i skautingu dnešní doby. Kolemjdoucí si mohli na místě vlastnoručně vyrobit svíčky, napít se čaje,
skautky a skauti se mohli zapojit do služby čestné skautské stráže. Součástí programu byl od 13 hodin zpěv státní hymny. Skauti a skautky, kteří byli v tu dobu přítomní
na místě, na něj navázali zpěvem té skautské.

První listopadovou sobotu, na svém 101. zasedání, měli
členové a členky Náčelnictva ostře sledovaný hlavní bod
programu – výběr nového starosty organizace. Výběrové řízení na starostu vypsalo Náčelnictvo na jaře letošního roku. Přihlásili se do něj tři kandidáti, dva z nich
poté postoupili na základě doporučení výběrové komise
jmenované Náčelnictvem do druhého kola. V něm oba
kandidáti – Josef Výprachtický a Ondřej Peřina – představili členům Náčelnictva své projekty. Ti potom v tajném hlasování vybrali starostu. Byl jím jmenován současný starosta, bratr Josef Výprachtický – José. Ten tedy
bude pokračovat ve své funkci i nadále, zatím bez časového omezení. Diskuze o tom, zda se výběrové řízení bude pravidelně opakovat či ne, členy Náčelnictva teprve čeká.

Foto: archiv Junák – český skaut
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JOTA-JOTI 2018 –
SETKÁNÍ SKAUTŮ
NA INTERNETU
A NA RÁDIOVÝCH
VLNÁCH

Poslední říjnový víkend proběhla největší mezinárodní skautská akce, které se zúčastnilo necelých 1,8 milionu skautů. Dost možná jste si jí ani nevšimli – probíhala totiž on-line. Účastníci zde měli na výběr ze dvou
způsobů, jak se spojit s okolním světem. V části JOTI
(z anglického Jamboree on the internet), které se konalo již po dvaadvacáté, se mohli pustit do některého
z úkolů připravených organizátory. Na výběr bylo například řešení technických a ekologických problémů či
krizových situací. Kdo dal přednost volné zábavě, mohl s ostatními přihlášenými oddíly z bezmála 150 zemí světa hrát Minecraft nebo si jen tak povídat pomocí aplikace Skype nebo Teamspeak. Starší bratr JOTA
(Jamboree on the air), kde se uživatelé spojovali pomocí radiových vln, letos slavil už 61. výročí od svého vzniku. Další ročník se koná 18.–20. 10. 2019.

zprávy

Jak skauti slavili
100 let republiky

A

U oslav významného výročí nechyběli ani skauti.
Co připravili na různých místech republiky?
CELÁ ČR: ROZDÁVÁNÍ TRIKOLOR
Na více než 130 místech po celé republice rozdávali skauti během oslav v rámci celostátní skautské výzvy kolemjdoucím trikolory.
V Brně rozdala jedna z několika skupin na různých místech 1 500 kusů a 40 metrů trikolor, v Ostravě 5 000, v Kostelci nad Labem a v Plzni 250,
v Praze po stovkách, u vstupu do Koněpruských jeskyní 150.
Foto: Tomáš Tandler

Golčův Jeníkov:
Alej ze 100 lip
Skauti z Havlíčkova Brodu vytvořili nedaleko města Golčův
Jeníkov novou alej ze 100 zasazených lip. Akce přinesla i téměř 40 tisíc korun na podporu
místních mládežnických
organizací.

Ostrava: Průvod
a stanové městečko
Na 100 ostravských skautů
a skautek se zapojilo do slavnostního průvodu ve městě. Na Slezskoostravském hradě vyrostlo stanové městečko.

Lisov: Vysazení
Stromu svobody
V Lisově na Plzeňsku zasadili skauti u příležitosti výročí
Strom svobody. Podobné stromy
sázeli skauti na desítkách dalších
míst po celé republice.
Domažlice:
Ples republiky
Skauti z Domažlic přichystali na 3. listopadu
k výročí republiky velký (nejen) skautský
ples.

E
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Opava: Obnova slibu
a vzkazy sousedům
Skauti z Opavy obnovili při slavnostním setkání 28. října svůj skautský slib.
Při akci s názvem Skautská pošta mohli kolemjdoucí na připravené korespondenční lístky napsat vzkaz či pozdrav
někomu z Opavy a skauti je v následujících dnech doručili na uvedenou
opavskou adresu.

Lubina u Kopřivnice:
Setkání místních spolků
V Lubině skauti propojili všechny místní spolky, vpodvečer dva dny
před státním svátkem zapálili velkou
vatru na kopci Velová poblíž obce, jako to udělali před 50 lety zakladatelé oddílu. O den později vedli program v obecním parku, večer měli
taneční vystoupení na prvorepublikové zábavě v místním
kulturním domě.
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INSPIRUJTE SE
NA SEMINÁŘI ELŠ

6

Přijďte si poslechnout známé osobnosti a uznávané odborníky o víkendu
4.–6. ledna 2019 do pražského Salesiánského divadla
v Kobylisích (sobotní program) a Skautského institutu
na Staroměstském náměstí (nedělní program). Pozvání na skautský seminář Ekumenické lesní školy přijali mimo jiné novinář Jindřich Šídlo, socioložka Jiřina
Šiklová, kandidát na prezidenta a současný senátor Jiří Drahoš nebo ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák – Špalek. Těšit se můžete i na doprovodný
program, skautské prodejce, kavárnu a mnoho dalšího.
29. ročník semináře ELŠ byste si zkrátka neměli nechat
ujít. → Kompletní program a více informací najdete na webu els.skauting.cz/seminar.
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REGISTRACE
NA HELPDESK 2019
SPUŠTĚNA

Můžete se již hlásit na pravidelné velké
celostátní setkání týmů střediskových, okresních, krajských skautských rad známé pod názvem HelpDesk.
To se tentokrát usuteční ve dnech 22.–24. února 2019
v Zábřehu na Moravě. Můžete se těšit na setkání se starostou a Výkonnou radou, na odborníky přes finance, plánování, skautskou grafiku či Google disk. Ale
také na programy o syndromu vyhoření, lifebalance,
koučinku nebo timemanagementu. Nebude chybět ani
podpora výchovy, společenství kolem středisek, péče o tým či mentoring. → Web HelpDesku 2019:
www.helpdesk.skaut.cz
Facebook: www.facebook.com/events/
619189618448178/

PRVNÍ KRAJSKÉ
JAMBOREE SKAUTŮ
ÚSTECKÉHO KRAJE

Na konci září se v Mostě na Matyldě
uskutečnilo historicky první skautské
krajské jamboree Ústeckého kraje (oblasti Přemysla Oráče) v termínu 20.–23. 9. 2018. Akce
se uskutečnila k výročí 90 let této skautské organizační
jednotky. Sjelo se na něj na 350 skautů a skautek z celého kraje. Setkání se konalo v areálu Matyldy, v místě,
kde kdysi býval povrchový lom na hnědé uhlí a v současné době se zde nachází rekreační zázemí včetně
35 hektarové vodní plochy s kempem. Účastníci se setkali u pomníku Přemysla Oráče ve Stadicích. Zde se
po slavnostním ceremoniálu stužkovaly vlajky. Dále
byla na programu společná hra nebo rukodělné aktivity pro skauty i pro veřejnost.

Foto: Tomáš Novotný
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V HOSTINNÉM SE
SEŠLI VEDOUCÍ
KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE

Bezmála dvě stovky skautských vedoucích se od 9. do 11. listopadu sjely do Hostinného na Setkání skautských vůdců. Tento inspirační, potkávací
a vzdělávací víkend pořádá každé dva roky královéhradecký skautský kraj. Program byl opravdu nabitý
– v pátek začal noční hrou po historických zákoutích
města, besedou s hejtmanem Jiřím Štěpánem a poslancem Janem Farským a setkáním se starostkou Dagmar
Sahánkovou. Po zbytek víkendu pokračovalo čtyřicet vzdělávacích bloků, mj. o volnočasové pedagogice, skautské historii nebo péči o tým. V Národním domě sledovali divadelní představení o životních osudech
česko-německého sportovce a olympionika Emericha
Ratha, která vznikala v létě ve Vzdělávacím a kulturním
centru Klášter Broumov.

zprávy
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SKAUTSKÝ
INSTITUT NOVĚ
V Č.BUDĚJOVICÍCH
A OLOMOUCI

Goblinovo
zahraniční
okénko II.

Do dvou nových míst se na sklonku
roku rozšířila činnost Skautského institutu. Osmý
listopadový večer byl zahajovací pro začátek působení institutu v Českých Budějovicích. Pod názvem
„Skautský institut v Budějcích“ tu bude fungovat
bez pevného zázemí na různých místech města, kde
bude pořádat různé akce pod hlavičkou institutu.
Sedmnáctého listopadu byl slavnostně otevřený Skautský institut v Olomouci. Zde sídlí v prostorách renesančního paláce na adrese Dolní náměstí 27/38. Provoz institutu zahájila vernisáž výstavy
fotografií o 100 letech republiky, promítání filmu
Z deníku Ivany A. o 17. listopadu z pohledu osmnáctileté dívky a veřejná debata o smyslu 17. listopadu. Následovat budou další besedy, projekce nebo workshopy. Součástí prostorů bude i Krajský
archiv Junáka.
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Dánští skauti se v září účastnili třídenního Festivalu demokracie mládeže, kde se politici, organizace a firmy
setkávají s občany, aby společně diskutovali o tématech týkajících se demokracie a politiky. Uspořádali řadu diskuzí ve spolupráci s tuniskými skauty, s nimiž je pojí už desetiletý projekt
zaměřený na podporu rovnosti, demokracie a podnikání v Tunisku a Dánsku. Během festivalu se debat zúčastnilo na 290 středoškolských studentů
a dva ministři – zahraničí a pro rozvojovou pomoc.
Mezi tématy byly dopady Arabského jara v Tunisku
(o tom, jak obnovit trh práce, o úloze obcí a co dělat, když porevoluční krize dopadne na tak důležité odvětví, jakým je cestovní ruch), či posílení postavení mládeže v regionu Maghrebu a v Dánsku.
Nakonec skauti uspořádali talk show, kde diskutovali o skautingu samotném – probírali témata hodnot, mezinárodního skautingu, aktivního občanství
či neformálního vzdělávání. → Více informací o akci najdete na www.scout.org/node/496326.
Dánská skautská organizace KFUM-Spejderne i Danmark na svém valném shromáždění změnila stanovy, aby mohli na všech jejích úrovních
kandidovat mladí lidé už od 16 let. Delegáti sněmu
tuto změnu potvrdili zvolením šestnáctileté Karoline do nového náčelnictva. Jako přidruženého člena
hnutí přijali Dánové novou muslimskou skautskou
organizaci Semerkand Ungdom s odůvodněním, že
je čas přestat s náboženskou segregací a naopak usilovat o větší spolupráci.
Valného shromáždění OSN se v září zúčastnili
i mladí delegáti z mnoha zemí, včetně dvou našich
vybraných Českou radou dětí a mládeže. Probírala se zde i nová Strategie OSN pro mládež do roku 2030. Podpořil ji i dánský premiér. Přizval si
k tomu dánskou skautku Natašu a přenechal jí část
svého řečnického času s tím, že i on se naučil hodnotám a vlastní zodpovědnosti za společenství kolem jako skaut.

SKAUTI V KOLÍNĚ
SBÍRAJÍ PŘÍBĚHY
PAMĚTNÍKŮ

Kolínští skauti se svým projektem
„Skautská paměť kolínského století – výstava pamětí místních osobností spojených se skautským hnutím“ s velkým náskokem vyhráli hlasování o tom, na co využít peníze
vybrané při místním koncertu Evy Urbanové a Moravského klavírního tria. Teď se vydají do terénu,
osloví pamětníky a ze získaných materiálů udělají výstavu. Výstavní panely budou k dispozici pro umístění na vybraném veřejném místě ve městě, autoři projektu zvažují i vytvoření publikace s příběhy
pamětníků.

——— Sestavili: Tomáš Mráček – Tatanka,
Václav Zeman – Šík ———

1

zpráva
z regionů

2

zpráva ze zahraničí,
o zahraniční akci

——— Pavel Trantina – Goblin, bývalý zahraniční
zpravodaj Junáka a současný člen Evropského
hospodářského a sociálního výboru ———
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Skautské nové začátky
Seznamte se s příběhy čtyř skautů a skautek, kteří z různých
důvodů začali skautovat na novém místě. Co jim to přineslo,
na co naráželi a jakou podporu jim nabízí skautské ústředí?
VÁCLAV ZEMAN – ŠÍK

Foto: archiv Z. Cholastové

Důvodů k novým začátkům může být spousta – nejčastěji přestěhování na nové místo nebo za studiem, někdy
ale i dlouhodobé neshody a to, že se skaut nebo skautka
necítili dobře ve svém předchozím oddíle či středisku.
Příběhy těch, kteří mají za sebou nový skautský začátek, mohou být velmi rozličné. Některé vedly ke zlepšení a mají prozatím dobrý konec, některé byly docela
perné a ukazují, že ač má skauting stejné základy a cíle,
není přesun z jednoho místa s jeho tradicemi a zaběhanými zvyky a rituály nic jednoduchého i pro dlouholeté
skauty. Seznamte se tedy s některými z nich.

NEPLÁNOVANÝ RESTART
Po Vánocích to budou čtyři roky od chvíle, kdy u dveří domu Zuzany Cholastové – Pigi zazvonili tři muži.
Dům stojí v obci Hutisko-Solanec, kam se Pigi s manželem přestěhovala z Rožnova, kde vyrůstala a kde strávila
i sedm let ve skautském oddílu. Ti tři za ní přišli s tím,

Pigi: Spadla jsem tedy do toho, aniž bych příležitost znovu
skautovat v tu chvíli aktivně vyhledávala.
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„

bylo a je vše jiné, jiný systém táborového rytmu, jiný styl
vedení oddílu, jiné tradice, jiné krojové tradice a jiné
rituály. Ta změna vlastně stále probíhá,“ popisuje svůj
nový začátek Myšák. Velkou změnou je pro něj i to, že
je najednou ve vedení s lidmi, kteří jsou mladší než on,
se kterými nevyrůstal a nezažil přitom tolik společných
věcí, které zažili oni. „Je to hodně o toleranci a o tom,

Pigi: „Objevovala
jsem nové stezky, metodiky,
odborky, skautIS, časopisy nebo
facebooková fóra. I komunikace
s rodiči a s dětmi je samozřejmě
jiná, než jakou jsem pamatovala.“

„

Myšák: „Nový skautský
začátek mi řekl něco o mé
osobě a přiměl mě podívat
se na skautování zase z jiné
perspektivy.“

že by v obci chtěli založit skautský oddíl a dozvěděli se
o ní, že má vůdcovské zkoušky, jestli by jim s tím tedy
nepomohla. „Vše jsem promyslela a v lednu 2015 jsme
registrovali nový oddíl. Spadla jsem tedy do toho, aniž
bych příležitost znovu skautovat v tu chvíli aktivně vyhledávala,“ vzpomíná dnes s úsměvem Pigi. V té době dokončovali rekonstrukci domu, čekala druhé dítě,
o návratu ke skautování sice uvažovala, ale až budou děti větší a v představách měla spíše návrat ke svému bývalému středisku v Rožnově. Přesto se nakonec rozhodla
do založení nového oddílu jít. „Nový začátek byl specifický hlavně s ohledem na pokrok, který se v době, kdy
jsem neskautovala, v hnutí odehrál. Objevovala jsem
nové stezky, metodiky, odborky, skautIS, časopisy nebo facebooková fóra. I komunikace s rodiči a s dětmi je
samozřejmě jiná, než jakou jsem pamatovala,“ popisuje
rozjezd nového oddílu Pigi. „Na druhou stranu je nový
začátek fajn v tom, že jsme si mohli všechno od začátku udělat tak, jak jsme chtěli. Výzdobou klubovny počínaje a oddílovými tradicemi konče. Toho rozhodnutí
nelituju. Přineslo mi spoustu nových známých v novém
bydlišti a samozřejmě návrat ke skautu, i když o něco
dřív, než jsem plánovala,“ dodává Pigi.

Foto: archiv M. Pásztora

jestli je člověk ochoten a schopen se v některých oblastech změnit. Ale děti jsou všude v republice stejné a pořád stojí za to je někam posouvat, ať už má člověk plzeňskou nebo ostravskou domovenku. Nový skautský
začátek mi řekl něco o mé osobě a přiměl mě podívat
se na skautování zase z jiné perspektivy,“ shrnuje ale
celou věc s nadhledem Myšák.

VŠECHNO BYLO JINÉ
Myšák: Děti jsou všude stejné, ať už má člověk plzeňskou
nebo ostravskou domovenku.

Ne všude ale šly nové začátky tak hladce. Michal
Pásztor – Myšák skautoval u vodních skautů v přístavu
Eskadra Ostrava 17 let. Prošel všemi výchovnými stupni, byl tři roky kapitánem oddílu u vlčat a jeden rok zástupce předsedy místní okresní rady. V roce 2015 se přestěhoval napříč celou republikou za přítelkyní do Plzně.
I tady se brzy přiblížil ke skautování a od ledna 2016 začal pomáhat s vedením vlčat u 92. oddílu Kotva. „Změna byla velmi náročná, představte si, že skautujete někde skoro 17 let, jste zvyklí na nějaké tradice a nějakou
symboliku a na nějaký systém. U plzeňského oddílu

VADILO, ŽE NEMÁM SLIB
Ještě náročnější nový začátek má za sebou Helena Kernerová – Helča. Když jí bylo patnáct, rozpadl se její turistický oddíl na Praze 6, do kterého chodila od první
třídy. Na jedné neskautské akci potkala kamarádku, která vedla oddíl ve středisku v Zápech u Brandýsa nad Labem. Rok jí pomáhala, ale dojíždění z Prahy do Záp už
pro ni nebylo dále snesitelné, tak začala hledat oddíl
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Foto: archiv L. Procházky

na Praze 6. Nejbližší středisko mělo vedoucích dost,
ale odkázali ji na nedaleké středisko, kde hledali lidi
do vedení skautského oddílu. „Už v Zápech pro mě byla
spousta věcí nových – na výpravách se vařilo jinak, táborové stavby byly jiné, nechápala jsem v mnoha ohledech
skautskou výchovu – ale většina lidí byla moc milých
a všechno mi ochotně vysvětlili a ukázali,“ vzpomíná Helča. Začátek v novém pražském středisku byl ale
o dost jiný. „Neměla jsem tehdy ještě složený skautský
slib, což lidem ze střediska vadilo. Středisko dost lpělo
na svých tradicích, které jsem moc dobře neznala. Měla jsem spoustu nápadů, které fungovaly v předchozích
oddílech, ale lidi ze střediska to moc nezajímalo,“ vzpomíná Helča. Z oddílových a střediskových akcí tak byla
dost zklamaná a zvažovala svou skautskou zkušenost
ukončit. Zlepšení přišlo se slibem, který složila na tradičních Brdech u vedoucího oddílu v Zápech. „V pražském středisku mě pak přeci jen začínali vnímat jako
skautku a vedoucí, co se snaží pomoct.“ Helča krátce
poté odjela na čekatelský kurz Rozrazil, kde ještě podrobněji poznala hlavní skautské principy a odvezla si
z něj i spoustu skautských kamarádů. Poté se zúčastnila i vůdcovského kurzu Castor od Gemini. Ten ji zase motivoval k tomu, aby se stala členkou Skautského
záchranného týmu (SZT) a pomáhala jako zdravotník
na velkých skautských akcích. Udělala si také zdravotnický kurz Perla, kde poté instruktorovala a dnes celý kurz vede.

Hugo: Poslední léta jsem cítil, že středisko moc nefunguje.

nástupci, který ale od něj už nechtěl žádnou další pomoc. Zkoušel se ještě angažovat na úrovni střediska,
ale neměl z toho dobrý pocit. Rozhodl se tedy oslovit
vedoucího z nejbližšího střediska, kterého znal z vůdcovského kurzu, jestli by nestál o jeho zapojení do střediska. „Hodně jsem se té změny bál, že si nesedneme,
že nebudu nic znát z jejich tradic a podobně. Nové středisko je i o dost větší a má spoustu aktivních činovníků
a dospěláků, kteří zůstávají se střediskem v kontaktu
a snaží se mu všemožně pomáhat.“ Dnes má za sebou
v novém středisku rok a zatím cítí velkou spokojenost.

CÍTÍM SE CHTĚNÝ
Důvody, které skauta či skautku vedou ke změně místa skautování, nemusí být vždy jen technické, jako je
přestěhování nebo přemístění za studiem. Lubor Procházka – Hugo Boss skautoval přes dvacet let v jednom
moravském středisku. Začal v deseti letech a sám říká,
že ke skautování ho přivedly foglarovky a jedna úžasná
třídní učitelka. Podobně jako Myšák prošel ve středisku
všemi výchovnými kategoriemi. Poslední rok před odchodem byl tajemníkem střediska a výchovným zpravodajem. „Poslední léta jsem cítil, že středisko moc nefunguje. Role vůdce střediska a střediskové rady byla
jen symbolická. Vše jelo v zajetých kolejích a středisko
se nikam nevyvíjelo. Většina členů vůdce střediska ani
nikdy neviděla,“ popisuje Hugo důvody, které mu jeho
působení u střediska dost znepříjemňovaly. Nelíbilo se
mu ani to, že středisko nefunguje podle něj dostatečně jako bratrství, že není dost společných akcí pro členy i pro vedení a že se ve středisku dostatečně nechválí za odvedenou práci. „Když někdo něco dělal, tak se
to mlčky přešlo, když byl problém, pak se teprve začaly
vést nějaké debaty,“ vzpomíná. Chlapecký oddíl předal

„

Hugo: „Ostatním bych rád
vzkázal, ať se změny nebojí.
Někdy může být lepší přejít,
než marnit svůj čas.“
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„Ve středisku je vidět enormní zájem se rozvíjet, cítím se tu chtěný,“
říká. Snaží se pomáhat vůdci střediska, na podzim absolvoval kurz
pro výchovné zpravodaje a střediskové minimum, získal OČK Zdravověda a začal pomáhat na zdravotnickém kurzu. Letos o prázdninách jel s dívčím oddílem na tábor jako zdravotník a užil si ho prý
tak jako dlouho ne. „Ostatním bych rád vzkázal, ať se změny nebojí. Někdy může být lepší přejít, než marnit svůj čas.“

OZVĚTE SE. POMŮŽEME,
NEBO PŘESMĚRUJEME
→ Inzerce

Druhá z řady foglarovek
Tentokrát s ilustracemi Pavla Čecha!

→ Inzerce

Jaké možnosti podpory dnes skautům a skautkám, kteří se z různých
důvodů přesunuli do nového střediska a začínají tam nově skautovat, nabízí skautské ústředí? „Ucelenou podporu pro podobné situace nenabízíme. Existují ale dílčí aktivity, nástroje, kterých lze využít,“ vysvětluje Bára Tichavová – Rozárka, která se ve Výkonné radě
již věnovala oblastem vzdělávání, práce s dospělými a teď nově tvorbě programu. Jmenuje poté například roverské vysokoškolské kmeny
ve větších městech, do kterých se mohou zapojit vysokoškoláci a mladí dospělí nebo portál jobs.skaut.cz, kde je možné poptat i nabídnout
vlastní síly v novém místě. Podle Rozárky může kdokoli v novém místě celkem snadno najít kontakt na místní středisko a ozvat se jeho
zástupcům. „Myslím si, že tyto jednotlivé a různorodé nástroje jsou
užitečnější než ucelená podpora, kde je vlastně otázkou, jak by měla vypadat, aby byla funkční,“ dodává Rozárka. „Podle mě je to spíše
o tom, že musíme na kurzech, krajských a dalších regionálních akcích ukazovat, že skauting je velmi pestrý. Tedy, že po změně střediska je nutné být připraven na to, že místní kultura, podmínky a společenství může být jiné, než na co byli lidé zvyklí dříve. Takto se tomu
věnovat mi dává smysl pro všechny členy bez ohledu na to, jestli se
někdy v budoucnu přestěhují,“ navazuje na ni Ondřej Peřina – Jerry, který je dlouholetým organizačním zpravodajem Výkonné rady.
Tématu rozdílnosti kultury a zvyků jednotlivých jednotek a toho, jaká s tím mohou být spojená úskalí při přechodu mezi jednotkami, se podle ní zatím také nikdo systematičtěji nevěnoval. „Lze
možná v obecné úrovni upozornit na úskalí, která změna skautského prostředí může přinést, ale myslím, že obecný materiál těžko
může někoho na takovou změnu dobře připravit. O podobné věci
přemýšlíme v oblasti dospělých nováčků, kteří při příchodu naráží
na neznalost skautského prostředí a jeho vnitřní kultury – pro tuto
cílovou skupinu to smysl dává, té je možné nabídnout seznámení se
skautingem obecně,“ říká Rozárka. Pokud se nově příchozí dostane do problematické situace, může se podle ní obrátit nejlépe na vedoucího střediska nebo výchovného zpravodaje nebo kamkoliv výše
v organizační struktuře organizace. „Za ústředí mohu říci, že se budeme snažit vám buď přímo pomoci, nebo vás alespoň přesměrovat
na někoho, kdo vám pomoci může,“ uzavírá Rozárka.
Ústředí v tuto chvíli také testuje takzvaný závěrečný balíček.
Jde o email, který funguje obdobně jako uvítací balíček, jen přijde
člověku po ukončení funkce, například vedoucímu střediska či vedoucímu oddílu. Obsahuje například i naznačení dalších možných
skautských cest.

Život Pavla Zemana, který je hlavní postavou příběhu o velkém chlapeckém přátelství, se po smrti otce
od základu změnil. Velkou oporou je mu kamarád
Ludva Grygar, se kterým Pavel podniká dobrodružné
výpravy do téměř nepřístupné kotliny s jezírkem,
kde si sami postaví srub. Vedle velkého přátelství
ale prožívají i velká zklamání. Ludva se totiž nechá
zlákat špatnými kamarády, začne kouřit a těžce
onemocní. Vyhraje nakonec svůj vnitřní boj?
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Mnohem víc jsem získal
S pedagogem a skautem Karlem Derflem – Marčellem
o jeho novém začátku po odchodu z města, ředitelování školy
i skautování na venkově.
VERONIKA ZEMANOVÁ, VERONIKA ŘEHÁKOVÁ,
Gymnázium Na Zatlance, třída ALT

»

Jaké důvody tě vedly k tak velké změně v životě, jakou
byl odchod z Prahy na venkov?
Jsem rodilý Pražák, který v tomhle úžasném městě prožil prvních pětadvacet let svého života. Musím říct, že
rozhodnutí opustit Prahu a odstěhovat se na venkov
pro mě nebylo vůbec jednoduché. Měl jsem k tomu ale
pádný důvod a tím byla moje rodina. Nevyhovující bydlení a zdravotní problémy malé dcery spolu s přáním
začít opět učit nás dovedly až do Chraštic a jsem opravdu rád, že jsem si tehdy v roce 1990 z různých možností vybral právě tuhle.

a mohl jsem začít postupně proměňovat školu podle svých představ. Změny ve školství jsou takovým během na dlouhou trať a výsledky nejsou většinou hned
vidět. Jen ten, kdo vytrvá dostatečně dlouho, se z nich
může po čase radovat. O změně jsem neuvažoval ani
později, když jsem dostal několik nabídek na místo ředitele v městské škole, protože mi naše chraštická škola mezitím přirostla natolik k srdci, že jsem ji už nehodlal opustit.
Jaký byl tvůj „nový začátek“? Jak sis zvykal na život mimo město?
Vlastně ani nevím, protože když už jsem se jednou rozhodl, tak jsem to příliš neřešil. Měl jsem trochu naivní
představu, že budu na venkově žít a učit, ale přitom budu jezdit každý týden do Prahy. Měl jsem tam svůj skautský oddíl, do kterého jsem od dětství chodil a později
ho i vedl. Nedokázal jsem se od něj zcela odpoutat. Věřil jsem, že to půjde nějak dohromady, že zvládnu alespoň některé schůzky, nejlépe všechny výpravy a samozřejmě v létě tábor.
Tahle moje představa ale brzy vzala za své. Život
na venkově i moje práce mě postupně pohltily, zapojil jsem se i do dalších aktivit – od Sokola přes zastupitelstvo obce až po místní skautský oddíl. Postupně
jsem si i zvykl na klidnější venkovský život natolik, že
bych se dnes už asi natrvalo do města vracet nechtěl.
Jezdím sice do Prahy dost často pracovně i za dětmi
či rodiči, ale většinou toho mám po jednom dni v ruchu velkoměsta až nad hlavu a rád se pak vracím „domů“ do Chraštic.
Ani moje obavy, že přestěhováním přijdu o kamarády, se naštěstí nenaplnily. Kromě toho, že jsem zde
získal nové přátele a známé, moji staří kamarádi jezdí
rádi za námi. Pořádáme spolu na našem skautském tábořišti každý rok tábor dospělých, navštěvujeme divadla, občas vyrazíme na vodu, na kola nebo lyžovat… To
vše s „kluky“, se kterými se známe již od dětství. Zpětně musím říct, že jsem vlastně skoro o nic nepřišel, ale
mnohem víc jsem získal.

„

Moje obavy, že
přestěhováním přijdu
o kamarády, se naštěstí
nenaplnily. Kromě toho, že
jsem zde získal nové přátele
a známé, moji staří kamarádi
jezdí rádi za námi.

Proč ses rozhodl stát se ředitelem základní školy na vesnici místo ve městě?
Nikdy jsem se takto nerozhodoval. Prostě jsem se nejdříve stal venkovským učitelem a snažil jsem se tuhle práci dělat co nejlépe. Bylo krátce po revoluci a moje možnosti byly takřka neomezené! Nikdo mi neříkal,
co smím a co nesmím dělat. Všechno nové bylo považováno za inovativní a tudíž vítané. Mohl jsem si zkoušet učit různými metodami, zajímal jsem se o prvky
waldorfské pedagogiky, dělal jsem s dětmi dramatickou výchovu, vyzkoušel jsem i nový vzdělávací program
Obecná škola, který mi umožnil vlastní uspořádání výuky. Nemusel jsem ji tehdy dělit na vyučovací hodiny,
mohl jsem jen dávat v každém týdnu potřebnou procenty danou časovou dotaci každému předmětu. Velmi rád
na to období vzpomínám…

Co pro tebe znamenalo, když ses stal ve škole v Chrašticích ředitelem? Co ti při vedení školy nejvíc pomáhalo?
Důležité bylo zjistit, že v tom nejsem sám, že podobnou zkušeností prošli či procházejí i jiní. Jistě jste někdy slyšeli, že hloupý se učí z vlastních chyb a chytrý se
učí z chyb ostatních. Já jsem vyzkoušel oboje a vždycky
mě to někam posunulo, něco mi to dalo. Jeden ředitel
školy na Islandu s oblibou říkal, že naše chyby jsou jako kamenné stupně schodů, po kterých kráčíme vzhůru. Pokaždé, když jsem chtěl něco změnit, nejsnadnější bylo začít u sebe.

A jak ses tedy dostal k ředitelování?
To přišlo mnohem později a vyplynulo z okolností,
které mě postavily do zcela nové role. Nejprve jsem
se v ní několik let hledal, než jsem získal větší jistotu
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včas zjistil, jestli ho to opravdu baví, jestli má dost trpělivosti, zda dokáže děti přirozeně zaujmout, zda mu
tato práce přináší radost a smysl. Je smutnou skutečností, že mnozí studenti pedagogických fakult studují učitelství a přitom vědí, že nikdy učit nebudou. Tito
lidé nám pak ve školách zákonitě chybí a přitom jsou
naopak mnozí další, kteří by učit chtěli, ale legislativa
a systém jim v tom z různých důvodů brání. Vážím si
proto různých aktivit, které usilují i v této oblasti o změny k lepšímu – ať už je to studentská iniciativa Otevřeno, spolek Výluka, vzdělávací program Učitel naživo aj.
Významnou roli hraje také to, na jakou školu se
začínající pedagog dostane. Někdy totiž dokáže přístup
délesloužících kolegů či kolegyň odradit nadšené začínající učitele a zbrzdit i jejich snahu o uplatňování inovativních metod a přístupů. Na druhou stranu mohou
také potkat skvělé kolegy i podporující vedení školy. Jako výhodu ale vidím, že si dnes mohou jak rodiče, tak
učitelé vybrat takovou školu, která jim více vyhovuje.
A kde taková škola není, vznikají z důvodu nevyhovující nabídky veřejného školství společnými silami rodičů a pedagogů i školy nové.
Osobně považuji za velmi důležité obklopit se
lidmi, kteří jsou podobně naladěni, sdílejí jasnou vizi
a shodnou se na způsobu, jak ji společně naplňovat. Je
bezva spolupracovat s učiteli, kteří přistupují k ostatním i k sobě s úctou a respektem, dávají si náročné, ale
splnitelné cíle a užívají si každý den.

„

Rozhodně stojí
za to, nepřestávat usilovat
o proměnu školy v takové
místo, kde se děje něco
smysluplného, kam se děti,
rodiče i učitelé těší, protože toho
spolu hodně prožívají, cítí se
zde bezpečně a rádi se sem
i po letech vrací.

Když jsem začal učit, připadalo mi to také snadné. Pokud jsem totiž svým žákům i práci s nimi věnoval dost energie a času, výsledky se dostavily poměrně
brzy a byly viditelné. I proto považuji práci pedagoga
v tzv. „první linii“ za to nejdůležitější a nejpřínosnější
pro děti. Poté, co jsem se stal ředitelem školy, nejraději bych hned všechno, co jsem si sám vyzkoušel se svou
třídou, zavedl v celé škole. Jenže to samozřejmě nešlo
tak jednoduše. Měnit zažité stereotypy, zavádět novinky a třeba jen uvažovat o větších změnách, se v našem školství prosazuje spíše pomalu a těžko. Přesto je
to možné a rozhodně stojí za to, nepřestávat usilovat
o proměnu školy v takové místo, kde se děje něco smysluplného, kam se děti, rodiče i učitelé těší, protože toho spolu hodně prožívají, cítí se zde bezpečně a rádi se
sem i po letech vrací. Změny je však ve školách třeba
dělat postupně. Skutečná změna totiž nastává až tehdy, když je všemi přijata a jedna z rolí ředitele je přesvědčit ostatní o smysluplnosti a funkčnosti toho, o co
usiluje. Následně musí umět vytvořit také vhodné podmínky k tomu, aby zaváděné změny byly trvalé. V tom
mi také velmi pomohlo a pomáhá členství ve sdružení Trvalá obnova školy, které existuje již 18 let. Aktivní
činností v něm si školy samy dokážou pomáhat navzájem a tím také ovlivňují – sice pomalu, ale vytrvale –
i naše školství.

Kromě vedení základní a mateřské školy v Chrašticích pořádáš skautské tábory a jsi ve vaší obci místostarostou.
Mají podle tebe tyto činnosti něco společného?
Ve všech se při jednáních i při rozhodování snažím
uplatňovat skautské zásady a principy. Je pro mě důležité, aby se věci dělaly otevřeně a v duchu fair play. Myslím, že jsem proto pro ostatní poměrně předvídatelný, čitelný a konzistentní v názorech i postojích. Jsme
velmi malá obec, kde se všichni poměrně dobře znají,
takže myslím, že za ty roky už všichni vědí, jak se asi
zachovám, či jak budu reagovat v různých situacích.
To je jistě výhoda, ale může to způsobovat i problémy,
protože lidé jsou různí a ne vždy se moje postoje a činy
setkají s pochopením. Ale s tím se musí jaksi počítat,
podstatné je měřit každému stejným metrem a nebát
se občas udělat i nepopulární, ale potřebné rozhodnutí. Musím ale také říct, že být 28 let nepřetržitě zastupitelem obce (poprvé jsem kandidoval ještě za Občanské Fórum) a polovinu té doby být navíc místostarostou,
mě již značně vyčerpávalo. Takže jsem letos velmi rád
přenechal prostor jiným a ušetřený čas zkusím raději
věnovat i jiným aktivitám, které mi připadají zajímavé a smysluplné.

Co bys doporučil tomu, kdo by chtěl jít ve školství podobnou cestou jako ty?
Za velmi podstatné považuji zkusit si nejdříve prakticky práci s dětmi, například ve skautském oddíle, při vedení zájmového kroužku, na letním táboře apod., aby
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Foto: archiv K. Derfla

Z prvního tábora skautů z Chraštic v roce 1991 na tábořišti Hradiště nedaleko Vystrkova u Orlické přehrady
(Karel Derﬂ ve světlé košili s brýlemi).

Vidíš rozdíly mezi vedením skautského oddílu v Praze
a na venkově?
Brzy po přestěhování do Chraštic jsem se zde zapojil
do skautské činnosti. Hned po revoluci zde totiž nadšeně založili skautský oddíl – tedy spíše družinu, ale
nebyl nikdo, kdo by ho vedl… Alespoň do té doby, než
jsem se objevil já. Začali jsme v menším počtu, postupně jsme se ale rozrostli, od obecního úřadu jsme získali
místnost pro klubovnu, další rok jsme již měli i skvělé
tábořiště, za tři roky jsme k chlapeckému oddílu založili i oddíl skautek.
Neumím a ani nechci srovnávat svůj pražský oddíl (154. skautský oddíl Mungo, středisko Polaris, který fungoval již dlouho před revolucí) s oddílem, který
jsem já vedl od roku 1990 v Chrašticích. Mnohé bylo
samozřejmě jiné a bylo by to na delší povídání. Ty odlišnosti ale nepramenily z toho, že by byl takový rozdíl
mezi městem a vesnicí, ale protože se jednalo o historicky zcela jiné podmínky a okolnosti. V každém případě mi zůstal dobrý pocit z toho, že pražským i chraštickým skautským oddílem prošly stovky kluků a holek,
z nichž jsou dnes dospělí lidé, kteří se k nám stále hlásí a jejichž děti s námi také vyrážejí každý rok v létě
pod stany na skautské Hradiště na Orlíku.

Máš zkušenosti se školstvím i jako rodič? Jaké?
Mám tři dnes již dospělé děti, které studovaly na třech
různých gymnáziích a poté na třech vysokých školách.
Takže si troufnu říct, že nějaké rodičovské zkušenosti s naším školstvím mám. Kromě toho se často setkávám s kolegy z jiných škol a někdy tyto školy i navštěvuji
v rámci vzájemné spolupráce nebo jako lektor. A pokud
je k tomu příležitost, rád navštěvuji také školy v zahraničí. To vše se mi skládá dohromady v mozaiku různých
pohledů na školy a školství, které ale nedokáži popsat
v několika stručných větách.
Myslím však, že je to stejné jako v ostatních oborech – i zde se najdou špičkoví odborníci, zkušení pedagogičtí matadoři, zapálení inovátoři či naopak lidé
bez motivace a také neochotní nebo neschopní jedinci, kteří dětem i našemu školství vyloženě škodí a nejlíp by udělali, kdyby ho opustili.
Mám nyní i poměrně čerstvou zkušenost prarodiče a občas již přemýšlím, která škola bude za pár let
vhodná pro našeho jedenapůlletého vnuka Matěje.
A úplně chápu i rodiče, kteří jsou ochotní se za dobrou
školou přestěhovat. Sám znám několik takových případů. Současně přibývá počet rodičů s poměrně jasnou představou o tom, jak má vypadat ta „jejich škola“.

15

Tento trvale stoupající zájem rodičovské veřejnosti
o lepší kvalitu škol i poskytovaného vzdělávání považuji za důležitý prvek pro to, aby byla vytvářena poptávka a vnější tlak na proměnu našeho školství.

„

Školy prostě musí
reflektovat změny probíhající
ve světě i ve společnosti. Role učitele
již dávno není jen v předávání
faktů, jejich memorování
a následné zkoušení.

Jistě se někdy setkáváš s názorem, že není třeba školství nijak posouvat a obnovovat. Že funguje už spoustu
let stejně a stále produkuje studenty, kteří jsou úspěšní
na poli práce. Jak v takové situaci reaguješ?
Zní mi to podobně, jako když jsme kdysi chtěli do školy pořídit první kopírku a na schůzi starostů spádových
obcí mi bylo řečeno: „My jsme také žádné kopírky neměli a podívejte, co z nás dnes je!“ Zkušenost mi ovšem říká, že mnozí z těch úspěšných studentů se mohli
stát úspěšnými i vzdělávacímu systému a škole navzdory. Vždyť třeba většinu informací dnes již nezískáváme
jen ve škole a spoustu potřebných dovedností se naučíme mnohem rychleji a efektivněji mimo školní výuku.
Školy prostě musí reflektovat změny probíhající
ve světě i ve společnosti. Role učitele již dávno není jen
v předávání faktů, jejich memorování a následné zkoušení. Tyto přežité přístupy vedou k nudě a prohlubují
nezájem mnohých žáků i studentů o školní výuku. Je
pak běžné, že se žáci a studenti snaží proplout bezbolestně školským systémem a promarní přitom spoustu času, který by šlo využít mnohem lépe pro intenzívní poznávání nového, trénování získaných dovedností
i plánování dalšího osobního rozvoje.

dezinformace či fake news, zajímaly se aktivně o svět
kolem nás, chápaly a zvládaly různé sociální role a vlastní fungování ve skupině, uměly klást otázky a také aktivně naslouchaly ostatním, dokázaly obhajovat svoje
názory či respektovat odlišnosti.
Považuji za skvělé, že výše uvedené znalosti
a dovednosti mohou získávat a trénovat děti i dospělí ve skautu, ale stejně tak i v mnoha školách zásluhou
báječných pedagogů. Na druhou stranu tuto možnost
nemají dosud zdaleka všechny děti, přestože by to mělo být přirozené.

KAREL DERFL – MARČELLO
je ředitelem ZŠ a MŠ v Chrašticích, pořádá již
28 let skautské tábory na Orlíku, vede network
spolupracujících škol a jeho velkou vášní je cestování. Již 20 let se snaží vést a rozvíjet menší vesnickou
školu, dlouhodobě spolupracuje s řediteli některých
dalších škol, kteří také usilují o zavádění smysluplných změn a inovací ve školství jako předseda celorepublikového sdružení Trvalá obnova školy. Několik
volebních období pracoval jako neuvolněný místostarosta obce Chraštice.

Jaké tedy mají podle tebe dnešní školy být?
Jsem přesvědčen, že role školy je připravovat všechny děti tak, aby dokázaly samostatně přemýšlet, dobře porozuměly obsahu a smyslu psaného textu, naučily
se reagovat na různé situace a spolupracovat při řešení problémů, dokázaly používat český i anglický jazyk
v praktické komunikaci, porozuměly co nejlépe novým
technologiím, uměly je používat a znaly i možná rizika, učily se pracovat se zdroji informací a rozpoznávat
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Komunismus
skauting
pronásleduje,
zároveň
i napodobuje
Zveřejňujeme přepis komentáře
Ferdinanda Peroutky o skautingu
reagující na skautské procesy
v padesátých letech. Komentář
zazněl ve vysílání Rádia
Svobodná Evropa v roce 1958.
Od té doby nebyl v plném
rozsahu dosud zveřejněn.
FERDINAND PEROUTKA

¬

Tábor Pětky v roce 1957, vpravo gestikuluje významný
skautský činovník J. Novák – Braťka. Foto: Archiv Pětky

Před padesáti lety bylo založeno skautské hnutí. Roku 1907 Angličan Mr. Baden-Powell poprvé s dvaceti hochy tábořil v přírodě a roku 1908
sepsal první knihu morálních pravidel pro skauty. Patrně už před tím hoši někdy spali ve stanech
v lese, a jistě už před tím mladí lidé byli poučováni,
jak se mají chovat. Skautské hnutí vzniklo teprve,
když obojí bylo dáno dohromady, příroda a lidská
pravidla. Zvláštní půvab skautingu je ve spojení
svobody a disciplíny. Zdá se, že to bylo přitažlivé
spojení. Bylo řečeno, že „není možno si představit sumu štěstí, které skauting přinesl milionům
hochů a dívek.“
Když si na kus papíru zapisujeme fakta, nemůžeme nezapsat, že Hitler pronásledoval skauting a komunismus ho pronásleduje též. V Československu byli vůdcové skautingu postaveni před
soud – před stranický soud ovšem – a odsouzeni
do vězení od osmi let až na doživotí. Je známo,
že komunismus dovede objevit vinu v nevině. Ale
čím je skauting tak obzvlášť důležitý a nebezpečný, že bylo třeba vzít svobodu až do konce života?
Pionýr není to, co skaut.

„

Komunismus
spíše než za to,
co skauting dělal,
pronásledoval ho za to, co
nedělal: vina skautingu byla
v tom, že nebyl politickým
nástrojem, a osvědčoval
jakýsi vzdor, když mu bylo
ukládáno, aby se jím
stal.

Pokračujeme-li v sepisování faktů, musíme si
dále zapsat, že komunismus zároveň pronásleduje
i napodobuje skauting. Místo skaut – říká pionýr.
Ale stany a šátky kolem krku a výlety do přírody
byly převzaty a zase hoši večer někdy sedí u ohně.
A přece, když se začalo říkat pionýr místo skaut,
byla v tom tak velká změna, jako když místo demokracie se začalo říkat lidová demokracie. Pionýrská

Foto: Památník K. Čapka

organizace je, čím skautská nebyla, politickou organizací, přívěskem jedné politické strany, prodlouženou
rukou, jedním z indoktrinačních kurzů. Komunismus
spíše než za to, co skauting dělal, pronásledoval ho
za to, co nedělal: vina skautingu byla v tom, že nebyl
politickým nástrojem, a osvědčoval jakýsi vzdor, když
mu bylo ukládáno, aby se jím stal.
Komunismus tedy dosud dovoluje, aby hoch v noci seděl u ohně, ale když od tmavých stromů v pozadí se
oddělí stín, tu se blíží politický instruktor. Pouhé skautské vysedávání u ohně, praví komunismus, „směřuje
k tomu, aby udržovalo mládež ve stavu politické nevědomosti.“ Pozorování hvězd a sledování zvířecích stop
je, jak komunismus praví, „reakce maskující se jako nepolitické hnutí.“ Avšak co je tentokráte reakce? Není
to, co se obyčejně za reakci pokládá. „Kdo z koho“, řekl Lenin. „Pohřbíme vás“, řekl Chruščov druhé polovině světa. Co se od toho liší, je reakce. Kdo tomuto „kdo
z koho“ a „pohřbíme vás“ neslouží, ten je tentokráte reakcionář. Komunisté vyhlásili svůj stranický boj,
ale všichni ho mají vést spolu s nimi, i ti, kdo cítí, že to
není jejich boj. V zájmu tohoto boje celá výchova má
být proměněna, city lidí předělány a skauting zavržen.
Desetiletá holčička, která uprchla s rodiči za hranice, vypráví, jaké jsou nyní pionýrské hry. Děti, také holčičky, dostanou dřevěné pistole a hledají špiona, který se
skrývá v díře. Když ho objeví, zastřelí ho – také holčičky
ho zastřelí, vytáhnou ho za nohy ven – také holčičky táhnou za nohy – a hodí ho do jámy – také holčičky házejí
do jámy. To teprve je správný pobyt v přírodě. To teprve
není „odvádění pozornosti mládeže od aktuálních životních problémů.“ Pražský soud, když odsuzoval skautské
funkcionáře k doživotnímu vězení, pravil na odůvodnění rozsudku: „Skautské hnutí umrtvuje třídní boj.“
Jednou ze zásad skautingu byla výchova k zdvořilosti.
Zdvořilost, ovšem, překáží třídní válce. Ve skautských
pravidlech stojí: „Kdyby skaut porušil svou čest tím, že
by řekl lež, může být vyzván, aby vrátil svůj skautský
odznak.“ Štítit se lži může překážet v onom „kdo z koho“, které bylo nazváno třídní válkou. Lenin pravil, že
revolucionář musí užívat „každého klamu, lži a úskoku.“ Po celých padesát let nebyl učiněn ani pokus popřít, že to pravil.

Ferdinand Peroutka

smysl pro čest, jeho pozorovací schopnosti vyvinuty, jeho charakter upevněn, a pak teprve má si vybrat, čemu
chce v politice věřit. Pionýrství je vedeno zásadou komunistické diktatury, že člověk má být politicky hotov
dříve, než začne myslit, neboť všechno už bylo za něho
předem promyšleno zasloužilými muži strany, a co nebylo v jejich mysli, není na světě; v zájmu onoho „kdo
z koho“ hotové už zásady mají být vrženy do mladé,
nepřipravené duše a navždy v ní upevněny; je třeba být
politikem dříve než rozvitým člověkem, politizovat dříve, než rozum dospěje, být přesvědčen dříve, než vím
proč, být ochoten bojovat dříve, než ještě mohu pocítit
nenávist. Sedě u táborového ohně, mladičký pionýr je
ze všech stran obklíčen politikou.
Nevím, kolik vám o těchto věcech můžeme povědět, co byste sami nevěděli. Myslím, že vy i my stejně víme, že bylo předurčeno, aby nacismus a komunismus pronásledovaly skauting. Totalitární systém
nepřipouští žádnou autoritu mimo vlastní, a skautské
hnutí od první chvíle, kdy se diktátor zmocní moci, patří mezi skupiny, které mají být rozdrceny. Totalita nenávidí a pronásleduje i tu autoritu, jíž člověk může být
sám sobě, když se naučil samostatně myslit podle objektivních pravidel. Totalita brzy vyčenichala, že skautování vede k samostatnému myšlení.

JÁDRO SPORU
Pražskými ulicemi už prošly osmileté děti, vedeny učiteli, a volaly: ať žije nový třídní zákon! Jádro kontroverze mezi komunismem a skautingem je otázka, v kterém
roce věku se z člověka má stát zóon politikon, politický živočich. Skautské hnutí vycházelo z toho přesvědčení, že nejdříve má být v mladém člověku vypěstován

SKAUTING NENÍ ZAPOMENUT
Po deseti letech skauting dosud není zapomenut. Abychom si byli jisti, že se držíme faktů, mluvíme jen o tom,
čeho se můžeme dočíst v samotných vládních novinách.
Odtud se dovídáme, že lidé stále ještě nejsou spokojeni
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s pionýrstvím a rodiče volají po návratu skautských zásad. Děti v pionýrských organizacích nevolají po ničem,
ale jak se zdá, nudí se. Vládní noviny ohlašují, že do pionýrské organizace bylo získáno nových 260 000 dětí, ale zřejmě si nejsou jisty, jak velký je tento úspěch.
Nějak vychází najevo, že je to 260 000 zapsaných, ale
ne nadšených pionýrů. Když vládní noviny činí alespoň maličký pokus, aby analyzovaly příčiny nedostatku nadšení, tu vždycky se vracejí k tomu, že v pionýrské
organizaci se prý často „plně schůzuje.“ To je způsob,
jak opatrně kritizovat ten fakt, že pionýrství je od zdola k vrchu přecpáno politizováním.
Často dostáváme z domova žádost, abychom pověděli, co je nového ve světovém skautském hnutí. Není mnoho co povědět. Podle svých starých zásad skauting pokračuje v sebevýchově mladých lidí a nemění
tyto zásady. V skautingu není žádný „revizionismus.“
Proto komunismus dosud nemůže přestat považovat
skautství za nepřítele.
Ve skautské ústavě stojí: „Slib, který skaut skládá, je dobrovolný. Jestliže jakýkoli způsob nátlaku byl
vyvinut na chlapce, aby se připojil k skautskému hnutí, jeho slib nemůže mít žádnou závaznou morální sílu.“ To komunistickým uším zní jako stále opakované
vyhlášení války. Jakže, když diktátorská vláda občana k něčemu nutí, to by nemělo být pro občana morálně závazné? Opět diktatura nezbytně se dívá nepříznivě na skauting.

„

Foto: památník K. Čapka

Skaut odchází
do přírody po všech
stranách poznat nějakou věc.
To je opačné rozhodnutí, než
jaké činí například spisovatel
v komunistickém státě. Ten
skládá opačný slib: rozhodl
jsem se nepoznat věci, jak jsou,
nepoznat skutečný život dnes
vedle mne žijícího člověka,
nebo – jestliže přece
poznám, mlčet o tom.

F. Peroutka s manželkou Slávkou ve studiu Rádia Svobodná
Evropa (50. léta 20. stol.)

POZNAT SKUTEČNÝ ŽIVOT
Před více než sto lety americký filozof a spisovatel Henry David Thoreau dal sbohem svým městským přátelům
a na dva roky se usídlil v hrubé chýši na břehu osamělého jezera Walden. O tomto svém pobytu napsal knihu „Život v lesích,“ která u nás byla čtena už na konci
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minulého století a stále by měla být čtena. V podstatě je
to kniha o tom, jak se člověk setkává s fakty. Tu Thoreau
mluví o rozkoši, jakou zakouší člověk, když fakt pro něho nabývá takové jasnosti a zřetelnosti, že, jak Thoreau praví, „blýská se jako slunce po obou stranách ostré
dýky.“ Jedna kapitola jeho knihy je nadepsána: „Rozhodl jsem se poznat fazole.“ To je jedna z nejúctyhodnějších vět, jaké byly napsány ve světové literatuře. Je
vždy úctyhodné chtít důkladně, do hloubky, po všech
stranách poznat nějakou věc. Skaut odchází do přírody s podobným odhodláním, vlastníma očima, vlastním hmatem, vlastní zkušeností pozorovat a poznávat
věci, barvu vody ráno a večer, veselý život veverky, záhadná dobrodružství lososa. To je opačné rozhodnutí,
než jaké činí například spisovatel v komunistickém státě, který z nutnosti se přidává k předepsanému směru
socialistického realismu. Ten skládá opačný slib: rozhodl jsem se nepoznat věci, jak jsou, nepoznat skutečný život dnes vedle mne žijícího člověka, nebo – jestliže přece poznám, mlčet o tom.
Mezi povinnostmi, které skaut musí splnit, je
umět „nalézt důkaz, v přírodním prostředí, o existenci
aspoň šesti různých druhů divokých savců, ptáků, plazů a ryb,“ a usuzovat na to podle stop, doupat, hnízd,
vajíček, per, lebek. Ani tento pěstovaný návyk pozorování se jaksi nehodí diktatuře, která, jako trvá na tom,
aby některé morální závazky nebyly osobně přezkoumávány, dává také přednost tomu, když některé skutečnosti nejsou osobně studovány a pozorovány. Neboť je nejisto, kde se pozorování zastaví. Kdo si zvykne
poznávat druhy zvířat, může své pozorování rozšířit
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na poznávání druhů lidí, a jako odhalí stopy hada v mechu, může odhalit stopy nekontrolované vůle k moci ve společnosti. Jsou
zvířecí lebky v houští, ale u hřbitovní zdi jsou i lebky popravených lidí, a pozorování zvyklý a z pozorování usuzující skaut se
může ptát: k jakému druhu člověka patřil popravený a k jakému
druhu popravující?

STOPUJTE, MLADÍ PŘÁTELÉ
I stopování, kterému učí skauting, může se vyvinout ve špatný
zvyk, neboť je možno hledat a stopovat nejen v lese, ale také v životě a v politice. Mladí pionýři stále ještě kladou vedoucím svých
oddílů otázku, kdo to byl Masaryk, neboť nalézají zřejmě stopy toho, že muž jménem Masaryk nedávno žil. Vedoucí oddílů na tuto
otázku buď nepionýrsky mlčí, nebo, také nepionýrsky, zakazují ji
klást. To je tedy také zajímavý stopařský úkol pro mladého člověka odhalit, kdo to byl Masaryk, co opravdu psal, jaký byl jeho skutečný poměr k dělnictvu, jaká jeho role v životě národa. Nebo je
zajímavý stopařský úkol nalézt zakázanou knihu. Stopujte, mladí přátelé, stopujte.
Zásady diktatury a skautské zásady nepřestávají na sebe narážet. Je částí skautské přísahy: „stále pomáhat jiným lidem.“ Ale
diktatura zatracuje některé lidi a zakazuje jim pomáhat. Je skautská zásada: „Skaut je přítelem všem.“ Ale vyhlášené „kdo z koho“
zakazuje být přítelem všem. Skautství rozvíjí iniciativu mladých
lidí. Co si s tím počnou tam, kde je určeno, že všechna iniciativa
vychází od vlády? Když hoch je přijímán mezi skauty, je mu slavnostně řečeno: „Tvá čest buď ti posvátná.“ Opět skauting musí být
vyhlazen. Bojovný komunismus vládnoucí revoluční skupiny učí
užívat všech prostředků a nekomplikovat to otázkou cti. Revoluční skupina má svou vlastní zásadu: po periodu boje, v zájmu vítězství, je dovoleno se nestarat, zda lidská povaha upadne, nebo
neupadne do mizernosti; je lépe zkomplikovat všechno ostatní,
než zkomplikovat politiku.
Komentář zazněl 25. ledna 1958 ve vysílání Svobodné Evropy ze Spojených států amerických.
Strojopis komentáře je uložen v archivu Hoover Institution ve Stanfordu (Box 9, Folder 6). Je zveřejněn se souhlasem vnuček Ferdinanda Peroutky. Ve zkrácené verzi, pořízené zřejmě přepisem rozhlasového vysílání, je část komentáře k nalezení i v knize Skautské století. Mezititulky
nejsou původní, byly do textu vloženy redakcí.
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O FERDINANDU PEROUTKOVI V ROVERSKÉM KMENU
Samostatný článek o Ferdinandu Peroutkovi si můžete přečíst v aktuálním čísle časopisu Roverský kmen. Jde o v pořadí
druhý text ze seriálu článků Sto let českého myšlení.

Jak vypadalo jubilejní jednání Náčelnictva
i výroční setkání po jeho skončení?
KRISTÝNA MENCLOVÁ – TYNUS, VÁCLAV ZEMAN – ŠÍK
Je předposlední zářijová sobota, osm hodin ráno.
Ve známé pražské vodácké klubovně „na Křížku“ začíná druhý den dalšího zasedání Náčelnictva Junáka
– českého skauta. Všichni přichází načas, většina vytahuje notebooky, vedle mnoha z nich stojí hrnek s kávou, někteří u prvních bodů programu ještě snídají. Je
to historicky první jednání, které je otevřené veřejnosti. Napoprvé tuto možnost sice nikdo nevyužil, ale třeba se už příště někdo objeví.
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Náčelnictvo po sté
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Za zmínku z programu ještě stojí schvalování statutu členství ve Svojsíkově oddíle (SO). Další nelehká
diskuze o lidech, kteří toho udělali pro Junák mnoho,
a tento oddíl je jejich srdcovou záležitostí. V loňském
roce jsme debatu zahájili, vedli diskuzi i s vedením SO.
Vše dnes vyvrcholilo schválením statutu Svojsíkova oddílu. Jeho existence byla doteď řešena řádem a oddíl byl
čestnou jednotkou Junáka. Nyní je členství ve Svojsíkově oddílu zasazeno mezi ostatní skautská vyznamenání. Jeho místo je hned pod nejvyššími vyznamenáními
Řádem stříbrného vlka a Řádem stříbrného trojlístku.

„

VEDENÍ JUNÁKA
VČERA A DNES

Vedle klubovny
se rozhořel oheň. Světlo z něj
ozařuje vše kolem, včetně tváří
všech přítomných. Špalek začíná
vyprávět o tom, jak vypadalo
vedení Junáka v devadesátých
letech…

Sté zasedání Náčelnictva Junáka není každý den.
Zakončujeme je tedy netradičně – společnou večeří
s ohněm, kam byli pozváni dřívější členové a členky
a nejen ti. Přijel tak třeba dlouholetý člen náčelnictva Vladimír Cvrček – Vezír, bývalý náčelník Zdeněk
Prančl – Wabigoon, nebo bývalá místonáčelní KD Hanka Kaprálková.
Vedle klubovny se už rozhořel oheň. Světlo z něj
ozařuje vše kolem, včetně tváří všech přítomných. Tomáš Řehák – Špalek začíná vyprávět o tom, jak vypadalo vedení Junáka v devadesátých letech. „Ústředních orgánů tehdy bylo šest – revizní komise a smírčí rada jako
dnes – a pak tři náčelnictva: Náčelnictvo chlapeckého
kmene, Náčelnictvo dívčího kmene, Náčelnictvo kmene
OS. A vedle toho jsme měli ještě Ústřední radu,“ popsal
situaci devadesátých let Špalek. Dále připomněl, že tyto
čtyři orgány si byly rovny svým postavením a jen těžko
hledaly shodu. Spory se vedly především o to, co se mělo a nemělo stát v roce 1970. Dívčí kmen v devadesátých
letech zároveň přinášel zcela jiný výchovný systém než
ten chlapecký. Problém byl i v tom, že jednotlivé kmeny neměly přehled o financích, předpisech a dalších
organizačních záležitostech. Brzy se tedy objevily snahy o proměnu vedení organizace. Prvním krokem bylo
sjednocení do jednoho ústředního orgánu (na sněmu
v Brně v roce 1995). Druhým krokem pak bylo oddělení výkonných funkcí a reprezentativní složky, která se

JEDNÁM, JEDNÁŠ, JEDNÁME
Druhou zajímavostí tohoto dne je jedno kulaté výročí. Jde o zasedání s pořadovým číslem sto. Na samotný průběh to samozřejmě nemá moc vliv. Na programu
je spousta aktuálních věcí, které je třeba vyřešit a posunout dál. Prvním bodem programu je jednání o programových tezích. Jde mimo jiné o to, aby při revizi stezek
a dalších výchovných nástrojů v nich byla skautská výchovná metoda ve všech svých aspektech a aby nedocházelo k tomu, že chceme skautům a skautkám předávat některé znalosti či dovednosti, ale vedoucí pro ně
v žádném nástroji nenachází oporu. Tématu předcházela živá diskuze v online materiálu, některé podněty přišly ještě dnes. Připomínky k tématu jsou celkem
konstruktivní. Skupina, která téma předkládala, je teď
musí vypořádat a přijde s upraveným zněním materiálu zhruba za dva měsíce.
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Foto: K. Menclová – Tynus

zodpovídá hnutí, že věci jdou tam, kam si přeje. „Tato změna byla odsouhlasena přibližně tříčtvrtinovou většinou na valném sněmu ve Vsetíně v roce 2001 a od té doby struktura ústředních orgánů vypadá tak, jak vypadá,“ dodal na závěr svého historického
exkurzu Špalek.
Několik lidí zůstává u ohně a hrají na kytaru a zpívají, část
si povídá před základnou. Kolem půlnoci už oheň pomalu dohasíná a všichni přítomní se chystají ke spaní. Zítra většinu z nich
čeká pokračování výročního jednání…

UŽ ZA ROK A PŮL

Kristýna Menclová – Tynus, členka Náčelnictva
Junáka – českého skauta
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Za sedmnáct let, které uběhly od 1. do 100. zasedání Náčelnictva Junáka, prošlo tímto nejvyšším orgánem mezi
valnými sněmy mnoho lidí. Bratří a sester, kteří se obdobně jako další činovníci rozhodli nemálo svého času dobrovolně věnovat skautingu. Kandidáti se nehledají snadno.
V lecčem ta práce připomíná spíše politiku, i když skautskou. Je v ní, alespoň pro mě, obsažena velká odpovědnost
vůči hnutí jako celku i všem jeho členům. Na rozdíl od odpovědnosti vedoucího oddílu, je tato méně hmatatelná
a viditelná, o to možná tíživější. Přináší však možnost být
přímo v jádru dění, umožňuje ovlivňovat směřování organizace, přinášet témata, která nemají zapadnout… Není to
pro každého, ale věřím, že je to stejně důležitá práce, jako
třeba vedení oddílu. Snad se za rok a půl najde dost těch,
kteří dokáží reprezentovat různé podoby našeho skautingu, naslouchat širokému hnutí a mít vizi zas o trochu lepšího Junáka – českého skauta. Těším se na ně.

Šéfa:
Pořádat
Valný sněm
byla výzva
Petr Marek – Šéfa stál
za organizací posledního
Valného sněmu Junáka
ve Velkém Meziříčí. Co mu ta
zkušenost přinesla? A na co rád
vzpomíná?

Jak dlouho dopředu se taková akce připravuje? S čím
vším se musí počítat?
Akci jsme připravovali asi rok a půl dopředu. V první chvíli jsme se dokonce rozhodli, že do toho nejdeme. Po komunikaci s ústředím a vysvětlení některých otázek jsme do toho nakonec šli. Ze střediska
jsem byl vlastně jediný, kdo se kdy valného sněmu
účastnil, takže ostatní ani moc nevěděli, do čeho
jdou. Mojí hlavní podmínkou bylo, aby příprava akce nevyčerpala středisko tak, že by to ohrozilo práci s dětmi. Proto v hlavním týmu nebyl nikdo, kdo
byl zodpovědný za družinu či oddíl.
Probíhalo vše podle plánu nebo se něco nepovedlo
a museli jste improvizovat za pochodu?
Je to veliká akce a hlavní vedoucí nemůže ovlivnit
úplně vše – je tam třeba notná dávka důvěry ke spolupracovníkům. Pokud jsou zodpovědní, dají se
zvládnout i nepředpokládané situace. Pár drobností bylo třeba řešit za pochodu, ale byly to pouze drobnosti.

TOMÁŠ MRÁČEK – TATANKA

¬

Co pro tebe byla největší výzva? K čemu ses musel
nejvíc přemlouvat?
Vůbec se do organizace pustit, to byla fakt výzva.
Na druhou stranu s kamarády ze střediska už jsem
toho zažil tolik, že stačilo překonat jen ten prvotní ostych.
Vždyť v roce 2008 jsme měli pouze 38 členů
a středisko bylo na pokraji přežití. A v roce 2011 jsme
měli pořádat základní kolo Svojsíkova závodu a vůbec jsme se na to necítili. Ale zvládli jsme to se ctí.
A další větší akce šly s jistou samozřejmostí. A pak
přišel krátký mailík od bratra Prachyho, kdy jen přeposílal výzvu z Ústředí a stroze se ptal, zda do toho
jdeme a přidal smajlík. Zásadní bylo, že si to ostatní
začali číst a dávat návrhy, co a jak zařídit. Ptal jsem
se sám sebe, jestli je to jen sranda, nebo jestli do toho opravdu jdeme. Nakonec se ukázalo i to, že moje
obavy, aby se středisko nezaseklo na tom, že jsme už
udělali sněm a to stačí, byly neopodstatněné. Například letos sestra Azuritek uspořádala dobročinnou
sbírku Kávu od srdce s výdělkem 160 tisíc korun a oddílák Čerstvej připravuje už druhý rádcovský kurz.
Měl jsi v týmu někoho, s kým sis vyloženě nesedl? Jak
jsi s takovým člověkem dál pracoval?
Ano tým, díky za tu otázku. Protože bez toho týmu
by to nešlo. A není to jen klišé. Prostě si jen banda kamarádů řekla, že uspořádá Valný sněm, nechali jsme si to požehnat od střediskové rady. A to,
že jsem byl hlavní vedoucí, to bylo jen rozhodnutí

Foto: Martina Budíková – MaKu

Foto: Martina Budíková – MaKu

týmu. Vedení příprav nevzešlo ode mě, ale od ostatních.
Já to jen přijal. Základní tým , který na tom pracoval
po celou dobu, měl devět osob. Teprve asi tři měsíce
před akcí jsme přidali další osoby, další role. Kompletní
tým organizátorů pak čítal okolo 160 osob. Díky za každého, kdo tam byl, bez toho by to fakt nešlo. Ale doufám, že si to taky užili. Že je to obohatilo.
Na různých školeních i skautských kurzech se přednáší
o rolích v týmu, jako jsou kreativec, dotahovač, apod.? Znal
jsi je? Jak váš přípravný tým fungoval z tohoto pohledu?
Je krásné se o tom učit, ale nikdy to nejde udělat přesně
podle přednášek a příruček. Vždycky musíme pracovat
s tím, co je. Tady ale bylo fungování týmu takřka dokonalé. Bylo to i díky tomu, že si každý mohl vybrat z řady
možných oborů, všichni se mohli angažovat tam, kde
jim to bylo příjemné. Výborná metoda. Každý člen základního týmu byl přesně tam, kde měl být. A to byla paráda. Všechny členy týmu jsem už předem dobře znal.
Ano, vznikly i nějaké rozpory, ale bez toho to ani nejde.
Byly to drobnosti a stále jsme šli za tím jedním bodem.

tzv. skrutátoři. Musí sedět v sále, poslouchat, co je ne
vždycky úplně zajímá, prakticky se nemůžou nijak zabavit. Ale účastníci sněmu s nimi soucítili. Na plénu jim
děkovali, kupovali dortíky a podobně, no krása.
A druhý případ. Na obědy jsme chodili do školní
jídelny, kde bylo třeba rychle nakrmit několik stovek lidí. Jedna paní kuchařka toho shonu měla dost, potřebovala doplnit nádobí do zásobníku, lidi jí tam překáželi, nestíhala, měla toho plné zuby. Najednou se jeden
bratr otočil a plastové tácy místo ní doplnil. Maličkost,
droboučký skutek. Ale paní zjihla, usmála se a bylo vidět, že se jí pracuje daleko lehčeji.

„

Pořádání sněmu mi
přineslo hlavně radost. V těch
chvílích to byly hlavně starosti,
ale když vidíte ostatní, jak jsou
spokojení, je to dostatečná
satisfakce.

Pokud bys potkal člověka, který by se rád pustil do plánování něčeho podobného, podpořil bys ho? Co bys mu poradil?
Jasně, že podporuji podobné šílence. Už nyní se jedná
o dalším organizátoru Valného sněmu a já jsem případným zájemcům k dispozici. Hlavní je říct si, proč do toho chci jít, a pokud je ta motivace silná, tak do toho určitě jděte!

Organizace takové akce je ohromná zkušenost. Co přinesla tobě konkrétně? A je něco, co jsi v sobě našel a využíváš to dál?
Zkušeností je celá spousta. Ale přineslo mi to hlavně radost. V těch chvílích to byly hlavně starosti, ale když vidíte ostatní, jak jsou spokojení, je to dostatečná satisfakce.

I U VÁS MŮŽE BÝT
CELOSTÁTNÍ AKCE!
Ústředí Junáka pravidelně pořádá celostátní akce jako je HelpDesk, Elixír, Poradní skála, Ústřední kola závodů, Ústřední lesní škola, Valný sněm, apod.
Jsou to akce, které je potřeba začít připravovat alespoň rok dopředu. Pokud byste se ve vašem městě, s vaší jednotkou chtěli ucházet o pořádání nějaké z těchto akcí, ozvěte se Ludmile Hobzové – Lídě
(ludmila.hobzova@skaut.cz). Ta se stará o dobrovolníky okolo ústředí a ráda s vámi probere všechny
aktuální možnosti a další praktické otázky. Můžete se ozvat i v případě, že byste se jako dobrovolníci chtěli přidat do příprav nějaké akce samostatně.

Máš nějakou pozitivní vzpomínku, která ti dnes vyvolá
úsměv na rtech?
Před nedávnem vyšla od ústředí opět výzva o pořadatele VSJ 2020. Rozvinula se kolem toho ve středisku velká
diskuze. A názory jak pro, tak i ty proti mě velmi těšily.
Vyloženě jsem se tím bavil. Bylo to bezva.
A nějaký zážitek přímo z akce?
Valný sněm je akce pro skauty, ve většině případů empatické lidi. Podle toho to taky vypadalo. Asi nejnudnější
služba v průběhu sněmu je sčítání hlasů. Tomu se věnují
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odstíny dobrovolnictví

Můj den na KORBU 2018
Znáte místo a čas a zbytek už je na vás! Na tomto mottu stojí
celostátní roverská akce založená na svobodě a zodpovědnosti.
KRISTÝNA BARDOVÁ
Jakmile se nádoby uvolní, jdu zase sbírat. Po práci si
dám jednu z palačinek, které po celou dobu akce připravuje parta účastníků, pak vyrážím na debatu o pokračování KORBA.

Foto: Martin Křivánek – Set

„Který kurz jsi na Stříbrné řece absolvovala?“ ptá se mě
Po snídani dojdu k radnici a podívám se, jaké se kde
konají aktivity, kam se vydám. Právě začíná Slackline
pro začátečníky, a tak vyrazím hledat místo střetnutí. Bludička, hlavní provazochodkyně, nám dává rady:
„Narovnejte se, pokrčte trochu nohy, dívejte se na jeden bod.“ Postupně na lajnu vylézáme a hned nato padáme. „Hlavní je na nic nemyslet,“ říká Bludička, právě když kolem nás prochází skupinka lidí. Kolemjdoucí
nás povzbuzují, někteří chvíli postojí, další se k nám
přidávají. Bludička odchází s pár lidmi k druhé lajně
a my bosky a v chladnu stojíme, střídáme se v balancování na provaze, vzájemně se povzbuzujeme a opakujeme nově příchozím poučky, které jsme se právě dozvěděli. V mezičase debatujeme. Asi za hodinu už každý
z nás vydrží na lajně aspoň pár sekund. Bludička, která chodí mezi skupinami, nás sleduje, a rozdává rady.
Na závěr nám ukáže trik, jak elegantně vyskočit na provaz. My se ji chvilku snažíme napodobit a pak už běžíme zpátky k radnici na společné focení.

Večer se s kamarády připojím ke skupince u ohně.
Hraje se na kytary, hřeji si ruce a jsem ráda, že jsem
po dlouhé době u táboráku. Je poslední večer akce a přijde mi, že je v areálu větší klid než během těch předchozích. Kolem půlnoci se odejdu podívat na fireshow, pak
se objeví ohňostroj. Ještě před spaním se zastavím v disko bunkru rozhýbat boky. Ve stanu pak při čekání na to,
než si vyhřeji spacák, přemýšlím, co jsem v posledních
dnech prožila. Strávila jsem příjemný čas s kamarády
a byla jsem na několika super aktivitách. S ohledem
na to, že bylo přihlášených 800 lidí, jsem čekala mnohem víc programů, přesto chci jet příští rok zas. Myšlenka KORBA se mi líbí.

„

Po celé základně
se povalují jablka, mise
je tedy jasná, udělat z nich
mošt. Po práci si dám jednu
z palačinek, které po celou
dobu akce připravuje parta
účastníků.

Korbo je celostátní setkání roverů a rangers.
Účastníkům nabízí připravené místo a prostor
se realizovat. Formát akce je inspirovaný festivalem Burning Man, který se koná v americké
Nevadě. Letošní ročník se konal poslední zářijový víkend v areálu Junk-Town, který se nachází v bývalé raketové vojenské základně v Bratronicích. → korbo.skauting.cz

DISKO, MOŠT I KYTARY
Stojím v davu, mávám do foťáku, čekám, mávám
na dron. Pak si dám těstoviny z ešusu a jdu s kamarády na službu. Po celé základně se povalují jablka, mise
je tedy jasná, udělat z nich mošt. Když přepravky naplníme, postávám u moštovače a občas něco podržím.
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Aktuální téma v Junáku

Když oldskauti pomáhají
Čeští oldskauti se zapojují i do mezinárodních
charitativních projektů ISGF.
SLAVOMIL JANOV – NASHVILLE

Foto: Slavomil Janov – Nashville

Jde především o zajištění humanitární pomoci směřující do zemí nebo oblastí, které postihly ničivé přírodní
katastrofy, či jsou zmítány občanskými válkami a nepokoji. Při organizování humanitárních sbírek spolupracuje Mezinárodní společenství skautů a skautek (ISGF)
s významnou partnerskou světovou organizací – Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

STŘÁDAT MINCI K MINCI
Na dobročinnost je zaměřena většina globálních projektů ISGF. Jsou pro české oldskauty výzvou a příležitostí, jak se zapojit do mezinárodní spolupráce,
a v duchu odkazu B-P alespoň dílem přispět k vytváření lepšího světa.
„Do projektů ISGF se snaží zapojovat i Kmen dospělých. Na podzim 2014, kdy ničivé zemětřesení postihlo Filipíny, jsme na kmenovém sněmu uspořádali
mezi delegáty okamžitou sbírku a na pomoc do postižené oblasti odeslali obratem přes tři tisíce korun,“ popisuje jednu z rychlých reakcí oldskautů na výzvu ISGF
Hana Kaprálková, zpravodajka náčelnictva KD pro charitu a sociální projekty.

Foto: archiv UNHCR

Do dobročinných sbírek ISGF přispívají oldskauti
i výtěžkem z charitativních trhů na mezinárodních akcích.

POMOC HAITI I UGANDĚ
K obdobné výzvě na pomoc zemětřesením poničeného
Haiti se vloni připojili skautští sběratelé. Desítka oldskautů si ve světovém ústředí v Bruselu objednala odznak projektu Haiti 2016, z jehož prodeje byla podpořena charitativní sbírka ISGF. Z nashromážděných téměř
30 tisíc eur byla na Haiti opravena jedna škola a učebny
vybaveny novým nábytkem. Vybudován byl i plot kolem
domova pro sirotky, kde si sami pěstují zeleninu, čímž
se sirotčinci snižují náklady na nákup těchto potravin
od dodavatelů. „Aktuální projekt ISGF je zaměřen na pomoc uprchlíkům v Ugandě, kde se staví domky pro běžence z Jižního Súdánu,“ připomíná Hana Kaprálková.
K této pomoci se již přidal jeden pražský klub OS.
Každý z jeho členů přispěl na Projekt Uganda 250 korunami. Na charitativní konto společně poukázali částku přes sto eur.

PROJEKT UGANDA
Etnická genocida v Jižním Súdánu vyhnala
v roce 2017 tisíce uprchlíků do sousední Ugandy. K získání prostředků na 1 000 provizorních
přístřešků vyhlásilo ISGF sbírku s cílovou částkou 25 000 €. Potřeba stanů se v současnosti
snížila, ale naopak je třeba urychlit výstavbu
trvalých domků. Cílem ISGF je shromáždit peníze pro celkem 50 staveb pro 200 uprchlíků.
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kolem mne, koordinace výchovné činnosti, právní otázky a bezpečnost, organizace a řízení hospodaření jednotky – dobře pokrývá většinu starostí lidí v těchto funkcích. Nedílnou součástí setkání je
i sdílení zkušeností mezi těmi, kteří řeší či již vyřešili podobné problémy. Detaily finálního obsahu kurzu
budeme ještě dolaďovat, ale je zde zatím shoda na rozsahu kolem 35 programových hodin, což představuje
třeba dva nabité víkendy.
Od roku 2019 by kurz střediskového minima měli absolvovat všichni nově nastupující vedoucí – tedy
ti, kteří dosud nebyli v žádné funkci některého ze statutárních orgánů. Mohou si sami vybrat, zda je pro ně
vhodnější se připravit dopředu nebo jít na kurz již
s konkrétními otázkami a zkušenostmi (nejpozději
do roku od zvolení). Z reakcí účastníků pilotních kurzů vyplývá, že obsah je přínosný i pro další činovníky,
kteří se podílí na vedení jednotek (třeba pro zástupce vedoucích).

BOŘEK SLUNÉČKO PŘEDSTAVUJE:

Speciální
vzdělávání
pro vedoucí
organizačních
jednotek
Strategie 2022 pomohla v tvorbě
samostaného vzdělávání pro ty,
kdo nově nastoupili do vedení
středisek, okresů či krajů.

Více informací o střediskovém minimu najdete
zde: → bit.ly/StrediskoveMinimum

„Je hrozné (děsivé), kolik toho člověk neví a nedělá…
a měl by! Díky minimálně za to, že vím co nevím!“ napsal nám do zpětné vazby účastník jednoho z pilotních
kurzů takzvaného střediskového minima. Jde o zbrusu nový typ kurzů, který má pomoci zaplnit jistou mezeru v nabídce skautského vzdělávání.
To, že schází vzdělávání i kvalifikace zaměřené
přímo na nově nastupující vedoucí středisek a dalších
jednotek, bylo uváděno jako jedna ze slabin organizace
při sestavování Strategie 2022. Na Valném sněmu v roce
2017 jse už diskutovali o tom, jak by takový kurz mohl
vypadat. Dva roky poté jsme během zkušebního období ověřovali základní prvky tohoto vzdělávání na konkrétních vzdělávacích akcích.

ZE ZPĚTNÝCH VAZEB
KURZŮ STŘEDISKOVÉHO
MINIMA
„Jako největší přínos kurzu s odstupem času vnímám to, že mi kurz dal lepší pochopení toho, jak
středisko funguje, na čem by se dalo ve středisku zapracovat, co nám chybí a možnost vyměnit si zkušenosti s ostatními.“
Hugo, účastník
„Na Střepu mě překvapilo, jak moc to dávalo smysl. Než jsem na kurz jel, měl jsem obavy, respektive
neměl jsem jasno, jestli má kurz smysl. Už po prvním víkendu mi bylo jasno, že to smysl má. Myslím si, že tohle vzdělávání je super, protože spousta
kompetencí, které jsou součástí střediskového minima, střediskovým vedoucím, jejich zástupcům
a dalším činovníkům ve střediskových radách chybí a tady je doplníme.“
Ondřej Vokál – Vokin, lektor pilotních kurzů

OTESTOVÁNO, PŘIPRAVENO
Co jsme se dozvěděli? Hlavním zjištěním je, že podobná akce pro nové vedoucí je opravdu velmi potřebná. Záběr toho, co všechno by měli zvládnout, je
široký. Na startu v nové funkci jim velmi pomáhá udělat si představu, co všechno je před nimi, co mají dělat a co by jim v nové pozici mohlo pomáhat. Potvrdilo se, že pět hlavních oblastí kurzu – práce s lidmi
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Co přinesla strategie 2022

Sokol: Na chodu se podílejí
všechny generace
Tradiční organizace staví na soužití a spolupráci všech členů –
od nejmladších po ty nejstarší.
ZDENĚK KUBÍN, Česká obec sokolská

OD NEJMLADŠÍCH PO NEJSTARŠÍ

Letošní XVI. všesokolský slet zřejmě nešlo přehlédnout.
Vždyť jen v České televizi ho sledovalo skoro dva a půl milionu diváků. A k tomu je třeba připočíst další televizní
či rozhlasové vysílání a články v časopisech a novinách
věnující se v tomto roce České obci sokolské a připomínající zásluhy sokolů na vzniku samostatné republiky,
jejíž stoleté výročí si letos připomínáme.

Dobrovolnictví je koncept, na kterém činnost Sokola
stojí. Fungování jednotlivých oddílů a jednot je téměř
výlučně založena na dobrovolné činnosti tisíců vedoucích, cvičitelů, trenérů, ale i těch, kteří chod jednot zajišťují po organizační stránce. Množství práce, které
se v Sokole odvádí bez nároku na peněžní odměnu, je
obrovské a z pohledu dnešní doby zaměřené na ekonomický výnos i těžko představitelné. Přináší to ale
i výzvy, protože s rostoucím podílem mládeže v sokolských jednotách roste i potřeba nových vedoucích
a cvičitelů a tedy i nových dobrovolníků. Jejich nedostatek se v některých jednotách stává limitujícím faktorem růstu.
Jestli je v něčem život v sokolských jednotách unikátní, pak je to určitě díky soužití a součinnosti různých
generací. Oddíly, v nichž společně sportují sokolové nebo sokolky od 17 do 65 let, nejsou žádnou výjimkou. Klíčová je skutečnost, že všechny generace se společně podílejí na chodu jednot.
Bylo to vidět i při všesokolském sletu, kde vedle
mladých dobrovolníků ve studentském věku působili
dobrovolníci čerstvě dospělí, středního věku, ale i senioři. Právě v těchto dobrovolných cvičitelích a trenérech mají mladí své vzory, na jejichž místa postupem
let nastupují.

PODLE SVÝCH ZÁJMŮ
A SCHOPNOSTÍ
Sokol letos oslavil své 156. narozeniny – první sokolská
tělocvičná jednota vznikla v březnu roku 1862.
Někdo si možná položí otázku, čím to je, že tato sportovní (a nejen sportovní) organizace již existuje ve třetím století. Odpověď nemusí být tak složitá, jak
by se mohlo zdát. Především jsou to myšlenky, které stály u zrodu Sokola – harmonický rozvoj člověka tělesný
i duševní (staří Řekové pro to měli výraz kalokagathie),
rovnoprávnost, svoboda, demokracie… tedy to, co lidé
vyznávají i dnes. Je to také konkrétní moderní program –
v každé době v něm lidé našli to, co je bavilo a uspokojovalo. Ke gymnastickým cvičením a šermu přibývaly
další sporty, jak vznikaly a získávaly si oblibu. Víte, že
například první fotbalové utkání na území naší republiky sehráli sokolové z Roudnice nad Labem? A i dnes
je Sokol průkopníkem nových, moderních sportů, jako třeba parkuru.
Sokol je ojedinělý nejen v České republice, ale
v podstatě v celosvětovém měřítku, rozsahem svých aktivit. Tento koncept sportovní všestrannosti je pro zájemce
všech generací, kteří neusilují o maximální sportovní výkon, ale cvičí pro kondici, zdraví a radost z pohybu. Sokol
je také jednou z největších základen výkonnostního sportu u nás. Sokolští sportovci reprezentují naši republiku
na velkých mezinárodních soutěžích i na olympijských
hrách. Sportovní oddíly v Sokole podchycují a vychovávají mladé talenty, které hledají i v oddílech sportovní
všestrannosti. V souladu s požadavkem harmonického
rozvoje těla i ducha Sokol podporuje i kulturní činnost.

SOKOL
• je největší tuzemskou organizací
věnující se sportu
pro všechny a nesoutěžnímu sportu
• má na 160 000 členů
• působí v něm i na 200 ochotnických, loutkářských, folklorních, pěveckých a hudebních souborů a sborů
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Odjinud

Idea vlčat
a světlušek.
Dozrál čas
na změnu?

Jak moc se tento generační posun promítne do výsledného návrhu nové idey, která bude mít ambici ustát několik dekád skautování, zatím není zřejmé. Naším úkolem pro případné nové znění idey proto bude nalézt tu
správnou míru autority, ke které chceme světlušky a vlčata vychovávat.

Nebojme se změn ani v tak
tradiční věci, jakou jsou zákon
a slib světlušek a vlčat. Ale buďme
si jistí, proč je děláme.

Nejdůležitější hodnoty,
které chtějí dnešní vedoucí
do idey zahrnout, jsou:
samostatnost, respekt,
přátelství (kamarádství),
hravost.

„

ONDŘEJ VOKÁL – VOKIN
Autor vede pracovní skupinu Náčelnictva
pro revizi idey vlčat a světlušek.
„Vlče se nikdy nepoddá samo sobě, vlče
se vždy poddá starému vlku!“ Tak zní většině z vás zřejmě dobře známý současný
zákon vlčat. Je úzce provázaný s tématem
poslušnosti. Právě o něm jsme začali v hnutí vést debatu před posledním Valným sněmem ve Velkém Meziříčí. O poslušnosti a o tom, v jaké míře ji při výchově máme po dětech chtít, se v současnosti bohatě diskutuje
i na poli pedagogiky. Mohlo by se zdát, že mladší generace vedoucích během revize princip poslušnosti šmahem odmítne a nahradí jej méně důraznou alternativou. S poslušností to však zdaleka není tak jednoduché.

Debata o ideji ale není pouze debatou o poslušnosti, je to příležitost k otevřenému posuzování všech
hodnot, které jsou natolik důležité, abychom je mladším dětem vštěpovali prostřednictvím zákona a slibu.
Z osmi setkání na osmi místech tak vyplynulo, že nejdůležitější hodnoty, které chtějí dnešní vedoucí do idey
zahrnout, jsou: samostatnost, respekt, přátelství (kamarádství), hravost. Velmi často by si vedoucí přáli, aby
naše děti byly zvídavé, ochotné pomáhat ostatním, cítily sounáležitost, byly kreativní, otevřené a tolerantní.
Některé zmíněné hodnoty považujeme v současných
verzích zákona, slibu, hesla a příkazu za dostatečně zastoupené, jiné tam výrazně postrádáme (hravost, zvídavost, toleranci a kreativitu).

NASLOUCHAT,
NEBO POSLOUCHAT?
V debatách k tématu, které proběhly na různých místech republiky během jarních měsíců, jsme se napříč
skupinami různého věku i s odlišnými názory v zásadě shodli, že si přejeme, aby nás dítě poslouchalo, když
mluvíme. Aby vlče mělo „nastražené uši“ a vnímalo obsah našeho sdělení. Někteří si navíc přejí, aby je dítě poslechlo na slovo a respektovalo vůdcův pokyn bez ohledu na jeho obsah a vlastní názor. Ukázalo se však, že
většina vedoucích je na naznačené úsečce rozeseta mezi prostým posloucháním slov a „slepou“ poslušností.
Je zároveň patrné, že hodnotové uvažování skautských
vychovatelů se mění podobně, jako se mění obecné pedagogické postupy (od příkazu blíže k dialogu) a principy společenské interakce (od poslušnosti k respektu).

I TRADICE SE VYVÍJÍ
Na základě dosavadních výstupů a setkávání s aktivními vedoucími spěju k přesvědčení, že skutečně dozrál
čas na změnu. Zákon, slib a další prvky nejsou ničím
jiným než projevem hodnot, vyjevením myšlenkových
základů skautingu do něčeho, čemu malé děti mají rozumět. V případě zákona se dost možná jedná o hodnoty, které by mě jako osmiletého měly provázet v mém
každodenním životě, měl bych je mít stále na očích. Zatímco slib zase nastaví hodnotový ideál, ke kterému se
zavážu dlouhodobě směřovat. Pokud jsme jako hnutí
přesvědčeni, že se tyto důležité hodnoty změnily, měli
bychom mít dostatek odvahy tuto změnu promítnout

30

Názory

Foto: Foto Havlínovi

Pomáhejme
oddílákům
JOSEF VÝPRACHTICKÝ – JOSÉ,
STAROSTA JUNÁKA –
ČESKÉHO SKAUTA
Jelikož je tento sloupek první v mém
novém starostenském působení, chci
nejprve poděkovat za důvěru všem,
kteří mě minulých měsících podpořili. Jsem rád, že můžeme spolu s týmem Výkonné rady pokračovat v práci a dělat ji nejlépe, jak
dokážeme.

i do konkrétních kroků. Buďme k sobě upřímní:
Chceme naše děti vychovávat podle slibu a zákona,
o kterých nejsme přesvědčeni, že jsou v tom nejlepším možném znění? Z jakého důvodu bychom měli
zůstávat u méně vhodné formulace? V historii našeho hnutí se zákon a slib měnily již několikrát, důvodem by tedy nemělo být jen čisté lpění na tradici.
Na rozdíl od skautského zákona a slibu se znění zákona a slibu pro tuto věkovou a výchovnou kategorii
v různých zemích a organizacích liší.

Při výběrovém řízení jsem se zamýšlel nejen
nad budoucností naší organizace, ale i nad tím co
ji trápí v rozvoji.
Jedním z limitů, na který narážíme, je nedostatek lidí u oddílů. Role oddílového vůdce či vůdkyně je velmi odpovědná a náročná, nemůže se jí
zhostit každý. Ale jistě každý z nás jistě může tyto
„oddíláky“ podpořit. Aby to bylo účinné, je dobré
vzít za svou tezi „co nemusí udělat oddílový vedoucí, má udělat někdo jiný“. Zkusme všichni, každý jeden z nás, zauvažovat i nad tím, jak bychom mohli
napomoci jejich úsilí – třeba nárazově nebo v jedné konkrétní věci.

„

Pokud jsme jako hnutí
přesvědčeni, že se důležité
hodnoty pro kategorii světlušek
a vlčat změnily, měli bychom
mít dostatek odvahy tuto
změnu promítnout
i do konkrétních kroků.

S koncem roku se zamýšlíme se nad svými
osobními plány do budoucna. Vaše středisko možná uvítá pomoc se správou základny, brigádou nebo grantováním či správou webu, oddíloví vedoucí zas při přípravě větších akcí nebo s oddílovým
hospodařením. Pro někoho zase může být zajímavé podporovat jejich práci z okresu či kraje. Možností je spousta, stačí se rozhlédnout a najít pro sebe tu pravou.

Během dokončování revize nás čeká ještě mnoho otevřených a uzavřených setkání a jednání. Sejdeme se se skautskými odborníky, vychovateli, pedagogy. Výstupy budeme připomínkovat v hnutí,
v ústředních orgánech. Vyjedeme opět do regionů, aby
každý mohl říct svůj názor nahlas a před ostatními.
Na závěr mám už jen jedinou prosbu: Buďme
k sobě ohleduplní, poctivě naslouchejme argumentům ostatních a nebojme se připustit, že se věci mohou měnit.

Závěrem bych rád všem popřál klidné a radostné vánoční svátky a šťastné vykročení do roku 2019.
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Cítím se jako zodpovědné děcko
S podnikatelem, cestovatelem a organizátorem závodu Low Cost
race Miky Škodou o tom, proč se nechce cítit dospělý, proč si málo
věříme, i o tom, jak se změnil jeho pohled na podnikání a svět peněz.
ALEŠ VITINGER, Skautský institut
chci si právě nechat ty nálepky naivity, zvědavosti a dalších dětských vlastností. Snažím se je záměrně používat spolu s tím selským rozumem.
Štve tě naopak někdy nedospělost? Ať už tvoje, nebo tvého okolí, spolupracovníků, klientů, závodníků?
Jsou samozřejmě momenty, kdy mě to štve. Například, když si nedokážu udržet a uvědomit svůj nadhled, do něčeho zapadnu a dívám se třeba na nějakou
situaci příliš naivně. V mém okolí mě to hodně štve
u některých ifluencerů. Vidím, jak obrovskou moc mají a s tím i potenciálně velkou zodpovědnost. Jedním
svým videem mohou utratit v součtu třeba až 3 miliony minut lidského času ostatních. A přitom mnohdy
nepřemýšlí nad tím, jak s tím naložit dospěle a zodpovědně. Tak to mě štve – když vidím velkou moc a malou zodpovědnost.

MIKY ŠKODA
se na svém webu označuje jako: podnikatel, cestovatel, lektor. Veřejnosti je známý především jako zakladatel závodu Low Cost race. Jde o závod po Evropě, jehož cílem je projet co nejvíce míst a splnit
přitom co nejvíce výzev za co nejméně peněz. Má
zkušenost i z řady marketingových a startupových
projektů. Lektoruje, přednáší a vede workshopy o osobním rozvoji nebo vstupu do nekomfortní zóny. Za posledních 9 let procestoval 40 zemí,
dva roky strávil v zahraničí. Vystudoval dvě vysoké školy – fyzioterapii na Karlově Univerzitě
a management volného času na Katedře rekreologie Univerzity Palackého v Olomouci.
Pět let vedl skautský oddíl.

Ještě zpátky k tématu dospělosti. Jsou situace, kdy si naopak přijdeš zatím nedospělý, ale jednou k tomu dojdeš?
Jestli bych potřeboval ještě někde dospět? Já ti ani nevím. Prakticky všechny oblasti mého života a osobnosti se musí dál vyvíjet. Ale nedefinoval bych to jako nedospělost, to asi ne. Pracuju na sobě a mám před sebou
určitě dlouhou cestu, ale možná se trochu ztrácíme
v definicích. Já vnímám dospělost jako zodpovědný
a udržitelný přístup a dětskost jako odvahu, nekoukání na překážky, zvědavost a hravost. Což jsou ale vlastnosti, které musí mít i dospělá zralá osobnost. Obojí
tedy nemusí jít nutně vždy proti sobě. Možná bychom
tak mohli definovat zralou osobnost – že je nějak společensky aktivní a nemá nudný život. A když si přitom
umí hrát, může být díky tomu atraktivní i pro ostatní.

Moje první otázka bude jednoduchá. Cítíš se dospělý?
Ne, určitě ne. Cítím se relativně zodpovědný. Cítím se
dospělejší než většina mých vrstevníků, ale sám bych
považoval za svoji urážku, kdybych říkal, že se cítím
dospělý. Mě baví cítit se jako dítě.

Říkal jsi, že se možná cítíš dospělejší než někteří tví vrstevníci. Dokážeš si vybavit nějaké momenty, které tě směrovaly k dospělosti?
Pro mě to nejsou asi momenty, ale spíš přístup k životu a to, jak se na věci koukám. Neumím si třeba stanovovat krátkodobé cíle, ale plánuju a vize si dávám tak
asi na 300 let po svojí smrti. Zároveň je pro mě důležité

Takže myslíš, že tam nikdy nedojdeš? Že si tu dospělou
nálepku nikdy nedáš?
Asi nechci. Cítím se jako dost zodpovědné děcko. Jsem
zvědavý, užívám si. Jsem občas záměrně naivní, ale myslím, že umím používat svůj selský rozum, díky kterému bych z vnějšího pohledu mohl působit dospěle. Ale
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přemýšlet skoro až ad absurdum, kam až to může vést. Obzvlášť
pokud ovlivňuju nějaké lidi, tak se intenzivně ptám, proč to dělám a jak to může ovlivnit i toho posledního člověka. Tenhle přístup možná dělá dospělost, někdy možná až přehnaně.

st
pods

nové
dy

→ Inzerce

S tímto tématem ses asi intenzivně setkal ve chvíli, kdy během závodu Low Cost race zemřela jedna účastnice. Neříkal sis potom, že
už ho nechceš dál dělat a tu „zodpovědnost“ na sebe vzít nechceš?
Ten myšlenkový pochod, který popisuješ, v té době u mě probíhal
zhruba tak tři hodiny. Mluvil jsem s hodně lidmi, kteří jsou mými vzory, ať už podnikatelskými nebo jinými. A kteří byli ochotní
vzít mi telefon ve dvě ráno. Jedna věc, kterou mi tehdy řekli, byla:
„Zodpovědnost máš za to, nad čím máš moc.“ Proto jsem v dané
chvíli necítil zodpovědnost tolik za to, co se stalo, ale za to, co se
stane. Za to, jak můžu v téhle tragické situaci jednat a jak můžu
snížit následky na minimum. Pak už jsem tedy měl několik konkrétních priorit řešení následků. Říkal jsem si, že nechám trochu
na lidech, jestli bude dávat smysl, abych v organizování závodu
pokračoval. Ale upřímně mi v tu chvíli byla značka Low Cost race
a všechno okolo úplně jedno, ať se klidně zruší. Až později jsem
začal přemýšlet, jaké budou následky pro závod.
Máš nějaké plány, jak bude vypadat Low Cost race třeba za 10 let?
Co bude za 10 let, nevím. Ono nejde ani tak jen o Low Cost Race,
teď kladu mnohem větší důraz na organizaci, která to zaštiťuje.
Máme teď čtyři další projekty a já osobně dalších šest projektů,
které nějakým způsobem korespondují s podobnou vizí. Takže
pro mě je důležité, aby se v těch 10 letech rozvíjela ta hlavní vize,
ať už Low Cost race bude vypadat jakkoliv. Sice víme, že už v příštím roce bude závod vypadat jinak než dosud, ale také půjde o to,
naplňovat vizi organizace Leapmakers různými způsoby. A ta vize je – pomoci lidem najít důvěru v sebe a důvěřovat druhým lidem. Což je věc, která za mě chybí v Čechách úplně nejvíc. Kdyby
si lidé více věřili a důvěřovali ostatním, tak by byli schopnější naplnit svůj potenciál. A proto tady jsem.

→ Inzerce

Co všechno Leapmakers pořádá? Narazil jsem třeba na závod otců
a synů Admenture. Co dalšího chystáte?
V této organizaci je Low Cost Race, Admenture, budeme vydávat
vlastní podcast s názvem LeapMakers, což jsou rozhovory s lidmi
od bezdomovců po miliardáře. Chceme v nich studentům a mladým lidem ukázat, že se nemusí hnát za penězi a slávou, alespoň
ne prvoplánově, a že štěstí a úspěch se dají najít v tom, co člověk
najde sám v sobě. Ve spolupráci s OSN děláme přednášky na středních školách, které se jmenují „Co mi dalo podnikání a cestování
a co mi ve škole zapomněli říct“. Jednoduše je to to, co nám chybělo na těch školách, protože všichni jsme mladí a ke škole ještě
máme blízko a víme, co nám tehdy ve školách chybělo. Takže se
snažíme studentům ukázat, že mohou zkoušet a chybovat. Pak děláme LeapBuilding, což je komerční projekt, něco jako LowCost
Race pro firmy. Odhalujeme v něm silné stránky a talenty zaměstnanců, aby jejich pracovní týmy fungovaly efektivněji.

Rezervace místa nutná na:
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777 787 064
info@neviditelna.cz

Co znamená, že se změnil tvůj mindset (= osobní nastavení mysli, domněnek, návyků, nástrojů chování,
představ o světě každého z nás) ze zaměstnaneckého
na podnikatelský?
Od malička jsem měl chuť mít něco, co nemůžu mít.
Koukat za roh a vidět, že žijí lidi, kteří nikdy neřeší peníze, že jsou lidi, kteří cestují, lidi, kteří dokáží ovlivňovat své okolí. Viděl jsem takové v televizi, ale nikoho
takového jsem ve svém okolí neměl. Byl jsem vychovávaný a žil v tom, že jsou to jiní lidé. Že je to nějaký jiný
živočišný druh. Že šťastní lidé, kteří zodpovědně přistupují ke svému okolí, mají peníze a cestují, jsou někdo úplně jiný a vzdálený. Já jsem tomu moc nevěřil
a v televizi jsem jako děcko viděl, že to je i jinak a tak
jsem za tím šel. Těch rozdílů v přemýšlení je víc. Dnes
vidím, že za firmami a projekty stojí konkrétní lidi.
Uvědomuji si, že já můžu být jeden z těch, co jsou občas v televizi a ovlivňují své okolí. Uvědomil jsem si,
jak funguje ekonomika, že peníze se neberou jen z ničeho nic, ale vznikají tak, že někdo přinese nějakou
hodnotu do společnosti. Pohled na peníze se mi tím
samozřejmě změnil. Do té doby jsem to vnímal tak, že
někdo udělá nějakou práci a šéf „někde“ vezme peníze
a ty mu dá. Také jsem přijal větší zodpovědnost za to,
jak nakládám se svým časem. Dříve jsem mnohdy jen
čekal, kdo mě zaměstná, kdo mi dá tu práci, místo toho, abych přemýšlel nad tím, kde já sám najdu svou
hodnotu a kde ji uplatním.

přivádí do problémů. Když tu ziskovost moc neřeším,
tak občas narážím. Ale v poslední době se to začíná výrazně měnit k lepšímu.
Dá se tedy říct, že to přijde samo?
No, samo. Vize jsou hezké, ale člověk to musí mít spočítané. Už jsem se párkrát hodně spálil i zadlužil, takže
si myslím, že je třeba hlídat, aby vše vycházelo. Nemusí
to být nutně tak, že „když něco nevydělává peníze, tak
se na to vybodnu“. Ale často stačí jen trochu pozměnit
svůj plán nebo upravit komunikaci. V zásadě si myslím, že jde mít pěkné vize a být přitom v zisku. Někdy to
může být i otázka sebepojetí, u mě spíš přístupu k penězům. Byl jsem vychovaný ve smyslu, že peníze kazí
charakter. To teď vidím jinak. Peníze charakter odhalují, protože přináší svobodu a moc a pak je na lidech, jak
s ní naloží. Měl jsem třeba zafixováno, že říct si za něco
peníze, je špatné. Takže jsem ze začátku nebyl schopný stavět věci finančně udržitelně a peníze jsem do vizí vůbec netahal. Přitom je to jeden ze základních prostředků, stejně jako třeba lidská síla.
Zmiňuješ často, že máš potřebu říkat lidem, že mohou
cokoliv. Ostatně tvá přednáška ve Skautském Institutu
se jmenuje „Můžeš (po)dělat cokoliv“. Opravdu si podle
tebe lidé tak málo věří a je potřeba jim to připomínat?
Nad názvem té přednášky v posledních měsících trochu polemizuji. Působí hodně americkým stylem –
„všichni můžeme všechno“ – což působí hodně naivně.
Dříve jsem do ní záměrně vnášel určitou naivitu, ale
pak jsem si uvědomil, že ne všichni návštěvníci přednášky jsou schopní to odhalit. Řekl jsem si, že nechci
lidem úplně naivně říkat „můžete úplně všechno“, protože to není pravda. Člověk se musí snažit a hodněkrát
spadne na pusu. Takže se spíš snažím lidem dodat ten
náhled, že dělat chyby je v pořádku. Lidé se často bojí chybovat, přitom je to nezbytná součást života. A je
potřeba si to užít. Když čekám velký průšvih, snažím
se od něj odosobnit a dívám se na budoucího Mikyho a jsem zvědavý, jak se s tím problémem vyrovná.
To je třeba jedna moje rada, odosobnit se od té situace a nebýt ponořený v blbostech. A hlavně neskončit
u nadávání u piva. A když mě něco štve, tak se to nebát změnit.

Děláš business, který má silnou vizi s pozitivní ambicí měnit svět. Musíš se někdy rozhodovat mezi tím, jestli dělat
spíš ziskové aktivity nebo „dobro“, které bývá mnohdy
mnohem méně ziskové až neziskové? Vnímáš to jako věci, které spolu soupeří?
Nedávno jsem slyšel jednu definici podnikání, že jeho smyslem je zisk. To mi přijde jako blbost. Smyslem
podnikání je ovlivňovat svoje okolí a tak trochu replikovat sám sebe. Něco tady zanechávat. To jsou možná
ty rozdílné pohledy na podnikání, které se ale nevylučují, můžou jít ruku v ruce. Jeden je – co nejvíc toho dát a zanechat na světě nějaký pozitivní otisk, zreprodukovat se. Někdo se reprodukuje tak, že dělá děti
a někdo udělá nějaký projekt. Jeden pohled může být,
že smyslem podnikání je, zanechat co nejvíc sebe sama. Druhý pohled je, co nejvíc nahrabat. Co nejvíc toho získat, přinést nějakou hodnotu a co nejvíc ji vytěžit. Mně přijde, že smysl dává být zhruba někde mezi.
Tam, kde necháváš pozitivní otisk, ale zároveň si za to
necháváš férově zaplatit, aby to bylo udržitelné. Snažím se být někde takto mezi, ale je pravda, že v tuhle
chvíli jsem víc na straně vize a ovlivňování okolí a peníze až tak moc neřeším. Což mě samozřejmě někdy

Máš pocit, že jsou na tom skauti v oblasti důvěry a sebedůvěry jinak než ostatní?
Už několik lidí mi říkalo, že dělám skautské akce a tábory pro dospělé. Což je fakt, že se trochu snažím – šířit skautské hodnoty i mimo skauting. Právě proto, že
mi přijde, že na určité věci jsou skauti lépe připravení. Ale jsou některé věci, které se ještě ve skautu neučí.
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Co třeba?
Třeba podnikavost. Nemyslím tím podnikání, je blbost,
aby všichni podnikali. Ale podnikavost ve smyslu – něco mě štve a jdu to změnit. Zodpovědnost a sebedůvěra v tom, změnit, co mi vadí. Ať už jsou to odpadky
na ulici, nebo politický systém, teoreticky. Tam vidím
ještě mezery.

druhý nejstarší roverský kmen v republice. Věděl jsem
tedy, že udržuji docela dlouhou tradici. Pořád jsem dostával dost zodpovědnosti, přestože jsem nikdy neměl
moc zodpovědnosti sám za sebe. To, že mi okolí a mí vedoucí zodpovědnost přesto dávali, mě hodně posunulo.
Tím spíš jsem viděl, že můžu svoje okolí ovlivňovat a že
mi druzí lidé důvěřují. To, že jsem ve skautu dostal plnou zodpovědnost za sebe i za druhé, bylo dost zásadní. Za druhé to byla asi všestrannost. Za nutné schopnosti manažera považuji všestrannost, zájem, rozhled.
Skauting nerozvíjí jen jednu schopnost do dokonalosti, jeho heslem je „buď připraven“, snaží se tě připravit na všechno možné. To posiluje všeobecný rozhled
a všestranný rozvoj. Právě proto podle mě z řad skautů mnohdy vychází manažeři, extrémně schopní lidé
a vůdčí osobnosti, které dokáží ovlivňovat pozitivně lidi kolem sebe ve všech možných ohledech. Nic negativního mě nenapadá. Být skautem je pro mě dar.

„

Jako malý jsem
v televizi viděl lidi, kteří
neřeší peníze, cestují,
dokáží ovlivňovat své okolí.
Nikoho takového jsem ale
ve svém okolí neměl. Byl jsem
vychovávaný a žil v tom, že jsou
to jiní lidé. Že je to nějaký jiný
živočišný druh.

Slyšel jsem, že píšeš knihu. Můžeš o ní říct něco víc?
Ta knížka je na poptávku nakladatelství Albatros, kteří
viděli, jaké aktivity dělám, a přišlo jim smysluplné něco
společně vydat. Chtějí tím pomoci šířit ideu inspirace
pro mladé lidi. Líbil se jim můj příběh, kdy jsem neměl
žádnou inspiraci z okolí, neznal jsem žádného podnikatele nebo cestovatele, ale prostě jsem si šel za tím,
co bych chtěl dělat. Takže cíl je vytvořit takové pošťouchnutí pro mladé lidi směrem k činorodosti a odvaze. Knížka vyjde buď v květnu nebo před Vánoci příštího roku. Bude to zčásti životopisné a zčásti takové
„promluvy do duše“ o tom, co nám ve škole zapomněli říct. Bude to taková motivační literatura, kde se pokusím co nejvíc vyvarovat prázdných motivačních frází
a jít co nejvíc k věcem podloženým mými zkušenostmi.

Jak tě ovlivnil na cestě za tvými vizemi skauting? Ať už
špatně nebo dobře.
Skauting mě ovlivnil hodně. Začalo to tím, že jsem dostal obrovskou důvěru a zodpovědnost. Nejen za sebe,
ale i za skupinu. Jako malý jsem se stal šestníkem a potom rádcem a potom mi dali roverský kmen Pars, což je

→ Inzerce

Každé dobrodružství nějak začíná
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V kinech od 20. 12.
V KINECH VE 2D a 3D
BumblebeeMovie.com

/Cinemart.CZ #Bumblebee

@Cinemart_Novinky_O_Filmech

/CinemArtCZ

Příběh skautské lípy
ze Spořilova
Po padesáti letech se do Roztylských sadů dostala skautská
pamětní deska. Měla sousedit s lípou vysazenou skauty
na počest půlstoletí republiky.
LIPKA K LÍPĚ

Před padesáti lety, v říjnu 1968, vysadili skauti z pražského Spořilova, tehdy ještě okrajové části metropole, v místním parku na Roztylském náměstí památnou Lípu republiky. V té bouřlivé době, prosycené
ještě stále vůní pražského jara, zakořenila podobně
i řada dalších stromků po celém Česku. Příběh spořilovské lípy se však ve spirále času od ostatních přece jen odlišuje…

Kolo času se posunulo o padesát let. Český skauting
se začal připravovat na oslavy stoletého výročí republiky. Pražského „krajánka“ Kmene dospělých Ondřeje Přerovského – Lazebníka a Jana Fischera společně
napadlo, že nalezená deska by se při této příležitosti
měla umístit k Lípě republiky. V sousedství lípy rostla dříve turecká líska. Teplomilnému stromu se zde ale
nedařilo a uhynul. „Proč nevyužít volné místo pro novou Lípu republiky po padesáti letech?“ mrknul Lazebník na zahradníka Honzu. Společně pak začali
spřádat plány o lipovém „háječku“.

Z NÁMĚSTÍ DO SADŮ
Vysazování lip bylo na sklonku 60. let symbolem vlastenectví, umocněným i obnovou Junáka. Skauti ze Spořilova se však činili až příliš spontánně. „Strom vysadili
v místě, kde vůbec nezapadl do půdorysu parkové zeleně, kterou zde vytvářel uznávaný odborník na zahradní
urbanismus Josef Sinkule,“ popisuje dobu před půl stoletím současný spořilovský zahradník Jan Fischer, který sám na sklonku 60. let prošel skautingem jako vlče.
„Proto ji hned v následujícím roce museli přesadit. Sám
inženýr Sinkule doporučil skautům nedaleké, ale rovněž atraktivní místo na palouku v Roztylských sadech
nad místním kostelem. Strom se v parčíku dobře uchytil a dnes je to už dvacetimetrový velikán.“
Ještě klopýtavější osud než Lípu republiky však
čekal pamětní desku, kterou nechali skauti ze 41. oddílu střediska Inka zhotovit v roce 1968. Pěkně provedený bronzový odlitek měl připomínat jak vysazení národního stromu, tak i 50 let samostatného
Československa. Zahradnická „rošáda“, ale hlavně
pak normalizační zvrat v politickém vývoji republiky, způsobily, že na instalaci desky už nedošlo. V průběhu let kamsi zapadla – a byla považovaná za nenávratně ztracenou.
Se značným odstupem, po smrti posledního vůdce
Jednačtyřicítky Zdeňky Vernera – Boye, se na půdě jeho spořilovského domku ztracená pamětní deska znenadání objevila. Zaprášená, s patinou desetiletí na povrchu, ale jinak naprosto neporušená.

OPĚT NA MÍSTĚ
Zbývalo už jen vše promyslet a zakreslit do plánů. Radnice čtvrtého pražského obvodu poskytla finanční částku na nákup a dovoz šestitunového žulového balvanu. „Hledali jsme mohutný, ale spíše plošší kámen,
aby v parčíku nerušil a zapadl do klidové zóny parku.
Přesně takový, i s téměř ideálně odštípnutou špičkou,
jsme objevili v jihočeské Blatné. Pro kámen jel náklaďák, s usazením do pískového lůžka uprostřed pažitu
musel pomoci silný jeřáb. Do odštípnuté plochy zapadla pamětní deska jako golfový míček do jamky,“ usmívá se Jan Fischer.
Lazebník téměř detektivně vypátral i vlčata někdejší smečky spořilovského 41. oddílu, která první
lípu v roce 1968 vysazovala. Čtveřice dnes už zralých
chlapů byla po půl století opět na místě, a pro všechny
bylo poctou, že desku mohou odhalit. A protože u jednoho ze skautských sběratelů je uchovávána původní
oddílová vlajka Jednačtyřicítky, na „místo činu“ se vrátil i historický prapor.

DEŠTIVÁ SLAVNOST
V neděli 28. října 2018 bylo nevlídné, chladné počasí. Skoro celý den pršelo. Přesto se nad spořilovským
kostelíkem sešla početná skupina místních občanů.
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Nechyběli sokolové – a ani nestor českého skautingu
Eduard Marek – Hroznýš. „Na Spořilově jsem bydlel
přes čtyřicet let, stále se sem vracím,“ řekl v kruhu přátel a sousedů.
Dnešní Roztylské náměstí, mimochodem třetí
největší v Praze, je zeleným srdcem Spořilova. Součástí rozlehlého parku je i národní hřbitov, pietní místo hrdinů Pražského povstání a II. odboje. Hornímu okraji náměstí vévodí kostel Svaté Anežky České. Mohly by
vzrostlá lípa a její mladičká skautská sestřička najít
pro své kořeny důstojnější půdu?
——— Slavomil Janov – Nashville ———
Foto: Slavomil Janov

Z HISTORIE
JEDNAČTYŘICÍTKY
Historie 41. oddílu, který v roce 1968 vysadil
na pražském Spořilově první Lípu republiky,
sahá až do sklonku 30. let. Tehdy se místní poštovní úředník a zanícený turista Antonín Král –
Akela seznámil se skautingem, který jej zaujal
natolik, že ve svých 51 letech absolvoval lesní
školu a úspěšně složil vůdcovskou zkoušku.
V listopadu 1939 založil Akela chlapeckou Jednačtyřicítku a v létě následujícího roku proběhl první tábor na Javornici u Rakovníka. Trval
však pouze dva týdny, pak byl německými okupačními úřady rozpuštěn a zanedlouho byla
zakázána i činnost Junáka.
Dobu protektorátu přečkal oddíl v Klubu
českých turistů. Hned 5. května 1945 se skauti
zapojili do Pražského povstání. V témže měsíci bylo na Spořilově ustaveno 41. skautské středisko Inka. Velitelem se stal Akelův zástupce
v Jednačtyřicítce Dalibor Verner – Bob. Ve středisku působilo šest oddílů, včetně známé pražské Třináctky Vladimíra Stárka – Wabiho.
Středisko bylo pojmenováno Inka. Neslo
jméno po Ireně „Ince“ Bernáškové, mladé novinářce, dceři malíře, grafika, typografa a vlastence Vojtěcha Preissiga, která se za okupace
aktivně zapojila do protinacistického odboje.
Její činnost Němci odhalili a Inka byla v roce
1942 popravena.
S použitím podkladů Radomíra Voráčka – Bidla
zpracoval Ondřej Přerovský – Lazebník
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Slavíme 80 let s Rychlými šípy
Oldskauti přispěli řadou aktivit k výročí vzniku
legendárního komiksu.
Před osmdesáti lety – 17. prosince 1938 – začaly na zadní stránce prvorepublikového časopisu Mladý hlasatel vycházet příběhy Rychlých šípů. Ke gratulantům se
u příležitosti kulatého výročí se svými akcemi připojili i členové Kmene dospělých. Kmen dospělých ocenil
Jaroslava Foglara ještě za jeho života, v roce 1997, za literární tvorbu ve prospěch mládeže i rozvoj oldskautingu udělením nejvyššího kmenového vyznamenání
Řádu Zlaté Syrinx.

V předvečer jubilea proběhne v žižkovské Galerii Toyen
společenský večer s komponovaným programem, zajímavými hosty i četnými překvapeními.

POMOC POTŘEBNÝM
Oldskautské akce mají mnohdy dobročinný charakter.
V listopadu proto navštívily Rychlé šípy malé pacienty
dětské onkologie v nemocnici v Motole, kde děti soutěžily ve vyjímání ježka z klece. Kmenovou finanční
sbírku na charitu zase podpoří galerijní aukce obrazů
s Foglarovými portréty i prodej suvenýrů – turistických
známek, odznaků, magnetek. Oldskauti se rovněž zapojili do mezinárodního charitativního projektu Movember. Za finanční příspěvek na boj proti mužským
nádorovým onemocněním získali účastníci originální
odznak Rychlých šípů – s kníry!
Většina akcí vyvrcholí narozeninovým datem
Rychlých šípů, některé ale budou pokračovat i poté.
Například pátrací hra Hledáme Rychlé šípy, která probíhá v Kutné Hoře, vyvrcholí až v době Vánoc při rozdávání Betlémského světla. Ještě větší přesah, až do jara 2019, má náročný ediční projekt k jubileu, na kterém
se oldskauti významně podílejí – vydání sešitu 24 nových příběhů Rychlých šípů.
——— Slavomil Janov – Nashville ———
Foto: Michaela Tesková
Kresba: Marko Čermák

DO STÍNADEL
I NA DRUHOU STRANU
„Většina aktivit k tomuto výročí probíhá v Praze, kde Jaroslav Foglar žil, a kde se zrodily i samotné Rychlé šípy,“
říká za organizátory akcí v metropoli člen klubu Jestřábi Radek Studnička. „Pro skauty, další mládež i dospělé
jsme připravili celkem třináct projektů, které v různé
formě připomínají příběhy Rychlých šípů v kresleném
seriálu, v románech o Stínadlech, v televizním seriálu
či na filmovém plátně.“
Do tajuplných uliček Starého Města, na Malou
Stranu, k Foglarově rodnému domu v Podskalí i někdejšímu vydavatelství Melantrich s redakcí Mladého
hlasatele na Václavském náměstí vede trasa dlouhodobé poznávací hry Po stopách Rychlých šípů. Neznámá
zákoutí Žižkova, který se pro autora i kreslíře komiksových příběhů stal předlohou „Druhé Strany“, zase
zájemcům odhalí vycházkový okruh. Ten končí v proluce mezi činžáky na skutečných schodech, kde Rychlé šípy prchaly před nebezpečným trýznitelem psů.

38

Zprávy KD – Program

Zprávy Kmene dospělých

1

KMENOVÁ PORADA
V KOLÍNĚ

Oldskauti v klubu sběratelů se podíleli i na vydání pamětních suvenýrů. Mezi filatelisty vyvolal zájem
tiskový list poštovních známek s přítiskovými kupóny
ke století skautské pošty. Limitovanou emisi aršíků s devíti známkami (nominále A) s přítisky doplnila i dřevěná turistická známka. Vypalovaná placka připomněla
portrétem na reversu i iniciátora kurýrní služby Josefa
Rösslera-Ořovského.

V období mezi republikovými sněmy
Kmene dospělých je Kmenová porada
nejvýznamnějším pracovním setkáním kmenového
náčelnictva s krajskými a okresními legáty a dalšími
činovníky. Ta letošní se uskutečnila v polovině října
v Kolíně. Kromě průběžného bilancování, jak se daří naplňovat usnesení z předloňského sněmu KD, se
diskutovalo hlavně o rozvoji oldskautského programu
a kmenové budoucnosti.
Zúčastnila se jí i nová zpravodajka Výkonné rady
Junáka pro dospělé a personalistiku Jana Jirasová. Živě se zajímala o specifickou problematiku činnosti KD
a v otevřené diskusi vyjádřila vstřícnost ke společnému
řešení problémů postavení oldskautů v rámci společné
skautské organizace. Náčelnictvo také stanovilo termín
11. sněmu KD, který se uskuteční 18.–20. října 2019.

2

3

HLASTE SVÉ AKCE
DO KALENDÁŘE AKCÍ

Na prvním novoročním jednání Rady náčelnictva KD bude uzavřeno sestavování
kalendáře akcí Kmene dospělých 2019.
Pokud kluby či oldskauti z VOJ ještě chtějí doplnit přehled o některou svoji akci, zejména pokud přesahuje
regionální rámec, musí základní informace poslat nejpozději do 31. prosince na email oldskauting@email.cz.
Kalendář bude zveřejněn v polovině ledna na webu KD
a rozeslán krajským a okresním legátům. Na internetových stránkách bude možno akce průběžně doplňovat
a upřesňovat informace.

SKAUTSKÉ MUZEUM
K JUBILEU REPUBLIKY

Členové Kmene dospělých se významně zapojili do pořádání akcí ke 100. výročí založení Československa. V rámci
aktivit v Klubu skautských sběratelů Junáka oldskauti
nechyběli ani na hlavních oslavách v Praze. Na Letenské pláni, kde byl vybudován rozlehlý vojenský tábor
s ukázkami armádní, policejní i hasičské techniky, byla ve velkém vojenském stanu otevřena polní expozice
Českého skautského muzea. Připomněla na panelech
i ve vitrínách Poštu českých skautů i jejich účast v protinacistickém a protikomunistickém odboji.

——— Mozaiku zpráv sestavil
Slavomil Janov – Nashville ———
Foto: Slavomil Janov – Nashville

Aktuality z činnosti Kmene dospělých přináší
denně web: → www.skaut.cz/kmendospelych

1

2
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Nejen skautská pošta
Vznik republiky a úlohu skautů v něm máme spojenou především
s kurýrní službou. Nešlo ale pouze o ni.
ROMAN ŠANTORA – BOBO

Foto: Archiv Junáka, Skautský institut

Hned od 28. října se skauti zapojili do roznosu informačních letáků o nové republice, konali strážní službu
důležitých objektů, odváděli zajatce, zajišťovali pořádek při demonstracích a především se starali o tehdejší vládu: Národní výbor. Ten sídlil nejprve v Obecním
domě a po pár dnech se přestěhoval do Harrachovského paláce v Jindřišské ulici č. 20, jen na dohled od dnešního ústředí. Skauti se starali o celé stěhování, zařizovali dům nábytkem i dřívím na topení. Zřídili vrátnici,
třídírnu skautské pošty, skautky přepisovaly na stroji.
Byli tak vlastně první vládní úředníci bez platu a výsluh.

Harrachovský palác s olympijským praporem, který skauti
na podzim 1918 používali.

Celý mumraj popsal v rozsáhlé reportáži pro Národní listy junák V. Kalibera: „Tisíce lidí vchází a vychází
vraty, jež vedou do dlážděného, širokého průjezdu, typického pro starodávné šlechtické domy. Ale není lehce
vniknouti sem. Malý, pevný řetězec skautů a studentů
zastaví každého návštěvníka: každého bez výjimky. Musí se legitimovati, říci, kdo je, v jaké věci přichází, ke komu. Je-li oprávněn, ochotně je vpuštěn, s pokynem,
kam na koho se obrátit. (…) Počet nutných návštěv kolísá mezi 350 až 400 denně. Včera na příklad jich bylo
380. A takových dobrovolníků, kteří se ochotně a cele
dali do služby, je tu plno. Oni vlastně jsou tím klíčem
k rozluštění záhady, jak je možno, že sbor 30 až 50 lidí
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přejal funkce tisícihlavých byrokratických aparátů, a že
všecko funguje tak bezvadně… “
A že nebyla nouze ani o veselé příhody, dokládá
vzpomínka Lidových novin na občana Čouda: „Občan
Deym, kterému se po skautsku říkalo, protože jeho jméno připomínalo dým táborového ohně, Pan Čoud, přišel
jednoho večera na skautskou strážnici a se spokojeným
úsměvem prosil, aby byl před čtvrtou ráno vzbuzen,
protože odjíždí do Vídně. Ano, stane se, a skaut, který měl tu noc velitelskou službu, nařídil jakémusi nedorostlému skautskému štěněti, „aby teda toho Čouda
zbudil“. A klučina opravdu zabušil ráno na dveře a volal:
„Občane Čoude, vstávejte, už je půl čtvrtý.“ Za dveřmi se
ozval jen srdečný smích a za nějakou chvíli se již děkoval odjíždějící dr. Deym na skautské strážnici za „roztomilé probuzení“.

NEJEN PRAHA
Podle dostupných informací se na vzniku republiky podíleli skauti v Brně, Hradci Králové a Prostějově, o dalších nevíme, ale je třeba si uvědomit, že Junák v té době
fungoval pouze na desítce míst mimo metropoli. V Hradci Králové existovala jak chlapecká tak dívčí družina.
Ve vzpomínkách o jejich zapojení píše br. Růžička: „Stalo se nám, že skaut M. L. byl poslán na hlídku do nynějších Jiráskových sadů, kde za přispění svých bratrů
skautů zřídil si ve věžičce restaurace jakýsi pelíšek: jeho přepychovým a snad jediným kusem nábytku byl starý otoman, jejž jsme našli v domku zahradníkově a jehož jedinou nohu jsme urazili, dostávajíce jej pracně
po schodech nahoru. Poněvadž dotyčný skaut měl dozor
pouze na budovy, aby je nikdo svévolně nepoškozoval,
nebo nepovolaný host neokupoval, byl tam ponechán
sám a slíbeno mu vystřídání druhý den v poledne. Byla to
však „ztracená varta“, na kterou na velitelství zapomněli, skauti, kteří mu pomáhali zařizovat jeho „strážnici“,
byli přiděleni do vzdálenějších míst a tak se stalo, že dotyčný byl na svém místě jeden večer, druhý den a teprve
třetí den v poledne hlásil na velitelství jakýsi občan, že
v parku k němu přišel hladem polomrtvý skaut a prosil
pro boha za vystřídání, neboť je třetí den bez jídla. Pak

Historie k dnešku

Foto: Archiv Junáka, Skautský institut

Příjezd prezidenta Masaryka, vlevo zdraví J. R. Ořovský, starosta Junáka.

byl z parku svědomitý hoch vysvobozen. Smysl pro povinnost byl u něho vyvinut tak, že neopustil vykázané
místo, ač by tím nevzniklo veliké nebezpečí, a raději snášel hlad, než aby porušil daný rozkaz.“

později skautský špalír rozpustil, přešel jsem do dvorany, kde potom pan prezident chodil od rodiny k rodině
a srdečně s úsměvem se vítal se všemi svými oddanými
přáteli. Jeho tvář zas byla oživená, zřejmě se z únavy vytrhl. Pak zas utkvěl v mé mysli obraz, jak všichni ve dvoraně tiše stojí – v popředí uprostřed ve svém typickém
postoji prezidenta…“
Konečně vidím scénu před nádražím, kde se řadí auta a nasedají účastníci slavnostního průvodu Prahou. Stojím zatím s Olgou a Janem, kteří se rozhodli
ze špásu jet bývalým místodržitelským oficiálním kočárem, taženým urostlými bělouši. Byl připraven pro prezidenta, ale ten tuto „poctu“ odmítl, že pojede raději otevřeným autem. Pohnuté chvíle uvítání a setkání
po čtyřech těžkých letech odloučení minuly a tak se
nám třem zase vrátila obvyklá veselá nálada. Olga mně
žertovně sváděla, abych s nimi jel kočárem – na kozlíku vedle kočího – že budu mít báječný rozhled na celý průvod. Od dětství jsem děsně rád jezdil na kozlíku,
kdykoliv se naskytla příležitost. Vrcholem štěstí bylo,
když mi kočí alespoň na chvíli svěřil opratě. A tak nabídka byla pro mne nesmírně lákavá. Ale pak pořadatelé rozhodli, že skauti půjdou s italskými legionáři jako
čestná stráž po obou stranách prezidentova auta a tak
jsem o projížďku v slavném kočáře přišel.“

PŘIJÍŽDÍ PREZIDENT
prosince 1918 vítala celá země prezidenta Masaryka, který se vlakem vracel z exilu do vlasti, a skauti u toho nemohli chybět. Na hlavním pražském nádraží organizovali pořádkovou službu a někteří z nich se dostali i přímo
do salonku, kde čekaly rodiny blízkých Masarykových
přátel, jako byli Drtinovi nebo Leichterovi.
Právě Ivan Leichter na to vzpomíná: „Dodnes vidím a cítím ten okamžik, jako by se byl udál včera. Strnulý ve skautském „pozoru“ vpíjel jsem se očima v jeho
tvář. Nic kolem si nepamatuji, až na to, že někdo v dopravní uniformě – pravděpodobně přednosta nádraží –
mu podal krátké hlášení. Tu tvář prezidentovu a jeho pohled vidím však dodnes jasně a přesně. Znal jsem ji dobře
od dětství vždy živou, plnou zájmu, leckdy i usměvavou.
Tentokrát mi připadla nezvykle klidná, soustředěně vážná, s výrazem až smutným a unaveným… Za prezidentem vystoupili z vlaku Olga a Jan, kteří se se mnou srdečně uvítali, jakmile prezident odešel k salónku. Když se
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Dítě umělcem
a umělec
s dítětem

NGP DĚTEM
Programy pro děti v Národní galerii

Jak dětem přibližovat výtvarné
umění a kde a jak s dětmi
tvořit? Zmapovali jsme další
oblast, které se můžete – jako
rodič nebo jako vedoucí –
věnovat s dětmi.
JULIE DOMINIKA ZEMANOVÁ — JULČA
Tentokrát jsme prošli terén, u kterého se na první pohled zdá, že není tak úplně prošlapaný, jak by se dalo očekávat. Zaměřili jsme se na to, jak můžete tvořit
s dětmi a jak jim přibližovat oblast výtvarného umění.
Nakonec jsme přeci jen narazili na několik tipů, které
vám v této oblasti mohou pomoci, i na profesionály, se
kterými se kvůli tomu můžete setkat.

I kdybyste to měli do Prahy víc z ruky, rozhodně se vyplatí s dětmi vyzkoušet hernu, ateliér, víkend či letní
ateliér Národní galerie. Zvlášť pokud vaše děti vlastní
tvoření baví a o umění projevují zájem, ale vy se v tom
necítíte příliš silní. Tyto programy vám přinejmenším
mohou ukázat směr a přidat vítr do plachet. Herny jsou
pro děti od 1,5 roku do 5 let a jsou koncipovány jako několik stanovišť, které můžete a nemusíte projít. Herna je každý týden zaměřena na jiná umělecká díla. Ateliéry jsou pro starší děti, je na ně ale třeba se přihlásit
na celý semestr dopředu. Víkendy se konají vždy jeden
den o víkendu a jsou pro děti od 4 do 15 let a vztahují se
většinou k probíhajícím výstavám. Ty aktuální jsou například k výstavě František Kupka 1871–1957. Pokud to
máte do Prahy příliš daleko, můžete se zajímat o to, zda
podobné lektorované programy pro děti nedělá nějaká
vám blízká galerie. → www.ngprague.cz/ngp-detem

JAK SE DĚLÁ GALERIE,

„

nakladatelství Moravská galerie

Justina Danišová: Možná
je to zdánlivě banální, ale pro nás
je nej galerie a inspirace příroda.
Tam děti i mě napadá nejvíc nového
a nejlépe se tvoří (navíc s rychlým
úklidem). Ať detaily či celky – venku
se to nikdy neokouká. Krajina je
jak knihovna. Ven bereme i knihy
s příběhy, historií, výtvarným
uměním. Čtení a povídání v trávě
je vždy trochu hlubší než doma.
Doporučujeme: právě teď se
instaluje ve stromové galerii
výstava současného
impresionismu.

Kniha o historii galerií i jejich fungování
Knihu vydala Moravská galerie a jako autoři se na ní
podíleli Rostislav Koryčánek, Martin Vaněk a Ondřej Chrobák, ilustroval ji David Böhm, kterého můžete znát z oceňovaných dětských knih „Proč obrazy nepotřebují názvy“ či „Hlava v hlavě“. Jak se dělá
galerie je velkoformátová kniha, která může bavit
už předškoláky. Nechybí jí vtip ani spousta informací zajímavých i pro dospělé. Provede vás tématy jako
např. jak se připravuje výstava, jak se skladují umělecká díla v depositáři (při jaké teplotě, osvětlení) či
co je úkolem hlídače. Netradiční téma, velmi hezké
výtvarné i grafické zpracování.
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Mapování
Skautského světa

VAN GOGHOVA HVĚZDNÁ NOC,
nakladatelství Albatros

THE HISTORY OF PICTURES
FOR CHILDREN

Kniha provázející slavnými výtvarnými díly

Kniha o dějinách výtvarného umění

Michael Bird si dal za cíl seznámit starší dětské čtenáře se
slavnými uměleckými díly, a to tak, že na jedné straně je
vždy reprodukce díla a na druhé smyšlený příběh o něm
založený na faktech. Od jeskynních maleb se tak dostaneme až ke konceptuální tvorbě Aj Wej-weje.

Autoři knihy Martin Gayford a David Hockney vedou v knize dialog, zastavují se u jednotlivých děl
i konceptů. Rose Blake reprodukce děl doplňuje
atraktivními ilustracemi. Knize tak nechybí živost,
a pokud se vypořádáte s angličtinou (kniha česky
nevyšla), může to být další ucelenější průvodce dějinami výtvarného umění pro děti. Knihu je možné sehnat v některých českých knihkupectvích.

Dítě umělcem
a umělec
s dítětem

PROČ OBRAZY
NEPOTŘEBUJÍ NÁZVY,
nakladatelství Labyrint
Kniha o výtvarném umění s detektivní zápletkou
Ondřej Horák a Jiří Franta se ujali hned několika
témat naráz – od představení významných moderních uměleckých děl, přes to, proč chodíme do galerií, či co je aukce. Tím vším se prolíná detektivní příběh, ve kterém má být uloupen Duchampův
slavný Pisoár. Vystupují v něm dvě děti a jejich prarodiče, kteří je s galerií i díly seznamují. Kniha nepostrádá hravost, zároveň jsou texty poněkud těžkopádné na to, že má jít o živé dialogy.

„

Daniela Rendl:
My doporučujeme NG
dětem. A knihy roztodivné,
ale moc rádi máme Proč
obrazy nepotřebují názvy
od Ondřeje Horáka.

„

TATE PUBLISHING PRO DĚTI
Britská galerie Tate Modern má kromě pořádání výstav i své nakladatelství, a to vydalo několik
knih o umění pro děti. Většina z nich jsou interaktivní sešity, kam si děti mohou malovat a rozvíjet tak tvořivost. Chcete se společně seznámit
s prerafaelitama, J. M. W. Turnerem či Albertem
Giacomettim? Edice Meet The Artist bude pro ten
účel ve spojení s nějakou přehledovou knihou ideální. Vydali ale i několik dalších zajímavých sešitů
jako Tate Kids Modern Art Activity Book.

Kateřina Juklíčková:
Tvořivé neděle v místní galerii –
projdeme výstavu a pro děti je dílna,
která s ní nějak souvisí. Lektorka vede
k pokusům a objevování. Žádné „tenhle
štětec je na zelenou a barvy nemícháme“,
ale klidně jim dá plátno a malířský
váleček. Nebo mramorování – „chceš
to zkusit s tuší? Kouknu, jestli
nějakou najdu…“ Čerpáme
z toho i doma.
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Záleskautky
Z
N
Netradiční
komiksové hrdinky Jo, April, Mal,
Molly a Ripley bojují s nadpřirozenými bytostmi
M
a sbírají bobříky jako „Slovní koumág“ a „Vše,
cco se nás matematýká“. Ulítlou formou
podporují hodnoty, jako jsou přátelství,
p
ttolerance, ochrana přírody a odvaha.

Prašina
Autor Vojta Matocha chodil do skautu od
sedmi let a chtěl napsat knihu, která by se dala
přečíst za jeden tábor. Vznikl dobrodružný,
foglarovsky laděný román o tajemné
pražské čtvrti, kde nefunguje elektřina. Jejíí
osud může mít následky pro celý svět.

Cílovníci
Malý Záviš nastupuje na Kolej Jiřího
z Poděbrad, elitní internátní školu, která
v duchu skautských zásad chce z chlapců
vvychovávat vzdělané, čestné a odolné
muže. Jeho spolužáky jsou mladí Václav
Havel, Miloš Forman nebo Ivan Passer.

