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editorial

Budoucnost
skautských
časopisů
Začátek roku bývá příležitostí pustit se do práce s novou energií.
Do kluboven přicházejí nováčci, střádají se oddílové plány a všichni
jsou plní nápadů, co nového letos podnikneme.
Nedlouho poté dorážejí do schránek všech skautů a skautek také
první časopisy. Jaké asi budou, říkáme si. Budou se dětem líbit?
Přinesou vedoucím nějakou opravdu použitelnou inspiraci? Najdeme si na ně vůbec čas? Naučíme se s nimi letos konečně pracovat?
A nepřežil se už náhodou koncept těchto rozesílaných tiskovin?

Toto vědomí nás také vedlo k překreslení celkové podoby Skautingu.
Vedle nové grafiky, která vychází ze skautského vizuálního stylu, je
to hlavně rozdělení časopisu do čtyř sekcí a zavedení nových rubrik
a formátů. Každému číslu bude dominovat Téma, tvořené několika
hlavními články a řadou námětů k programu, především osvědčenou formou instantů, kterou jsme navíc obohatili o pilotáže, tedy
přinášení zkušeností ze skutečné realizace. V sekci Fórum nabízíme
všeobecnou inspiraci pro skautskou výchovu, snahu posouvat ji dál,
výše a hlouběji, především ale poskytovat k řadě výchovných otázek
různé pohledy, jež kultivují diskusi i hledání odpovědí u každého
čtenáře. Sezóna dále představuje metodickou podporu vztaženou
k aktuálnímu období roku, ať je to nynější článek k práci s nováčky
anebo pravidelné vycházky do přírody. Na konci časopisu pak vždy
najdete Rozhlednu – místo osvěžující váš přehled o tom, co se ve
výchově děje jinde a mohlo by vás třeba zajímat.

V zimě prošla naše periodika rozsáhlým průzkumem, který uvedeným otázkám naznačil možné odpovědi. Ukazuje se, že pokud
někde opravdu klopýtáme, tak ve schopnosti věnovat časopisům
pozornost a efektivně s nimi pracovat, třebaže bychom o to my i naši
členové stáli. Časopisy jistě nepředstavují – a ani by neměly představovat – zásadní prvek oddílového programu, přesto mohou být
užitečným nástrojem navíc. Rozhodli jsme se proto věnovat práci
s nimi první letošní číslo, pokusit se jejich úlohu vyjasnit a nabídnout cesty, jimiž se může zapojení zvláště dětských titulů ubírat.

Podobu časopisu budeme hledat stále dál a průběžně ji inovovat
dle zkušeností a ohlasů, které přinese. Budeme tak velmi vděční za
vaši odezvu a zpětnou vazbu, stejně jako za případné návrhy témat,
o nichž byste chtěli číst. Celkově bychom rádi více oživili komunikaci a spolupráci s čtenářskou komunitou – s vydáním tohoto čísla
tak startujeme novou notu naší facebookové stránky a v průběhu
roku nás budete moci častěji potkávat na některých akcích nebo
přistihnout při spolupráci se vzdělávacími kurzy. Určitě přitom
uvítáme, budete-li mít zájem se na něčem z toho podílet – ať už si
myslíte, že máte co říct k nějakému tématu, nebo byste třeba rádi
ve svém oddíle pilotovali naše instanty, neváhejte se na nás obrátit!

Skoro by se hodilo dodat, že už snad tedy bude úloha časopisů
jednou provždy vyřešena. Ve skutečnosti si ale žádá – jako možná
každá činnost – neustálé hledání. Budoucnost toho, kam se budou
časopisy dále ubírat, tak držíme v rukou my všichni. Vyžaduje energii na straně oddílů – a tu jsme se rozhodli podpořit zavedením pravidelného metodického servisu, jenž s každým číslem přinese tipy,
jak z aktuálního Světýlka a Skauta vytěžit co nejvíce.

Časopis Skauting změnil vedení i většinu týmu, přesto se snažíme
na práci dosavadních redaktorů navazovat, vždyť právě o jejich ramena se nyní můžeme snažit opřít. Na tomto místě tak patří zasloužený dík Kátě, která vedla redakci v posledních třech letech, podílela
se na směřování nové koncepce a nyní se věnuje koordinaci všech
časopisů, které ústředí vydává. Není tak náhodou, že můžete čtení
našeho hlavního tématu začít právě článkem od ní.
Tom Čakloš
šéfredaktor
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Anketa: Jak v oddílech pracujete
se skautskými časopisy?
Z časopisů čerpáme hry na
schůzky nebo inspiraci pro rovery,
největší využití v nich ale nachází
mladší rádcové, kterým pomáhají
plnit s družinou body stezky.
/ Anna Zelená – Appy, 22. oddíl
Hraničáři, České Budějovice

Časopisy si vždy
přečtu nebo prohlídnu,
vytipuji zajímavé programy
a pokusím se je zařadit, ať
už celé, nebo jen části. Také si
s dětmi o časopisech povídám,
snažím se je namotivovat,
aby je četly. / Lucie Skrčená – Pampeliška, oddíl
Sněhová vločka, Praha

Naše světlušky, vlčata
a benjamínci si nosí na každou
schůzku aktuální číslo časopisu –
někdy míváme tematickou schůzku jen
s využitím časopisů (zvířátka, rostliny,
kamarádské chování), jindy zařadíme jen
jednu aktivitu (např. nějaké luštění či čtení). Řekla bych, že ze Světýlka využijeme
tak 80 % obsahu každého čísla – zkoušíme pokusy a návody na rukodělky,
účastnili jsme se etapovky Vzkaz
v láhvi nebo výzvy Vlčácká
100. / Kristina Záchová –
Želwice, 23. koed. oddíl
Lvíčata, Štěpánov

Úplně pravidelně třeba na schůzkách s časopisy nepracujeme, ovšem když je nějaká pěkná soutěž, tak se rádi zapojíme. Jednou za čas se podíváme na fotky jiných oddílů
a světlušky vždy potěší, pokud tam najdou i sebe. Ze
Světýlka čas od času využijeme nějakou aktivitu,
nápad nebo obrázek. Pravidelně budeme
na schůzkách používat časopis pro
benjamínky. / Monika Gaňová
– Máňa, 2. roj

V klubovně máme na provázcích
pověšená stará Světýlka, aby se vlčata
nenudila, když venku prší a čekají na schůzku. / Jan Oujezdský – Janek, 91. oddíl, Brno

Snažíme se využívat
časopis Skaut, bohužel
většinou jsou tipy na aktivity
a hry vzdálené od našeho programu a zažitých „norem“ – i tak jej
ale pročítáme. Jeden z úkolů v naší
vlastní stezce se pak je: „Donese aktuální vydání časopisu Skaut a přednese ostatním, co ho v něm zaujalo.“
Co se týče Roverského kmene,
ten si většina lidí v mém okolí
pochvaluje a čtou ho s chutí.
/ Tomáš Fogl – Net, 27.
oddíl, Liberec

časopisy / metodika / zamyšlení

K čemu jsou nám
skautské časopisy
Chceme-li, aby nám časopisy dobře
sloužily, musíme hledat cestu, jak
s nimi efektivně pracovat

Káťa Šmajzrová
kata@skaut.cz
Poslední tři roky vedla Skauting, nyní se
stará o koordinaci napříč všemi časopisy.
Foto: Tomáš Hlavsa

55 720 výtisků. Přesně tolik časopisů odchází každé dva měsíce z litoměřické tiskárny Polygraf do všech koutů České republiky. Sedm
různých skautských titulů si své čtenáře rozděluje podle věku – od
Ben Já Míny pro předškoláky až po Skautský svět a Magoš, které
čtou ti nejstarší.
Časopis tak může mít každý – rozhodující krok k tomuto modelu udělal Junák na Valném sněmu v roce 2008, který se časopisy
a jejich klesajícím odběrem zabýval. Sněm se potom přiklonil k možnosti tzv. spolkového časopisu, kdy může každý člen Junáka odebírat časopis podle své věkové kategorie. Stávající časopisy potom
navazují na dlouholetou tradici skautských periodik, která vznikla spolu s českým skautským hnutím už před stovkou let – vždyť
Skaut (Skaut-Junák) je nejstarším mládežnickým časopisem u nás.
Od roku 1990 pak časopisy postupně přibývaly. Nejnovějšími ze
současných sedmi titulů jsou Magoš pro oldskauty a Ben Já Mína
pro kategorii benjamínků, která začíná naplno vycházet právě
nyní. Časopis je možné odebírat i bez ohledu na věkovou kategorii
(vedoucí vlčat tak mohou např. místo Roverského kmene odebírat
Světýlko, aby měli přehled o tom, co se v časopisech děje, a dokázali
je dobře využít).
Technicky vzato tedy časopisy máme v rukou dětí i činovníků
v oddílech. Otázka K čemu nám jsou?, která na sněmu tehdy také
zazněla, ale zůstává. Asi tušíme, že odpověď Na čtení je poněkud
slabá. Jako podpora sounáležitosti s ostatními oddíly a Junákem jako
takovým. Tahle myšlenka už má větší potenciál, ovšem může ve věku
interaktivních her a virtuální reality ospravedlňovat existenci papírového média s dvouměsíční frekvencí? To asi sotva. Směřování
všech časopisů určují strategické a taktické cíle, stanovené Náčelnictvem a Výkonnou radou Junáka a revidované vždy po jednom
ročníku. Jednotlivé redakce pak tyto cíle rozpracovávají do konkrétních rubrik a zadání pro články.

Strategické cíle časopisů
Určují jejich směřování. Spolu s cílovou skupinou pak tvoří
kostru plánů časopisu. V současné době je dlouhodobým cílem
časopisů: 1) vést k osobnímu rozvoji, 2) podporovat efektivitu
skautských výchovných nástrojů, 3) poskytovat metodickou
podporu a 4) podporovat pocit sounáležitosti se skautským
hnutím. Každý časopis potom tyto cíle reflektuje v různé míře
– např. Světýlko vzhledem ke svým čtenářům neposkytuje metodickou podporu.

Podíváme-li se na otázku z druhé strany, jeví se trochu jinak:
Co od časopisů chceme? Pokud se bavíme o časopisech pro děti, pak
to bude asi inspirace, konkrétní tipy (na program, na akci, na výlet),
dobrý vzor, prostor k zamyšlení a ujasnění skautských zákonů a hodnot, podporu skautování v době mimo schůzky. V případě časopisů
pro dospělé pak nejspíš metodika, zkušenost z praxe, nové trendy,
inspirace, připravené a vyzkoušené programy, informace o tom, kde
se co děje a jak.
A teď se vraťme k původní otázce o smyslu časopisů a obě dvě
roviny si propojme. Dokážeme onu inspiraci využít? Bylo by naivní
si myslet, že se pouhým pasivním čtením inspirujeme a obohatíme.
Vyzkoušeli jsme někdy některý z programů? Používáme časopisy
na schůzkách, odkazujeme na ně děti? Časopis má sloužit jako nástroj ke splnění našich výchovných cílů a jako s nástrojem bychom
s ním měli zacházet. Dokážeme se ozvat, když nám náplň časopisu
nevyhovuje? Touhu po větším využití časopisů ve skautské činnosti
odhalil i loňský průzkum čtenosti a používání Světýlka a Skauta.
Pokud bychom jeho výstupy zjednodušeně shrnuli, byly by následující: časopis využívat chceme, ale neděláme to.
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Víte, že časopis Skaut-Junák je nejstarším dodnes vycházejícím mládežnickým časopisem u nás? Byl založen již roku 1915 A. B. Svojsíkem a proměna jeho podoby zachycuje měnící se dvacáté století. Celý
archiv časopisu od roku 1915 až dodnes je přitom plně digitalizován
a dostupný k prohlížení a stažení na skaut-junak.skauting.cz.

Myslíte na časopisy v ročním plánování? Využíváte archiv časopisů jako databázi her i inspirace k tématu, kterému se zrovna
věnujete?

Jak tedy na to? Vezměme si jako příklad dětské časopisy – Světýlko
a Skauta – a zkusme se podívat na podmínky jejich využívání:
⟶⟶ Vím, že časopis existuje. Kromě vlastní odpovědi se hodí
položit si i otázky: Vědí to všichni ve vedení našeho oddílu/
střediska? Mají možnost si ho objednat, vědí, že se výběr
titulu dá změnit? Vědí o této možnosti děti a jejich rodiče?
Jakým způsobem jim časopis nabízíme? Mohou ho děti
vidět v klubovně, odkazujeme na něj na webu? Prostorem
pro diskuzi může být středisková nebo oddílová rada, na
kterou přinesete časopisy ukázat, s rodiči je vhodné toto
téma probrat v září při zahájení roku (kdy nováčci mohou
dostat ukázková čísla) nebo při výběru členských poplatků
(u každého oddílu individuálně). Pro rodiče bude kromě
ceny jistě důležité i to, k čemu časopis využijete v oddíle –
k tomu se dostaneme dále.
⟶⟶ Mám k němu přístup. Ať už to znamená, že mi chodí do
stránky, nebo se na něj dívám na webu casopisy.skaut.
cz. Pro jistotu se hodí zopakovat, že časopisy si můžete
objednat při registraci ve skautISu (v případě, že zohledňujete cenu časopisu při registraci, je nutné mít více registračních kategorií), kdy si vyberete, jaký časopis chcete
v následujícím kalendářním roce dostávat. Příspěvek na
rok je 40 korun. Pro náruživé čtenáře nebo potřeby vedení
je možné si přiobjednat časopis navíc. Chcete-li dostávat
např. Roverský kmen pro sebe a Skaut, abyste byli v obraze
ve družině, není to problém. Časopis nad rámec registrace
si znovu objednáte přes skautIS. Cena je potom 25 Kč za
výtisk a platí se zároveň s registrací. V případě časopisu
Skauting je potom cena pouhých 10 korun, vyplatí se jej
tedy objednat všem, kdo by jej mohli ocenit. Pokud necháváte rodičům vybrat, zda časopis pro děti zaplatí, nebo
ne, pamatujte i na to, aby k nim měly v klubovně přístup
všichni. Objednejte jich několik do střediska a na schůzkách pracujte třeba ve dvojicích. V krajním případě můžete
zajímavé části kopírovat přímo z webu.

⟶⟶

Využívám ho. Dostáváme se k nejdůležitější části – samotné využití časopisu. Časopis může být prostředkem
k dosažení některých našich výchovných cílů nebo podpůrným nástrojem např. při plnění bodu stezky. Jak tedy
na to?

Dětské časopisy
Možnou cestou je použít časopis jako vzdělávací materiál v tématu,
o kterém jste se doposud v oddíle nebavili. Fair Trade, doping ve
sportu, skautská historie, přírodniny. Pracujte s časopisem jako se
zábavnou učebnicí a doplňte články o program, propojení děti jistě
ocení! Stejně tak můžete využít podklady pro splnění bodu stezky
nebo odborky. U Světýlka mohou podobně fungovat pracovní listy
k jednotlivým tématům.
Jiné články poskytují návod na výrobu, opravu, recept – nechte
skauty pracovat podle něj a hledat úskalí, nebo naopak vytvořit podobný fotonávod pro jinou věc, kterou již vyrobili.
Jednotlivé články můžete využít jako prerekvizitu programu,
který chystáte na další schůzku. Příběhem nebo fotorománem můžete dopředu nalákat na schůzku a nenápadně tak skauty i světlušky
s tématem seznámit. Využít k tomu můžete i sociální sítě, kde článek
nasdílíte – družinka jistě dá na vaše doporučení!
Obdobně může úkol nebo text z časopisu poskytovat prostor
pro zopakování si tématu nebo problému, který jste na schůzkách
nebo akcích řešili, a to jak přímo na ní, tak doma. V případě „domácího opakování“ (stejně jako u prerekvizity) si ale dejme pozor,
abychom nesklouzli do školní formy domácích úkolů!
Zapojte se aktivně do tvorby časopisu – nafoťte fotoromán,
představte družinu. Máloco nadchne děti pro používání časopisů
víc než vlastní fotky (vyzkoušeno). Ve Skautu běží také celoroční
soutěž pro družiny.

Časopisy pro dospělé
Analogický postup je u časopisů pro dospělé, byť se může zdát, že ty
neposkytují tolik možností pro zapojení do činnosti. Ani Roverský
kmen, Skautský svět a Skauting ale nejsou určeny výhradně k privátnímu čtení. Témata, která otevírá Skautský svět, pro vás mohou
být inspirací nebo drobným pošťouchnutím k otevření podobných
diskuzí ve středisku – zvlášť když každého necháte přečíst jiný
článek na podobné téma a potom si o nich navzájem povyprávíte.

Přehled skautských časopisů
Na webu casopisy.skaut.cz je potom volně k dispozici archiv
všech současných skautských časopisů, připravený pro naše
potřeby a práci. Časopisy si můžete prohlížet, stáhnout v PDF,
a dokonce fulltextově prohledávat. Jednotlivé články jsou navíc označené hashtagy podle témat. Na tomto místě můžete
číst nejnovější čísla všech časopisů hned, jak vyjdou.

Z loňského ročníku můžete využít seriál o prvním principu k zahájení večerní diskuze na toto téma, nebo si je účastníci mohou přečíst
před tím, než na schůzku vyrazí.
Roverský kmen může být pro vedoucí zajímavou sondou do
života roverů – víte-li, že vaši roveři a rangers časopis čtou, můžete je překvapit přípravou výzvy na míru nebo diskuzí o tématech,
která časopis otevřel. Stejně tak lze využít čekatelskou metodiku
k vzdělávacím okénkům na střediskových či oddílových radách. 	
Skauting pak představuje v hierarchii časopisů něco jako klíč ke
všem ostatním. V ideálním případě – kdy se sejde vhodná autorská
i čtenářská konstelace – nám poskytuje návod, jak témata i formy
v ostatních časopisech uchopit, jak s nimi děti seznámit apod., a to
často v nejobecnější metodické rovině. Kromě seberozvoje ale můžete časopis využívat i s celým týmem vedení – připravovat podle
něj programy, vybírat „top články“, které odpovídají vaší situaci
apod., diskutovat o tom, zda k podobným problémům nedochází
i u vás a jak je řešíte, a v ideálním případě se o svou dobrou praxi
v časopise podělit.
Právě sdílení vlastních tipů a zkušeností je posledním stupínkem na pomyslném žebříku využívání časopisů. Čtenáři – a zvlášť
čtenáři komunitního časopisu – nemusí být jen pasivními konzumenty obsahu. Naopak se na jeho tvorbě mohou podílet, ať už poskytnutím zpětné vazby, vlastním příspěvkem, nebo zapojením se
do redakční rady. Stačí napsat do redakce.
Aby skautské časopisy plnily svůj účel a byly dobře investovaným časem a energií pro své tvůrce i čtenáře, je potřeba, abychom
je využívali a brali si z nich inspiraci i rady pro naši činnost. Smysl
časopisům, které se snaží nabízet atraktivní obsah a podporu, můžou ve skutečnosti dát právě jen jejich čtenáři.
Přehled konkrétních tipů a aktivit pro práci se skautskými
časopisy najdete také na následující dvojstraně.

Na stranách 40 a 41 najdete tipy pro práci s aktuálním
Světýlkem, Skautem a Roverským kmenem – v této nové
pravidelné rubrice přinášíme výběr článků Světýlka
a Skauta, které mají potenciál pro práci na schůzkách, dále
vždy výběr tří doporučených textů z Roverského kmene
pro rozpoutání diskuze a nakonec podrobnější informace
či metodiku pro práci s některým z témat.

Ben já Mína – nejnovější z časopisů, fungující jako obrázkový pracovní materiál pro
benjamínky. Nechodí dětem domů, ale pohromadě vedoucím, kteří k němu mají navíc
připravenou metodiku dostupnou na webu.
Světýlko – časopis pro všechny vlčata a světlušky, jako stvořený k aktivnímu tvoření – je
celý ilustrovaný a plný doplňovacích článků
a kvízů. U dětí je velmi oblíbený a hodí se pro
práci na schůzkách, k čemuž je poskytován
servis zde.
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Skaut – populární magazín, který ocení
zejména mladší skauti a skautky. Na rozdíl
od Světýlka míří spíše k samostatnějšímu
čtení, nabízí zajímavosti ze světa kolem nás,
průpravu ke skautské praxi, komiksy nebo
soutěže.

Roverský kmen – pokročilejší čtení, jaké si
žádá věk dospívání a mladé dospělosti. Inspiraci pro život za prahem klubovny se snaží
přinášet referováním o zajímavých životních
cestách, rovněž nabízí úvahy k zamyšlení.

Jak
na levné
cestování

Rozhovor s Matoušem Vinšem - spoluautorem Travel bible
Reportáž ze středoevropského jamboree
Co dělat jiného, když nechci vést oddíl
Skautské instituty v regionech
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y a jjejich
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příznivce
říznivce

SKAUTSKÝ SVĚT
září–říjen 2016 · ročník 55
55, číslo 1

Fotoportréty
z Intercampu 2016
·

TÉMA:
��� LET
OD NAROZENÍ
A. B. SVOJSÍKA

·
Zamyšlení T. Feřteka o dětství
·
Rozhovor s B. Kartousem
o současném vzdělávání

Skautský svět – magazín pro skauty a jejich příznivce, jak praví podtitul. Zobrazuje
skautské hnutí ve všech jeho barvách a pro
dospělé skauty slouží jako magazín o všem,
co se v Junáku děje a mohlo by je zajímat.

Skauting – metodická podpora oddílům a organizačním jednotkám. Snaží se nabízet inspiraci pro výchovu a program a je vhodným
čtením pro každého činovníka, který si chce
udržovat aktuální rozhled ve skautské výchově a sebe a svůj oddíl posouvat dál.
Magoš – nový časopis, který pro sebe vydává Kmen dospělých. Informuje o aktuálních
událostech a aktivitách, zároveň zprostředkovává příběhy ze skautské historie i fungování oldskautů v dnešním světě.
Kapitánská pošta – metodický a informační zpravodaj vodních skautů. Směřuje na
vedoucí a vychází elektronicky (na vodni.
skauting.cz a zájemcům mailem), stejně jako
k dětem mířící Mokré stránky skautů a vlčat.
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Tipy pro práci s časopisy
V rubrice Gejzír vám vždy přineseme smršť nápadů k hlavnímu tématu – přesnou
podobu programu, jeho cíl, náročnost nebo vhodnou věkovou kategorii si ale musíte
domyslet sami
Scénky podle
komiksů – secvičte
krátké představení podle
komiksů. Nechte děti vymyslet,
jak příběh pokračuje – ať už
sestavením dalšího scénáře,
anebo improvizační
hrou.

Malované čtení – již jste
někdy s dětmi zkusili napsat/
malovat vaše vlastní malované čtení?
(Takové, jaké najdete ve Světýlku.) Ať si
každé z dětí napíše/maluje své vlastní
a poté si příběhy vymění a zkusí rozklíčovat ten od kamaráda! Místo kreslení lze také vystříhat originální obrázky z časopisu.

Hledání
obrázků – zkuste
pracovat s grafikou
stezky a časopisu. Zvládnou
děti najít stejnou světlušku?
Nebo některou z postav Knihy
džunglí? Dokážou děti vyprávět
příběh, který znají ze stezky, na základě postavy
z časopisu?
Zapojte se
do soutěží – do dlouhodobých soutěží, které jsou
vždy celoroční, ale i do drobných
aktivit. Zkuste namalovat obrázky či
vyfotit výrobky, udělat foto družiny
a zaslat do redakce! Děti budou
nadšené, když se v časopise uvidí.

Zvětšení formátu – některé
články se dají rozkopírovat
a vytisknout na větší papír,
který může viset v klubovně jako naučný plakát.

Rozvoj porozumění textu
– nechte děti přečíst
složitější text (ať už
z hlediska obsahu, nebo
stylistiky) a navzájem si
potom připravte kvíz
z porozumění.

Rozvíjení tématu – nechte děti
připravit stránku časopisu
na téma, kterému se právě věnujete. Podle jejich schopností
a vašeho záměru mohou buď
naplňovat stávající rubriku,
nebo vymýšlet novou...

Rozvoj
vyjadřovacích
schopností – zapojte
se do tvorby časopisu
Skaut – motivujte družinu
k tomu, aby nafotila fotoromán nebo se zúčastnila
soutěže, posílíte tak jejich
vazbu na časopis.

Výtvarné hrátky –
vystřihněte si z časopisu
obrázky a použijte je na zajímavou
koláž. Vlčata a světlušky v ní mohou
například ztvárnit, co nového se
za poslední dobu (třeba díky
časopisu) naučily.

Individuální
práce – ne
všechny aktivity
musíme plnit vždy
skupinově, např. Historická okénka si děti
mohou předpřipravit
doma, najít si co nejzajímavější informace
o dané osobnosti či
události a pak je na
schůzce sdílet.

Symbolický
rámec – časopis
Světýlko pracuje se
symbolickým rámcem
vlčat a světlušek – hledáte-li tak nějaké aktivity
nebo kvízy inspirované
jeho příběhem, můžete sáhnout třeba
do starších čísel Světýlka.

Získání informací – družina má za
úkol přečíst si příběh/článek z časopisu, kterým potom schůzku otevřeš (děti si tak osvojí
informace, na něž ty můžeš na schůzce navázat programem, který si děti doma samy
neprožijí – na rozdíl od textu).

Hra na
redakci –
pusťte se do
tvorby vlastního časopisu, ať už naostro,
nebo jen pro samotnou hru. Vyzkoušejte si
rozdělení rolí v redakci
a organizaci tvůrčí
práce (shánění fotek,
grafika, psaní
článků, vedení
týmu atd.).

Nezapomeňme na
praxi – obrázky
v časopise mohou
být krásné, čtení
o přírodě by ale mělo
probouzet touhu přírodu navštívit, nákresy
zdravovědy si zase říkají
o praktické vyzkoušení,
s malými dětmi třeba
na plyšových
medvědech.

Propojení se stezkou: Nabízíme vám přehled bodů a aktivit stezky, které lze plnit pomocí
skautských časopisů – ať už těch oficiálních nebo vašich oddílových. Nemáte-li přitom
v oddíle vlastní časopis, může být řada aktivit impulsem pro to, abyste si jej se svými
členy vyzkoušeli

Stezka vlčat a světlušek

Aktivity stezky příliš propojeny s motivem časopisů nejsou, nabízí se například aktivita „napíši článek o aktuální události“ v oblasti Svět okolo nás
třetího stupně. Obecně ale platí, že
lze využívat výstupů z bodů stezky
(např. nakreslené obrázky) při tvorbě vlastního časopisu, a tím navíc
motivovat naše členy k jejich plnění.

Cesta Země

Vyjadřování
Napíšu článek do oddílového časopisu.
Zručnost → Libovolnými prostředky
se pokusím výtvarně ztvárnit vybraný
námět – skauta lze motivovat vidinou
otištění díla v oddílovém časopise.
Moje svědomí → Alespoň u tří příběhů posoudím, kdy se postavy příběhu
chovají dobře a kdy špatně – lze využít
příběhy z časopisů.
Osobní rozvoj → Navštívím divadelní představení, koncert nebo výstavu
a o svém zážitku napíšu krátký článek
nebo o něm povím družině.

Jak využít Skauting
k rozvoji oddílu (Tom
Čakloš, časopis Skauting, duben 2016,
s. 33) – hra pro oddílové
rady, ve které je možné
pracovat s vlastními
potřebami a pokusit se
podle nich navrhnout
časopis šitý na míru.

Cesta Vody

Hledání řešení
→ Napíšu článek (např. do oddílového
časopisu) s využitím informací z encyklopedií a internetu (minimálně ze
tří různých zdrojů). → Porovnám dva
časopisy pro svou věkovou kategorii
a představím ostatním pozitiva a negativa obou z nich.
Vyjadřování → Zkusím vytvořit příspěvek do skautských médií (časopis,
Teepek...). → Napíšu nebo zprostředkuji družině svůj názor na přečtenou
knihu, zhlédnutý film, navštívené
webové stránky apod.
Vnímání přírody → Do oddílového
nebo táborového časopisu, do kroniky
apod. napíšu krátký příběh o svém silném zážitku v přírodě.

Cesta Vzduchu

Hledání řešení
→ Sepíšu na oddílovou vývěsku nebo
do místního tisku text o našem oddíle,
který bude obsahovat všechny informace důležité pro případné nováčky
a jejich rodiče.
Vyjadřování → Připravím obsahově
několikadílný seriál krátkých prezentací (formou novin, výstavky, rozhlasové,
televizní či internetové prezentace) na
téma skauting.
Osobní rozvoj → Mám přehled o knihách a časopisech, které souvisí s některým z mých koníčků nebo zájmů,
a pravidelně je čtu. To, co se dozvím,
si průběžně zapisuji. → Navštívím
divadlo, koncert nebo výstavu a o obsahu nebo autorech napíšu článek
nebo s nimi seznámím družinu (třídu,
rodinu apod.).

Cesta Ohně

Hledání řešení
→ Připravím pro svou družinu doporučený seznam pramenů (knih, časopisů,
internetových stránek) týkající se problému, na který jsme narazili.
Moje svědomí → Promyslím si, na
čem mi v životě nejvíc záleží teď a jak
se to během mého života proměňovalo, a výsledek literárně nebo výtvarně
ztvárním (komiks, příběh, reportáž…).
Já občan → Připravíme s družinou
krátký dokument (film, článek, komiks...) o nějaké zajímavé žijící osobnosti nebo skupině lidí z naší obce.
Vnímání přírody → Vymyslím si a do
oddílového nebo táborového časopisu,
do kroniky apod. napíšu (nebo ho vyprávím večer družině) příběh nějakého místa nebo nějakého živého tvora
– např. příběh řeky, která teče kolem
tábora, příběh myši, kterou jsme ráno
našli v zásobovacím stanu, příběh stoletého dubu na rozcestí).
Poznávání přírody → Libovolně tvořivě (povídka, komiks, plakát, koláž,
model …) ztvárním typický den nějakého zvířete a jeho zapojení do sítě
vztahů s jinými zvířaty, rostlinami
a prostředím.

Družina jako tým → Aktivity tohoto bodu často sledují spolupráci na
skupinovém projektu – takovým
může být obecně i tvorba vlastního
časopisu.

Na stranách 40 a 41 najdete rubriku Časopisy s konkrétními metodickými tipy k aktuálním číslům
Světýlka a Skauta.
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Dětem se časopisy líbí
O rozsáhlém průzkumu a vývoji skautských časopisů
s šéfredaktorem Světýlka a Skauta Zdeňkem Chvalem
Na jaře proběhl velký průzkum skautských
časopisů, zjistili jste z něj něco zajímavého?
Výzkum přinesl mnoho zajímavých postřehů, třeba o oblibě jednotlivých rubrik, a dal tak podnět k úpravám či změnám.
Časopis Skaut je určen pro čtení doma a pro inspiraci, kterou
může rádce přinést do družiny. Světýlko ale předpokládá zapojení
do činnosti oddílu a mysleli jsme si, že se tak alespoň trochu děje.
Překvapující zjištění výzkumu tedy bylo, že z pohledu dětí se časopisy na schůzkách nevyužívají vůbec. Přitom třem čtvrtinám vedoucích prý časopisy v programu pomáhají. Což mi přijde trochu
jako rozpor. Je možné, že se vedoucí časopisem inspirují, a to pak
bez návaznosti na zdroj přenáší do programu oddílu, rozhodně je
ale škoda, že se s nimi nepracuje i přímo.
Dle mého názoru je úplně nejzajímavější zjištění, že třetina dětí
by chtěla, aby se časopisy na schůzkách využívaly více, a ještě zajímavější je, že totéž chce polovina vedoucích. Tedy významná část
dětí i vedoucích chce časopisy používat, ale neděje se tak.

Čím si to vysvětluješ?
Myslím si, že práce s časopisy není úplně jednoduchá a vyžaduje
určitou aktivitu navíc. Nestačí časopis jen vzít a přinést na schůzku, je třeba věnovat čas přípravě. A vedoucí nemají sílu, možná čas
a potom už ani chuť se časopisům věnovat.
Odbor vlčat a světlušek vydal před prázdninami k červnovému
číslu Světýlka dvoustranu námětů, jak s časopisem pracovat. Podle
ohlasů doufám, že tato iniciativa bude pokračovat a že používání
Světýlka bude pro vedoucí jednodušší. Přejeme si, aby časopisy,
zejména tedy Světýlko, práci vedoucímu ulehčovaly.

Když tedy tvoříte třeba právě Světýlko,
tak na straně oddílů a vedoucích předpokládáte,
že s ním budou pracovat na schůzkách?
Světýlko je určené zejména pro aktivní tvoření. Myslím si, že z pohledu použitelnosti časopisu nezáleží na tom, zda vlče či světluška
otevře časopis doma s rodiči nebo na schůzce. Pokud ale vedoucí
přijme Světýlko za své, může mu s programem schůzky nebo výpravy významně pomoci. Přináší náměty a aktivity vedoucí k plnění
stezky, vlčků a světýlek nebo pomáhá s přípravou na závod vlčat
a světlušek.
Abych odpověděl na otázku, na straně oddílů na základě posledního výzkumu už nic nepředpokládáme. Jsme pouze velmi rádi,
pokud se do redakce dostane zpráva o tom, že někomu Světýlko
pomáhá v jeho činnosti s dětmi. Případně zpráva, v čem by se mělo
Světýlko zlepšit, aby pomáhalo více.

Obecně však do redakce skoro žádné odezvy nechodí. Jen sem
tam, když šlápneme trochu vedle nebo do choulostivějšího tématu,
jako například v posledním červnovém Světýlku v komiksu o Janu
Husovi…

Vedoucí v oddílech možná někdy nedovedou
děti pro časopisy zaujmout. Co bys jim
doporučil, aby je dokázali motivovat?
Z výzkumu vyplývá, že se časopisy dětem líbí. Myslím si tedy, že
vedoucí děti pro časopisy nějak zvláštně zaujmout nemusí. Mělo
by stačit s nimi začít pracovat a k tomu může posloužit zmíněný
manuál.
Vlčata a světlušky budou určitě nadšené, když ve Světýlku uvidí
své dílko z vyhlášené soutěže. A to zatím není příliš těžké, obrázky
ze soutěží otiskujeme skoro všechny. Je možné představit svůj oddíl
či jenom poslat pěknou fotku z výpravy. Dětem přidá na „důležitosti“, když se uvidí v časopise, který chodí všem vlčatům a světluškám
v republice!

Myslíš, že s časopisem Skaut
je to podobně jednoduché?
U Skauta bych řekl, že může být lákavé se zúčastnit mezidružinové
soutěže a poměřit tak síly s ostatními. V zářijovém čísle startuje
soutěž MISE Svojsíkův závod. Ta láká účastníky mimo jiné na účast
v celostátním kole Svojsíkáče, sice mimo závod, ale celostátní kolo
vždy představuje velký zážitek, který stojí za to! (Více o soutěži na
straně 40, pozn. red.)
Obecně ale určitě platí – jako u všeho, co se v oddíle děje – že
když děti cítí z vedoucího pro něco nadšení, je to nakažlivé.

Jak vůbec udělat časopis pro dnešní
mládež atraktivní? Je v tomhle těžké čelit
konkurenci internetu či mobilních her?
Pokud se opět opřu o výzkum, vyplývá z něj, že si děti časopis čtou
(u menších třeba prohlížejí) rádi. Předpokládám, že skauty zajímají
i témata, která se skautingu týkají, odborky, stezky, hry, tipy na
aktivity s družinou atd., tím pádem máme před konkurencí jistou
výhodu.
Nemyslím si, že internet je velkou konkurencí skautských časopisů, ten spíše konkuruje potkávání kamarádů „naživo“.

Jsou třeba nějaké osvědčené postupy nebo tipy, které
bys mohl vedoucím pro práci s časopisy doporučit?
Nevím, jestli to vůbec zmiňovat, ale stále sháníme fotky z oddílů
– stačí poslat jednu či dvě fotky se zajímavou činností, napsat pár

Zdeněk Chval

zdenek.chval@skaut.cz
Posledních jedenáct let vede časopis Skaut, od roku 2009 navíc
i časopis Světýlko. Ve volném čase se věnuje své pětileté dceři, účastní
se akcí oddílu rodinného skautingu, domovského oddílu Vločka
Plzeň a opravuje starý rodinný dům, kde bude mít mimo jiné zázemí
i nově zakládaný skautský oddíl. Je vůdcem plzeňského střediska
Stopa, instruktorem ČK Tokaheya a rádcovského kurzu PRAK.

řádek na vysvětlenou a časopisu pomůžete plnit jeden z cílů a členové vašeho oddílu se uvidí na jeho stránkách. Teď v září navíc
představujeme Kobylky z oddílu Ála Chaos v Teplicích, nechce být
příští družinou ta vaše?
Přestože jsme ji již chtěli mnohokrát zrušit, na základě výzkumu komiksová detektivka stále zůstává. Přineste si na schůzku
všichni časopis. Dopředu vyhlaste, že na detektivku nesmí předem
nikdo ani kouknout. Tři, dva, jedna, teď: Kdo přijde na pointu jako
první? Udělejte z toho pravidlo na každé první schůzce, kdy vyjde
časopis. Kdo časopis nepřinese, má smůlu… nebo ho nechá kamarád z družiny koukat přes rameno?
I v novém ročníku zůstává rubrika film, která se skautským tématům vzdaluje zdánlivě nejvíce. Proč ale nezařadit promítání filmu
a nezaměřit se na box k zamyšlení na konci rubriky – tentokrát se
věnuje porušování lidských práv. Univerzálním nápadem k využití
této rubriky nebo jakéhokoliv jiného filmu může být provázání se
skautským zákonem. Zadejte dětem, ať sledují hlavní postavu a všímají si, kolikrát se protivila vybranému bodu zákona, nebo naopak
kdy s ním byla v souladu.

Ve Světýlku a občas i Skautu se stále drží různé
povídky a příběhy na pokračování, zatímco z jiných
dětských časopisů psané příběhy pomalu mizí.
Přestávají mít dnešní děti opravdu o čtení zájem?
Na letošním táboře jsem viděl hodně knih pro nejrůznější věk, myslím si, že čtení má a bude mít pořád své místo. Příběhy na pokračování ale v časopisech již nejsou. Při dvouměsíční periodicitě to nemá
efekt, dva měsíce čtenář na pokračování čekat nevydrží.

Když se podíváš do budoucna, třeba 10 let
dopředu, myslíš, že budou časopisy jako
Světýlko a Skaut pořád vycházet tištěně?
Jsem si jistý, že u časopisů jako Světýlko je papírová podoba nenahraditelná. Ježděním prstem po displeji pastelka nahradit nejde.
Časopisům jako Skaut, které jsou jen na čtení, ale moc šancí na
papírovou budoucnost nedávám.
Rozhovor vedl Tom.

Chtěli by víc/méně?

„Chtěl bys, aby se časopis... při schůzkách využíval:“
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Neodpověděl

Průzkum skautských časopisů
Výzkum probíhal na přelomu let 2015 a 2016 a skládal se
ze tří moderovaných diskuzí a dotazníkového šetření mezi
stovkou vedoucích a třemi stovkami dětí. Z hlavních zjištění plyne, že časopisy Světýlko a Skaut-Junák se dětem i vedoucím nadprůměrně líbí – více než 80 % dětí uvádí, že čte
časopisy pravidelně a rádo. Často jsou to hlavní periodika,
která děti čtou, neboť jiná zpravidla už neodebírají. U dětí
i u vedoucích převládá názor, že časopisy plní své cíle, děti
i vedoucí by přitom byli rádi, kdyby se s nimi více pracovalo
na schůzkách. Dětští čtenáři velmi dobře hodnotili, že je
časopis tištěný, internetovou verzi by ocenila jen menšina
z nich. Hlavní doporučení vyplývající z průzkumu se týkají
většího zapojení dětí do tvorby časopisů, práce s časopisy
na schůzkách, získávání průběžné zpětné vazby a inspirace u jiných úspěšných dětských časopisů (např. Čtyřlístek
a ABC). Zajímavým nápadem je určitě i varianta zvýšení
frekvence, aby se časopis dostal dětem více do podvědomí
a mohly se na něj skutečně těšit – ukazuje se totiž, že děti
(a často ani vedoucí) vlastně nevědí, jak často jim časopis
chodí.

Kompletní výsledky průzkumu plné zajímavých grafů a informací najdete na
krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2496

Praktické tipy pro práci s aktuálním
Světýlkem a Skautem najdete na straně 40.
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Světýlko z roku raz dva
Co by asi dnešní světlušky a vlčata řekly na vydání
svého časopisu z doby, kdy ještě nebyly na světě?

Cíl:

podpořit v dětech vědomí kontinuity skautské činnosti, rozvíjet čtenářskou gramotnost,
schopnost vyhledávání informací, oprášit starší
čísla skautských časopisů a čerpat z nich obsah
užitečný dnes

Účastníci:

vlčata/světlušky v jakémkoli počtu, rozdělení
do menších skupin

Náročnost:

psychická náročnost střední, fyzická nízká,
předpokládá se schopnost číst a ovládat nůžky

Příprava:

opatření časopisů, pročtení a získání přehledu
o tématech daných čísel (1 h), secvičení úvodní
scénky a příprava kvízu (¼–1 h)

Délka:

2 hodiny

Prostředí:

kdekoli, prostor na práci pro každou skupinu,
pro umístění plakátů

Materiál:

větší množství starších čísel časopisu Světýlko
z více ročníků, arch čistého papíru (A3) pro
každou skupinu, nůžky, lepidlo, psací potřeby,
přehled opakujících se témat napříč získanými
čísly

Vedoucí:

ideálně jeden k dispozici každé skupině

Starší výtisky Světýlek jsou k dispozici také na ústředí,
máte-li o ně zájem, obraťte se na tdc@skaut.cz.

Jako první tuto aktivitu vyzkoušely světlušky z Dolní Dobrouče.
O své postřehy z realizace se s námi podělila jejich vedoucí Dee.

Zkušenosti z realizace:

¬ Pro mladší děti (první, druhá třída) byla aktivita náročná, čtení
ještě tolik neovládají. Vytvořily samostatnou skupinu s tématem
„zvířata v České republice“ a jejich plakát byl obrázkový. ¬ Scénka měla úspěch, vymýšlením a vzpomínáním se bavily i vedoucí.
¬Váhaly jsme, jestli není škoda časopisy rozstříhat. Nakonec jsme
usoudily, že ve skříni stejně jen leží a zájem o ně nikdo nejeví, tak
aspoň dojdou využití. Doporučujeme všechny výstřižky nejprve
na arch poskládat a pak teprve lepit. ¬ Témata, která jsme určily:
1) zvířata v České republice (i v zoo), 2) historie skautingu (českého

Anežka Jakubcová
akzena@skaut.cz
Vede 3. dívčí oddíl v Dolní Dobrouči,
moderuje na Radiu Proglas a vaše
děti třeba jednou bude učit češtinu.

Motivace
Zásadní je v dětech vzbudit zájem. Secvičte s vedoucími krátkou
scénku na téma: „Když jsme byli malí my, s časopisy to chodilo následovně.“ Ukažte, jak jste se o čísla prali na schůzkách, jak vám je
brali rodiče a potají četli na záchodě, jak jste se zapojili do výtvarné
soutěže, co vás bavilo a nebavilo číst apod. Následovat může krátký
kvíz: jak dlouho už Světýlko vychází (rok 1994/1995), jaké existují
další skautské časopisy, jaké jiné časopisy čtou apod.

Realizace
Vedoucí rozdělí účastníky do menších skupinek, každá dostane arch
papíru, nůžky, lepidlo a k dispozici co největší množství různých čísel Světýlka. Každé skupině je přiděleno jedno z témat (lze i losem),
o nichž vedoucí zjistil, že se napříč opatřenými časopisy vyskytují
častěji. Děti listují a hledají příspěvky k tématu – ty vystřihují a po
dohodě s ostatními umísťují na skupinový plakát a vytváří koláž.
Texty a obrázky, které je zaujmou, svobodně sdílejí mezi sebou, obohacují ostatní skupiny a debatují. Všímají si, čemu nerozumí nebo co
jim připadá nesrozumitelné. Vedoucí se snaží situaci osvětlit (pozor
na aktuálnost informací, např. současný prezident ČR).

Reflexe
Na závěr proběhne prezentace vzniklých koláží se spontánní diskuzí
nad vývojem Světýlka. Jako vždy pozor, aby každý dostal prostor
k vyjádření. Vedoucí nenásilně zjišťuje postřehy dětí (Neodradily
vás černobílé obrázky? Všimli jste si něčeho, co se ve starších číslech
hodně objevuje, ale dnes už vůbec? Proč to tak je?). Plakáty je dobré
využít i jako vzdělávací materiál pro další činnost.

i světového) a jeho osobnosti, 3) světluškovský slib a zákon. Materiálů se nám zdálo dost i k tématům česká historie, slavnosti a svátky během roku, zdravověda, hlavolamy a šifry. Pomohou i tagy na
casopisy.skaut.cz/svetylko. ¬ Vzdělávací efekt považujeme za
poměrně silný.

Co na to účastníci:

¬ Děti aktivita bavila, projevil se „sběratelský duch“ – ať toho máme
co nejvíce. ¬ V černobílých číslech měly tendenci vše vybarvovat,
čemuž jsme nebránily. ¬ Úspěch měla fáze závěrečné úpravy plakátů. Psaly jsme nadpisy, komentáře, hlášky, „bubliny“ z úst osobností (R. Baden-Powell: „Já to všechno vymyslel, tak si mě koukej
pamatovat!“).

instant / časopisy / metodika / program

Roverská redakční schůzka
Má smysl dělat s rovery časopis? Pojďte to zkusit
a následně se rozhodnout, zda pokračovat

Cíl:

vyzkoušet si tvorbu časopisu a získat zkušenost pro rozhodování, jestli se do něj pouštět

Počet lidí:

neomezeně, bez vedoucích

Prostředí:

první aktivita kdekoliv, druhá v klubovně
nebo kolem ní

Čas:

každá aktivita 45 minut, bez přípravy

Pomůcky:

na první aktivitu psací potřeby a papíry, na
druhou fotoaparáty a notebooky

Jak na to?
Jak se takový časopis tvoří? Nejlepší je, pokud produkci střediskového časopisu věnujeme jednu celou schůzku. Během ní můžeme
zjistit, kdo má ke tvorbě periodika nejblíže a mohl by by jej tak mít
na starost jako šéfredaktor. Nebo koho tvoření časopisu zkrátka
zaujalo natolik, že s ním bude rád v budoucnu pomáhat.

Aktivita 1: Reportáž z akce
V našich myslích možná stále vzpomínáme na prožitý tábor, třeba již zachycený zápisem v kronice či na webových stránkách. Ne
všechno se ale do těchto zápisů podařilo vměstnat. Každý z nás
má jistě nějaký zážitek, nevšední vzpomínku nebo vtipný okamžik,
který si budeme pamatovat ještě dlouho po skončení letního tábora.
Podělme se navzájem o tyto okamžiky. Pro začátek je vhodné naladit se na táborou vlnu, například promítnutím fotek z tábora nebo
podobným připomenutím společných momentů. Poté již dostane

Michal Holobrádek – Majkl
michal.holobradek@skaut.cz
Vedoucí břeclavského kmene
Rozbřesk, milující sport, zahraničí
a debaty o roveringu…

každý z roverů za úkol napsat o některé z pozoruhodných událostí
článek. Může jej pojmout jako živé vyprávění, povídku nebo třeba
sportovní reportáž. Hotové články si následně společně přečteme
a ty nejlepší z nich vybereme do roverského časopisu. Jako bonus je
možné zařadit tyto příspěvky do časopisu bez podpisu autora a na
následné schůzce při čtení úryvků hádat, komu se která událost
stala.

Aktivita 2: Znáš klubovnu?
V klubovně se děje velká část roverské činnosti a dá se říct, že je pro
nás druhým domovem. Svůj dům známe dokonale. Známe stejně
perfektně i naši klubovnu? Ať každý z roverů během daného času
vyfotí nějaký její detail, z něhož nepůjde poznat jednotlivé objekty
na první pohled. Dejte přitom pozor, ať nikdo z ostatních nevidí, co
kdo fotí. Vyprodukované fotografie pak můžete zařadit do časopisu
a opepřit je kvízem, v němž autor každé fotky nabídne tři možnosti,
ze kterých budou čtenáři hádat, co to může být.

Zhodnocení a rozhodnutí
První základ obsahu časopisu jste už díky dnešní schůzce získali.
Všimli jste si ale důležitých věcí? Najde se mezi vašimi rovery a rangers někdo, pro něhož je psaní článků a tvorba časopisu tím pravým
šálkem kávy? Máte ve svých řadách někoho, koho bez foťáku nepotkáte na žádné akci? Skvělé! Právě tito lidé mohou tvořit jádro
týmu starajícího se o váš roverský časopis. Na konci schůzky je tedy
dobré se pobavit, kolik členů tvorba článků zaujala. Pokud snad
v takové činosti nikdo zalíbení nenachází, tak by bylo asi zbytečné
zabírat s ní místo jiným roverským programům. Je vás však většina?
Skvělé! V tom případě je vydávání časopisu tou pravou volbou třeba
právě pro vás!

Jako první tuto aktivitu vyzkoušela redakční rada Skautingu.

Zkušenosti z realizace:

¬ Při psaní textů je důležité nechat každému dost času, aby stihl
svůj příběh v klidu dopsat – není příjemné se dozvědět uprostřed
psaní, že limit končí. ¬ Hned na začátek programu si vyjasněte, že
své texty budete číst před ostatními. Předejdete tak nepříjemným
pocitům ze čtení příliš osobních zážitků. ¬ Klaďte důraz na úvody
jednotlivých aktivit. Pro zdárný průběh je nezbytné, aby se roveři
do programu jaksepatří vžili. ¬ Bylo vážně skvělé poslechnout si,
jak své tábory prožívali ostatní, a vrátit se tak myšlenkami k vyvrcholení skautského roku.
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Tvoříme oddílový časopis
TAM-TAM. Tak podle bubnů afrických domorodců nazval
Mirek Dušín časopis, do něhož Rychlé šípy zaznamenávaly
své zážitky ze Stínadel. Mohou i dnes oddílové nebo
střediskové časopisy přinášet kromě přehledu informací
také výchovný potenciál?
U nás v oddíle vychází obměna časopisu Rychlých šípů SEM-TAM
od nepaměti. Zpravodaj dostávali členové i rodiče zhruba jednou za
měsíc, mezi netrpělivě očekávané rubriky patřilo bodování chlapců
a kalendárium. Přišlo mi škoda, že oddílový časopis funguje jako zastaralý informační oběžník pro rodiče, a rozhodla jsem se ho změnit.
Jako novinářka a studentka žurnalistiky jsem v oddíle sestavila
novou redakci. Na zahajovací schůzce jsem dětem nabídla, že se
do proměny časopisu mohou zapojit. Podle jejich zájmů a koníčků
jsem jim nabídla krátkou rubriku: knihovník tedy každý měsíc přináší informace o knihách, které si kluci mohou v klubovně přečíst;
nadšenec do historie vydává seriál o českých panovnících a oddílový
historik přináší jedinečné zprávy o počátcích skautingu v našem
okrese. Nechybí ani oblíbený „bulvár“, který přitáhne davy. Člen
vedení nás tak každý měsíc baví satirickými sloupky, kde vtipně glosuje běžné oddílové dění, jako vybírání příspěvků nebo závod vlčat.

Co nám to přinese?
Vydávání časopisu do oddílu nebo střediska nepřinese pouze ucelené informace na jednom místě. Má pro naše členy několik výchovných příležitostí. I děti se společně podílejí na vydávání, které kdysi
dělalo pouze vedení. V oddíle budujete pocit, že jeho členy pojí další
společná věc. Kdo si jednotlivá vydání časopisu schovává, může si
například znovu připomenout některou z akcí.
Děti, které se do tvorby časopisu zapojí, se učí pracovat s informacemi. Vedete je k důslednosti a dodržování termínů. I když
se v dnešní době klade velký důraz na ústní projev, umět sepsat své
myšlenky srozumitelně na papír je pro dospívající rovněž důležité.
Pár slohových cvičení ve škole psaní příliš nezlepší. Děti však hned
na začátku neodraďte délkou textu. Naprosto postačí, když článek
zabere čtvrt stránky. Děti se naučí rovněž dodržet předem daný
rozsah a i na relativně malém prostoru sdělit čtenářům vše podstatné. Za rok práce na oddílovém časopisu vidím, že děti své texty
vypracovávají zodpovědně a práci si po sobě kontrolují, neboť po
vydání jsou texty pod drobnohledem ostatních čtenářů.

Ema Zezulová – Emuláda
ema.zezulova@gmail.com
Starostlivá Rakša vlčat
břeclavského oddílu Plamen,
vášnivá pekařka i tanečnice,
která se nerada nudí.

nastoupit do New York Times. Takových ale ve své redakci najdete
minimum. Snažte se proto u každého redaktora rozklíčovat, co jej
vede k tomu, že píše články. Zjistíte, co redaktory baví mimo oddíl,
a dokážete je lépe motivovat ke psaní textů.
Jen minimum dětí půjde do psaní článků s tím, že se chtějí zlepšit v psaní. Prezentujte práci v oddílové redakci jako zábavu a podílení se na společné věci. Jestli mají děti i přesto strach, nabídněte
jim člena vedení, který jim bude s články pomáhat a později ručit
za jejich dodání. Usnadníte si tak práci šéfredaktora.
Zapojit se do oddílové redakce může pomoci i dětem, které nejsou v dětském kolektivu příliš oblíbené nebo se obtížněji začleňují.
Pocit sounáležitosti a práce pro oddíl takové ostrakizované děti
ocení mnohem více než kdokoliv jiný. Jsou vděčné, že se mohou na
vydávání časopisu podílet společně a jejich práce si navíc všimnou
ostatní děti v oddíle.
U nás máme chlapce, který už od vlčete nebyl příliš oblíbený.
Po rozšíření oddílové redakce se ihned přihlásil, že bude dodávat
komiksy. S chlapcem jsme na táborech dlouho bojovali kvůli jeho
dennodenní neochotě ráno vstávat. A o čem si myslíte, že byly jeho
kreslené příběhy? Vyprávěl ostatním o skautovi, který na letním
táboře nechce za žádnou cenu vylézt z teplého spacáku. Jednotlivé
díly pojednávají o tom, jak se ho ostatní v čele s vůdcem snaží dostat ven. I takovým způsobem se mohou děti vyrovnávat se svými
chybami. Vtipný komiks je vlastně více poučením pro samotného
autora než pro ostatní čtenáře.
Pokud konkrétní rubrika rozvíjí samotného tvůrce, můžeme
být se svou prací jako šéfredaktor spokojeni. Nejde o to mít
dokonalý oddílový časopis. Je podstatné prostředí dětem nastavit tak, aby je práce bavila, nestresovala a ony si ji užívaly.
A pokud zapojení do redakce učiní děti spokojené, praktické
záležitosti jako nepřesné formátování by nás neměly příliš
rozházet.

Oč tu jde především?

Jak na to prakticky?

Pokud se rozhodnete časopis vydávat v kratších pravidelných intervalech, například jednou měsíčně, můžete v něm dětem nechávat
úkoly na plnění do celoroční hry nebo za body navíc.
Pro každého redaktora však přispívání do časopisu může znamenat něco jiného. Někdo si plní dávný sen redaktora a jednou chce

Pokud se rozhodnete časopis vydávat, počítejte, že vám příprava
nějaký čas sebere. Ještě před vydáním prvního dílu doporučuji
sestavit částečně pevnou redakci. Určete si, kdo bude šéfredaktor,
kdo se postará o grafickou stránku a kdo prázdné stránky naplní.

Sem-Tam – časopis břeclavského
oddílu Plamen plamen.skauting.cz/sem-tam

Jednotliví redaktoři nebo rubriky se mohou obměňovat. Například
u nás se děti střídají v zápisech ze společných akcí a výprav.
Vyberte, komu bude časopis určen, a při tvorbě na to pamatujte. Jestliže budou časopis číst pouze členové oddílu nebo střediska,
můžete používat zažité výrazy nebo zkratky. Jestliže časopis doputuje i k rodičům, myslete na to. Některým slovům by nemuseli
rozumět. Zvažte také vydání veškerých historek na papír. Ne vše, co
jste s dětmi prožili, si musí rodiče přečíst. My vydáváme časopis jak
pro rodiče, tak pro členy. Rodiče většinou vyhledávají už několikrát
zmíněný kalendář, rovněž ale rádi čtou zápisy do kroniky i glosář
naší činnosti.
Při plánování také myslete na to, jestli nový oběžník bude vycházet elektronicky, nebo tištěně. Webová verze šetří vaše peníze
a papír, s tištěným časopisem mohou děti například pracovat na
schůzkách nebo ho mít celý měsíc po ruce i bez připojení k internetu.
U nás elektronickou verzi posíláme rodičům e-mailem, tištěnou
mají děti k dispozici na klubovně.
Pokud máte sestavenou redakci, nezbývá než se pustit do práce. Doporučuji ještě před prvním vydáním s dětmi probrat, jak by
podle nich měl časopis vypadat a co by v něm rády našly. Také nezapomínejte dětem dostatečně dopředu připomenout, že vám mají
článek dodat. U nás používáme speciální facebookovou skupinu,
kam články rovněž vkládají. Zpravidla jim o napsání říkám čtyři
až tři týdny před vydáním, na text jim potom nechávám dva týdny.
Pokud jde o první číslo, ujasněte si rozměr textu a myšlenku, o čem
by měly jednotlivé články být. Když redaktor tápe, naveďte ho, kde
hledat zdroje nebo se inspirovat.
Jako šéfredaktor odpovídáte za vydání, nebojte se redaktorům
opravovat chyby. Zvažte ale, nakolik se zabývat stylistikou a úpravou celých vět. Krácení se ovšem kvůli malému prostoru mnohdy
nevyhnete.
Na co rozhodně nezapomeňte, je zpětná vazba vydaného čísla.
Řekněte redaktorům, aby si jej přečetli, a zhodnoťte ho. Každý může
říct tři věci, které se mu na časopise líbí a nelíbí. Redaktoři mohou
navzájem zhodnotit svou práci. Například jestli pro kvalitní článek
udělali maximum. Jako šéfredaktor poskytujte členům své redakce
zpětnou vazbu po odevzdání článků. Proberte s nimi větší množství
gramatických chyb nebo ukažte, jak se konkrétní věty dají napsat
srozumitelněji a lehčeji.

KOMpost – časopis 15. střediska
Kompas Brno kompost.8u.cz

Vydávání časopisu je pro vás náročné?
Pokud si na vlastní plátek nevěříte nebo si myslíte, že pro vás není
přínosný, rozhodně si zkuste vydání miniaturního čísla na schůzce.
Můžete s dětmi vyrazit například za skautským pamětníkem. Před
cestou si připravte otázky a hromadně s ním veďte rozhovor, který
si budete nahrávat. Děti ho pak mohou přepsat. Nebo to udělejte
vy se stylistickou úpravou. Hromadně potom porovnejte zážitek
ze živého rozhovoru a výslednou písemnou formu.
Zkuste si jednu schůzku hrát na redakci a navrhujte, o čem by
si děti chtěly v oddílovém časopise přečíst. Zkuste třeba jedno provizorní miničíslo vyrobit. Ať hromadně, nebo po skupinách. Děti se
budou rozvíjet ve spolupráci a naučí se své myšlenky sepsat. A podle
výběru rubrik a jednotlivých námětů zjistíte, co vaše děti zajímá
a o čem si rády čtou.
Mediální výstupy jsou všude kolem nás, je tedy potřeba se
v nich naučit číst. Práce na oddílovém časopise tento, mnohdy
bájemi zastřený proces trochu poodhaluje. Takže naostřit tužky
a vytáhnout bločky, oddílová redakce už čeká.

Tipy na rubriky:
⟶⟶
⟶⟶
⟶⟶
⟶⟶
⟶⟶
⟶⟶
⟶⟶
⟶⟶
⟶⟶
⟶⟶

kronika
kalendárium
recepty na výpravy a tábor
tip na knihu, film, čajovnu, restauraci
rozhovory s bývalými i současnými členy oddílu
cestopis
co se děje ve skautském světě
komiks o oddílovém dění
glosy rodičů, jak vidí své děti coby skauty
seznam lidí, kteří v daný měsíc slaví narozeniny, významné dny v měsíci
⟶⟶ bodování, informace z celoroční hry
⟶⟶ štafeta – předávání otázek mezi sebou
⟶⟶ nová píseň na nový měsíc
⟶⟶ tipy na vyrábění
⟶⟶ zajímavosti z přírody, poznávačky
⟶⟶ kvízy, šifry a soutěže
⟶⟶ ankety mezi dětmi, nejlepší zážitky
⟶⟶ poznávačka fotek vedoucích v předškolním věku
⟶⟶ výzva – jednoduchý úkol pro družiny
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časopisy / benjamínci

Ben, Mína a další
kamarádi vás zvou
na dobrodružství
Julie Dominika Zemanová
julie.dominika.zemanova@skaut.cz
Šéfredaktorka a máma dvou kluků

Kouzla skřítka Kulináře: Jídlo jako živé

Jeden pán z Itálie maloval lidi z kousků ovoce.
Jmenoval se Arcimboldo a bylo by mu dnes
tolik roků, jako sedmi sedmdesátiletým
dědečkům dohromady!
Co v obraze vidíš?

Co do úrody nepatří?
Zakroužkuj!

Naštěstí skřítci Zalévači už v mracích
spustili ze svých konviček déšť,
a tak se záhon brzy zazelená...
pomoz tomu žlutou a modrou pastelkou!

4

Na jaře vyšlo testovací číslo nového skautského časopisu
Ben Já Mína pro benjamínky. Vedoucím přináší náměty, na
jejichž základě mohou vymyslet schůzku nebo výpravu, dětem
zase nabízí prostor pro jejich rozvoj a tvořivost.
Časopis Ben Já Mína vznikl, aby i nejmladší skautská věková kategorie měla k dispozici jeden z výchovných nástrojů,
které Junák používá. A protože se u takto starých dětí předpokládá, že mnohé z nich ještě neumějí číst, byla výzva dát
dohromady nosný a smysluplný koncept s minimem textu
a ten se pokusit naplnit. Ben, (já) a Mína i vedoucí Janka mají
být jedněmi z nás, má být možné se s nimi identifikovat, mají
ukazovat, že právě v Junáku je možné prožívat radostné dětství
a přátelské vztahy.
Snažíme se o zastoupení všech možných oblastí aktivit,
jako jsou tvořivost, poznávání přírody, hudba a divadlo, vyprávění, pohyb a mnohé další. Ke spolupráci na grafické podobě
časopisu jsme přizvali zkušené výtvarnice. Jaký časopis bude
a jak vám bude k užitku, bude ale i na vás. Vy, kteří s dětmi
trávíte společný čas, máte jistě sami plno zkušeností a nápadů,
a my budeme rádi, když se jejich sdílením budete na časopisu
podílet. Prostor, který máme k dispozici, má potenciál, pojďme
ho společně využít!
Metodickou podporu ke každému číslu
najdete na skaut.cz/benjamina.

Z praxe do praxe

Inspiro je prostorem pro sdílení
osvědčených zvyků, nástrojů, různých
zlepšení a prvků programu mezi oddíly

Děkovné známky
V klubovně máme volně k dostání
tzv. zelené známky, které se dávají jako poděkování. Zelená známka má dvě části. První se
tajně nebo veřejně dá tomu, komu chceme poděkovat, a druhá se vyplní (komu, zač, datum, od koho)
a hodí do speciální schránky, která se jednou
za měsíc vybere. Ústřižky z ní pak veřejně
přečteme a nalepíme na listinu cti. /
oddíl Plamen, Břeclav

Víkendovka s rodiči
Brát na víkend maminky a tatínky nemusí
být jen výsadou benjamínků. Jednou ročně pořádáme pro světlušky, vlčata, skauty, skautky a všechny
jejich rodiče víkendovou akci se společným programem.
Pro rodiče je víkend příležitostí lépe poznat fungování
skautingu, našeho oddílu a především nás vedoucí samotné – jejich důvěra je přitom pro další spolupráci na činnosti oddílu a výchově jejich dětí
nedocenitelná. / 70. oddíl, Brno

Kulinářské soutěže
Práce s jídlem měla u nás v oddíle vždycky
velký úspěch. Snažily jsme se klást důraz na to,
aby skautky i světlušky samy vařily nebo jídlo
připravovaly. Osvědčily se nám kuchařské
soutěže typu Prostřeno, které jsme aplikovaly
na družinové nebo oddílové prostředí. Zvažujeme i oddílovou kuchařku s tipy
jednotlivých členek. / 1. oddíl
skautek, Žamberk

Pošlete nám své vychytávky a osvědčené prvky programu na skauting@skaut.cz,
rádi je budeme publikovat v příštím mixu inspirace!

oddíl / metodika / program

¬
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»
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Jak a proč mluvit
s rádci o skautské
výchovné metodě

Jakub Holobrádek – Učeň
ucen@skaut.cz
Vůdce chlapeckého oddílu Plamen v Břeclavi,
kterého fascinuje síla družinového systému.

„Skautská výchovná metoda vychází z přesvědčení, že člověk se nejlépe
něco naučí tím, že to dělá; že znalosti, dovednosti i postoje si osvojí nejlépe
za pomoci vlastních prožitků a zkušeností. Z této zásady není vyjmuta ani
výchova mravní...“ Zvedám oči od popisu skautské výchovné metody ve
stanovách a výrazy ve tvářích mých rádců mi dávají jasně najevo, že tudy
cesta nepovede.

Symbolický
rámec

skautská
výchovná
metoda
SLib a
zákon

družina

¬≠
dospělí
původci

příroda

program
osobního
růstu

SVM

učení se
zkušeností

Skautská výchovná metoda

Organizací a institucí zabývajících se výchovou je dnes celá řada.
To, v čem je skautská výchova jedinečná, je soubor prostředků
a postupů, kterými ji uskutečňujeme. Právě tento soubor se nazývá skautská výchovná metoda a skládá se ze 7 bodů definovaných
ve stanovách. Sílu a jedinečnost nemá každý bod sám o sobě, ale
až celý komplex vzájemně propojených a doplňujících se bodů.
SVM je ve skautském prostředí přítomna bez toho, abychom
se o to museli nějak více snažit. V tomto prostoru většina z nás
vyrostla, a tak máme skautskou metodu dostatečně zarytu pod
kůží a může nám připadat až intuitivní. Bylo by však nešťastné
skončit u toho, že máme družiny a stezku se snažíme používat.
Pokud se nad SVM zamyslíme hlouběji, může nám toho přinést
mnohem více.

Proč o SVM mluvit s rádci?
Na dosažení našich výchovných cílů a pozitivního ovlivnění našich
členů máme omezené množství času. Kolik procent z vašich akcí je
družinových? U nás je to přes školní rok minimálně polovina akcí
za měsíc, což už je nezanedbatelná část, kterou by bylo škoda ztratit.
Proto je důležité, aby už rádcové věděli, o co se snažíme a jaké na to
máme nástroje. Právě rádcové se na výchově významně podílí a my
jim tak skrze SVM můžeme ukázat důležitost jejich úkolu – a také
jak na něj.

Jak může vypadat rozhovor s rádcem o SVM?
Vůdce: Čau Kanáre, máš chvilku, abychom se pobavili o vedení družiny? — Kanár (rádce): Nazdar. Určitě, na to mám čas vždycky. —
Vůdce: Narazil jsem teď na jeden citát Baden-Powella: „Skauting je
hra, a to hra o velkou sázku.“ Co myslíš, že by mohl znamenat? —
Kanár: No to, že je skauting hra, nejspíš znamená, že bychom ho měli
dělat tak, aby nás bavil. No a s tou sázkou nevím, možná to, že být ve

skautu není jen sranda a měli bychom se podle toho chovat, a to nejen
v klubovně? — Vůdce: To určitě taky. Mně ještě přijde, že tím chtěl
říct, že skauting není o bezcílném hraní, ale že by měl svoje členy učit
něčemu novému, rozvíjet je a připravovat na život. Napadá tě něco, co
dal skauting tobě za tu dobu, co jsi v oddíle? — Kanár: Ty jo. Já fakt
nevím. Asi jsem samostatnější a umím se o sebe líp postarat. A taky už
se nebojím mít svůj názor a diskutovat o něm s ostatními. A asi i další
věci. — Vůdce: Jo, přesně k těmto a ještě ke spoustě dalším věcem se
snažíme děti v oddíle vést. Všechny tyto cíle si můžeš představit jako
hrad na kopci, ke kterému vede spousta cest. Co myslíš, že můžou
tyto cesty představovat? — Kanár: No asi to, že k těm cílům můžeme
dospět různýma způsobama. — Vůdce: Přesně tak. A my skauti máme
jednu speciální cestu, která se jmenuje skautská výchovná metoda a pomáhá nám dosahovat našich cílů tak, aby to děti v oddílech bavilo.
Skládá se ze sedmi vzájemně provázaných bodů, o kterých ti zkusím
teď něco říct, protože může pomoct i tobě při vedení družiny.
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Tichou poštou (Věra Voňavková – Mauglí
a kolektiv, Junák, 2005) – zamýšlení nad skautskými
principy a metodou ve formě dopisů rádci.

Stanovy Junáka – českého skauta (2014) –
stanovy, které mimo jiné znění jednotlivých
bodů skautské metody definují.

Slib a zákon
Slib a zákon tvoří hodnotový základ skautingu, který je společný pro
celé skautské hnutí u nás i v zahraničí. Zákon, jako společně přijatý
hodnotový systém, a slib, jako veřejný závazek jeho dodržování.
⟶⟶ Rádcové by si měli být vědomi toho, že jsou pro svoje členy
vzory. Ve skautském věku třeba i daleko většími než jiné
autority vyskytující se v okolí jejich členů. Veškerá práce
se slibem a zákonem vyjde vniveč, pokud o těchto věcech
budeme jen mluvit a rádce se bude chovat úplně jinak.
⟶⟶ Nemůžeme od rádců očekávat, že povedou na družinovkách hluboké diskuze o slibu a zákonu. Můžeme ale docílit toho, že budou normální součástí životů našich skautů
a skautek. Stačí na to pár otázek zařazených na schůzkách:
Jak se vám poslední dobou daří chovat podle slibu a zákona? Kdy jste jej naposledy porušili? Vyskakují vám při
rozhodování v hlavě body zákona? Atd.
⟶⟶ Najděte pro rádce příběhy na body zákona, které si můžou
číst a diskutovat nad nimi.
⟶⟶ Se slibem a zákonem také můžeme pracovat pomocí
kreslení, scének (normálních i pantomimických) nebo
je zapojit do pohybové aktivity na začátku schůzky, kdy
budou členové sbírat lístečky s body zákona a pak z nich
vyřazovat ty, co tam nepatří.
Kanár: Už se těším, až budu vymýšlet ty body, které tam nepatří.
Skaut je skladný, nepromokavý, rád umývá svému rádci ešus…

Družina

⟶⟶

Zvěte rádce na oddílové rady nebo s nimi vydatně komunikujte jiným způsobem. Budete tak jednak mít jasný
přehled o tom, co se v družinách děje, a jednak bude vždy
někdo po ruce jako spojka ke členům v oddíle.
⟶⟶ Naši rádci by se měli ztotožnit s tím, že nejsou těmi, kteří
mají odedřít všechnu práci v družině, ale spíše koordinátory družinové činnosti, na které se podílejí všichni členové.
Pomozte jim ujasnit si, jakými všemi způsoby to může být:
družinové funkce, odvedení části programu, návrhy, co
s družinou podniknout, vzít si na starosti nějaký úkol pro
družinu…
Kanár: No a není jednodušší si ty věci prostě udělat sám? — Vůdce:
Jednodušší možná ano, ale pokud chceš jednou družinu někomu předat, tak by na to měl být dotyčný připraven a nenapadá mě, jak lépe
toho dosáhnout, než tím, že se bude spolupodílet na vedení družiny
už teď. Odvedením jednoduché honičky se ty sám dál už asi neposuneš,
protože jsi to dělal už mockrát, ale pro vyjukaného nováčka to může
být pořádná výzva, při které se toho může hodně naučit a bude cítit,
že do družiny taky patří.

Dospělí průvodci
Dospělí ve skautingu hrají roli průvodců mladého člověka, tedy těch,
kteří mu nejen ukazují cestu, ale také mu pomáhají, podporují jej a povzbuzují; to vše s respektem k jedinečné lidské bytosti, která dříve nebo
později musí za svou cestu převzít plnou odpovědnost.
⟶⟶ Je důležité, aby rádcové věděli, na koho se mají obrátit se
svými problémy v družině. My máme pro každou družinu
patrona, který se nejčastěji rekrutuje z řad bývalých rádců,
kteří družiny znají nejlépe.
Vůdce: Už jsme mluvili o tom, že jsi pro kluky v družině vzorem a napodobují tvoje chování. Myslím, že je to tak i s tvým chováním ke členům
vedení. Jak ty se chováš k nám, tak se pak kluci budou chovat k tobě. —
Kanár: Mmm, a co mám dělat, když s něčím nesouhlasím? — Vůdce:
Asi bude nejlepší zkusit to sdělit nějak rozumně nebo si to nechat na
potom a vyřešit to na oddílově radě.

Skautská výchova by měla mířit ke všestranně rozvinutému jedinci,
který by měl umět být platným a odpovědným členem společenství,
potažmo celé společnosti. Družinový systém je pro dosažení toho ideálním nástrojem.
⟶⟶ Zbavme se dojmu, že samotným zavedením družin tento
bod naplno využíváme. Družiny jsou samozřejmě základ,
ale pokud se nám podaří rádcům vysvětlit, čeho přesně
chceme využíváním družinového systému dosáhnout, tak
z něj můžeme vyždímat ještě víc. Družinový systém může
například vést k výchově k demokracii, převzetí zodpoUčení se zkušeností
vědnosti za sebe a za druhé nebo vytvoření pozitivní zkušeností s fungujícím kolektivem kamarádů, na které se dá „Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to
spolehnout.
udělat a já pochopím.“ (čínské přísloví)

Metodika pro oddílovou praxi (Vojtěch
Černohorský a kolektiv, Junák, 2015) – kniha mj.
rozebírá praktické užívání všech sedmi bodů SVM.

⟶⟶

Pomozte rádcům, aby věci, které s družinami dělají, měly
nějaký přesah a byly užitečné. Když se učí poznávat květiny na Svojsíkův závod, tak ať si uvaří bylinkové čaje. Když
se učí vyhledávat dopravní spojení, tak ať najdou nejlepší
spoj pro oddíl nebo družinu na výpravu.
⟶⟶ Rádcové by měli mít jasnou představu, čeho všeho se učení
zkušeností může týkat.
Vůdce: Na co všechno myslíš, že se to dá použít? — Kanár: No, napadají mě takové ty praktické věci. Třeba nenachystám pro družinu
výklad o broušení sekery, ale půjdeme si to vyzkoušet. — Vůdce: Ano,
to je ten nejzřejmější příklad. Ale dá se to aplikovat třeba i na rozhodování v družině, dělání dobrých skutků, pomoc přírodě, společné
nakupování na výpravu… O všech těch věcech se dá buď dlouze mluvit,
nebo jít a vyzkoušet si je.

Skautská metoda a její ztracené dílky
(Dominik Bláha – Nik, časopis Skauting, únor 2014)
– ohlédnutí za podobou a strukturou SVM včera a dnes.

⟶⟶

Naučte vaše rádce všímat si zajímavostí v přírodě, kterými pak můžou ohromit své členy. Při pohledu na družinu
skloněnou nad mraveništěm by mělo zaplesat srdce každého vůdce.
Vůdce: Je nějaká hra, kterou chtějí děcka u vás v družině pořád dokola
hrát? — Kanár: Strašně moc chtějí každou schůzku hrát schovku a už
mi to pomalu leze na nervy. — Vůdce: Zkuste si ji zahrát někdy v lese.
Dostane úplně jiný rozměr a když jí vymyslíš poutavou legendu, tak to
už najednou nebude jen okoukaná hra pro děti…

Symbolický rámec

„Ryba se chytá na to, co ona ráda, a ne na to, co chutná rybáři.“ (R. B. P.)
⟶⟶ Rádcové by měli vnímat symbolický rámec jako svého pomocníka, který jim pomůže dát družinovému programu
Program osobního růstu
atraktivní obal.
⟶⟶ Ukažme rádcům, kde můžou čerpat náměty k legendám,
Skauting usiluje nejen o to, nabídnout pestrý a přitažlivý program mlaa pobavme se s nimi o možném přínosu celoročních drudým lidem každé věkové kategorie; podporuje i všestranný individuální
žinových her.
rozvoj každého člena založený na jeho vnitřní motivaci a její podpoře.
⟶⟶ Pod tento bod se můžou schovat i družinové symboly, rituály, tradice a zvyky. Vědí vaši rádcové, proč by s nimi
⟶⟶ Ať už plníte oficiální nebo svoje stezky, odborky nebo úplně
něco jiného, tak s tím rádcové musí být ztotožněni, protože
měli pracovat?
právě na nich záleží, jak moc bude pro členy plnění cool
Vůdce: Tušíš, jaký význam má družinový pokřik, kterým zahajujejte
a jak moc často se bude objevovat v programu oddílu. A nic
každou schůzku? — Kanár: Myslím, že to dá děckám jasně najevo, že
nemůže členy motivovat víc než nadšený rádce.
začíná schůzka. Něco jako zvonění ve škole. — Vůdce: To je nepochybně důležitý úkol družinového pokřiku. Když jsem já byl v družině, tak
⟶⟶ Rádcové nemusí skončit u oficiálních zkoušek, klidně si
mohou vymyslet vlastní družinové zkoušky a výzvy.
jsem pokřik vždycky křičíval strašně rád a byl jsem u něj hrdý na to, že
Kanár: Myslíš, že bychom si mohli v družině říct, co nového by se chtěl
jsem právě ve Štikách, nejstarší družině v oddíle. A taky jsem vždycky
každý za ten rok naučit? — Vůdce: To je, myslím, hodně dobrý nápad! cítil, že patříme všichni k sobě, a že se na všechny můžu spolehnout.
— Kanár: Něco podobného vlastně taky citím, vždycky když pokřik
křičíme po vyhraném závodu nebo hře.

Příroda
Skauting byl už od počátku výchovou v přírodě. Příroda je nám dodnes
nejpřirozenejším prostředím a tělocvičnou. Kromě toho se ji také snažíme poznávat, protože jen tak ji můžeme začít mít rádi a bude nám
stát za to něco obětovat pro její ochranu. V neposlední řadě je pro nás
taky skrze svou krásu zdrojem hlubokých duchovních zážitků.
⟶⟶ Vyráží vaše družiny na výpravy do přírody? Můžou
tak získat spoustu zážitků s přírodou spojených. Dejte rádcům tipy na zajímavá místa a doporučte jim
knihu Miloše Zapletala Výpravy za dobrodružstvím.

Závěr
Sami nejlépe znáte svoje rádce a víte, čeho jsou schopní. Možná
pro ně budou některé výše navrhované věci příliš velkým soustem,
ale myslím, že by všichni měli minimálně vědět, že skautská výchovná metoda existuje a že pro nás může být dobrým pomocníkem.
Netlačte zase naopak zbytečně na pilu, neboť detailněji se budou
metodě věnovat na čekatelských kurzech – dbejte tak spíš na to,
aby si pod každým bodem dokázali něco konkrétního a praktického
představit a neopakovali jen odposlechnutá skautská klišé. Myslete
při práci se svými rádci na staré skautské moudro, že oddíl je jen
tak dobrý, jak dobré jsou jeho družiny.
Grafika převzata z materiálů ČLK VM.
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Mají být skauti poslušní?
Otevřela se diskuse o možném přehodnocení skautského zákona
Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců. Skautka je poslušná rodičů, představených a vůdkyň. Anebo ne? Jak dlouho bude
tato představa ještě platit?
Je neděle 28. srpna 2016 a pod názvem Skaut nemusí být poslušný:) vzniká na Facebooku skupina, která v příštích týdnech shromáždí desítky členů a stane se centrem debaty o případné potřebě
reformulovat či zcela vypustit sedmý bod zákona a prosadit toto
téma na březnový Valný sněm. Nejde přitom o snahu přeložit jeho
znění do jazyka dnešní doby – volání po změně vychází z přesvědčení, že princip poslušnosti je nežádoucí sám o sobě a odporuje idejím,
k nimž se mládež nám svěřenou snažíme vést. V tomto článku se
pokusíme probíhající diskusi zachytit a nabídnout k otázce poslušnosti exkurz přístupů napříč prostorem a časem.

Morální dilema
„Skautský zákon je spolu se slibem prvním ze sedmi prvků skautské
výchovné metody. Snažíme se jej sami dodržovat a vedeme k tomu
i své svěřence. U slavnostních ohňů se zavazujeme, že jej budeme
zachovávat, jak nejlépe dovedeme. Měl by tedy reflektovat hodnoty,
jež společně sdílíme. Sám mám však (a vím, že nejsem jediný) s jednou hodnotou v něm vyjádřenou zásadní problém a z pozice vedoucího je mi pak i zatěžko vést k ní členy oddílů.“ Těmito slovy začíná
text, jímž Jan Kaczor – Me2d vykopává celou diskusi na Křižovatce
a následně – spolu s Jakubem Strakou – Vikkim, autorem dalšího
podobného článku – také na zmíněném Facebooku.
Oba autory pojí mínění, že poslušnost představuje protiváhu
svobodného a odpovědného rozhodování řízeného vlastním svědomím – namísto něj jde o podřízení vnější moci, brzdící osobní
rozvoj. „Poslušné děti by nikdy nepřerostly své rodiče, poslušní lidé
by nikdy neudělali sametovou revoluci,“ píše Vikki.

Co je to poslušnost?
Při pokusech posoudit podobné příklady z více stran zjišťujeme, že
vše docela stojí a padá s tím, jak si poslušnost definujeme. Bez ohledu na to, zda nám osobně poslušnost imponuje, nebo nikoli, budeme
patrně všichni stát o rozvoj svých dětí, stejně jako schvalovat vzdor
vůči útlaku – k tomu nás, aspoň takto obecně, nejspíš vedou právě
společně sdílené hodnoty. Nikdo nechceme vychovávat nesvobodné
lidi bez vlastního svědomí, kteří si nechají líbit jakýkoli teror a skočí
z okna, když se jim to poručí. Otázkou ale je, jestli právě k takovým
následkům vyžadování poslušnosti nevede.
Podle Vikkiho je definičním znakem poslušnosti právě její vynucenost – a pohled do všemožných slovníků skutečně potvrzuje, že se
poslušností obecně rozumí stav podřízení, ovládání jednoho člověka
druhým, bez možnosti se takové vůli vzepřít. Jak ale vykládáme
poslušnost ve smyslu skautského zákona? Ve snaze porozumět, co se
oním sedmým bodem skutečně rozumí, se napřed pokusme hledat
jeho poselství u těch, kdo se jej snažili interpretovat.

Dějiny kázně
Píše se rok 1907 a Robert Baden-Powell ve svém slavném Skautingu pro chlapce přirovnává skauty k rytířům. Sedmý bod je toho
času formulován ještě trochu jinak: Skaut uposlechne bez námitek
nařízení rodičů, družinového rádce či skautského vůdce. Námitky je
možno vznášet leda po provedení rozkazu, ten je ale třeba naplnit
okamžitě – a prakticky stejná slova přebírá o pár let později do Základů junáctví A. B. Svojsík.
Uplynou dvě tři dekády a budoucí starosta Junáka Velen Fanderlik přichází v Listech Jurovi se závěry na svou dobu nadčasovými: „Kázeň je věc krajně nebezpečná,“ píše a posuzuje vyžadování
poslušnosti z hlediska příležitostí i rizik. Varuje před omezováním
svobodného rozhodování hochů a apeluje na přirozenou autoritu
vůdců, především jim ale radí, aby nikdy nedávali takové pokyny,
kterým nebudou jejich chlapci rozumět. Motiv kázně je pro něj
přijatelný jen ve formě, kterou v závěru svých úvah definuje – jako
„umění sledovat z vlastní vůle a z vlastního pochopení společný cíl.“
Takový pohled se sice oficiální interpretací nestává, imperativ
neoddiskutovatelné poslušnosti však začíná být broušen poukazem
na hodnoty vyšší a příručky pro skauty postupně zařazují dovětek,
že rozkazy, které se příčí obecné morálce nebo jinak nabádají k nepravostem, samozřejmě být plněny nemají. Skautský zákon tak
dostává výjimku, která s ním nejpozději po válce již natrvalo srůstá.

Rozpor v zákoně
Právě na tento konflikt přitom upozorňuje Me2d – poslušnost může
být fajn, ale někdy taky nemusí, nejedná se tedy o univerzální princip, na rozdíl od všech ostatních bodů zákona, jak vyjmenovává ve
svém článku a navazujících diskusích.
Že nelze poslušnost vnímat slepě, si uvědomují i její zastánci –
a navrhují k ní přistupovat spíš jako k vodítku než k rozkazu. Miloš
Zapletal – Zet tak již před 25 lety ve své příručce rádcům píše: „Kdyby se ukázalo, že po nás žádá někdo z nadřízených něco nesprávného, nečestného, měli bychom plné právo jeho příkaz odmítnout.
Zákon nás jen vybízí, abychom naslouchali starším, zkušenějším
a dali na jejich rady, věřili jejich úsudku.“ Totéž v bledě modrém se
pak dočteme i v pozdějších výkladech zákona.
Proč ale potom nazývat takový přístup poslušností, ptá se Vikki
a navrhuje, abychom se jednoduše shodli, že nám vlastně o poslušnost v pravém smyslu nejde a vyznáváme spíše hodnoty, jako je respekt a vzájemná úcta, naslouchání a přirozená autorita.

Riziko poslušnosti
Že je věc složitější, zjistíme, nahlédneme-li na vyžadování poslušnosti z výchovného hlediska. „Odepřeme-li dětem právo jednat
a myslet sami za sebe, nikdy je to skutečně nenaučíme,“ poznamenává Me2d. „Učíme je pouze vkládat odpovědnost za své činy do rukou někoho jiného a mít důvod, jak se z této odpovědnosti vyvléci.“

Tomáš Čakloš – Tom
tomas.caklos@skaut.cz
Šéfredaktor, náročné diskuse bere jako výzvu
a příležitost k růstu. Skautuje a studuje v Brně.

K podobným závěrům přitom dochází řada současných výchovných
přístupů. „Poslušné dítě může být zbožným přáním i pýchou řady
nepoučených rodičů. Když se pak takové dítě třeba chytne party,
nešťastní rodiče často říkávají: Vždyť on byl takový hodný, poslušný
chlapec… Vlastně se nic nezměnilo, jsou stále poslušní – jen teď
poslouchají někoho jiného,“ varují například manželé Kopřivovi ve
známé knize Respektovat a být respektován.
Kam může poslušnost zajít v krajním případě, upozorňují Vikki
s Me2dem na mementu holokaustu. „Personál vyhlazovacích táborů se také hájil tím, že jen plnil rozkazy,“ varují a připomínají tak
poznání Zygmunta Baumana s Hannah Arendtovou, kteří ukázali,
že hrůzy nacistické genocidy nebyly ani tolik způsobeny krutými
úmysly jejích vykonavatelů, jako spíš technokratickým řízením postaveným na plnění příkazů bez vlastní odpovědnosti.

Rozdělení rolí
Znamená to tedy, že bychom měli radši poslušnost jako princip
zcela zavřít ve dvacátém století? Již zmiňovaný Zet tvrdí, že kde na
společném díle pracuje několik lidí, musí být jeden z nich pověřen
vedením – a takové vedení si žádá právo rozhodovat. Naznačuje tak,
že možná záleží především na tom, jak se k oné poslušnosti dostaneme. Je totiž velký rozdíl mezi nekompromisním já jsem tady pán
a vy mě budete poslouchat a smířlivějším teď to tady vedu a potřebuji
rozhodovat. Zatímco první přístup zrcadlí nerovný vztah, v němž se
jeden povyšuje nad jiného, v druhém případě jde spíše o nastavení
pravidel fungování kolektivu dle nějakých rolí – tohle je oddíl a mým
úkolem je jej vést, což obnáší určité pravomoci, neznamená to ale, že
bych byl víc než vy a že by tyhle role byly tesány do kamene.
„Poslušnost v nějaké podobě je lepidlem, které drží společnost
pohromadě a udržuje její systémy v chodu,“ poznamenává v jedné
z diskusí Martin Křivánek – Set. Hodí se tedy motiv poslušnosti
zcela zahazovat, nebo by bylo lepší nastavit mu vhodné místo tak,
abychom se náhodou nepřipravili o něco, co pro život v našem světě
nutně potřebujeme? Máme si dát pozor, abychom svou unáhleností
neotevírali cestu společenskému rozvratu?

Znamení pokory
Pro život v dynamických dobách představují pevné hodnoty stablizující element. Je tedy z principu vůbec dobrý nápad uvažovat
o změně skautského zákona? Kdo z nás je dost moudrý na to, aby
jeho znění posoudil z perspektivy stoleté zkušenosti, jíž si prošlo?
V jedné z nejpozoruhodnějších metodik ke skautskému desateru, příručce nazvané Od stromu mládí k dospělosti, se Petr Hájek – Balú zamýšlí: „Poslušnost. Nepřežila se? Není to jen takové
strašidýlko pro malé děti? Co s tím teď, na prahu dospělosti?“ Velí
nám tedy snad skautský zákon, abychom se snažili poslušnosti porozumět ještě nějak jinak a postupně si dojít k jejímu dobrovolnému
přijetí? „Dospělé srdce se zdráhá poslouchat,“ píše Balú.

≠ ¬ ◊ ¬ †
Podle Ondry Dyčky plyne protest vůči poslušnosti především
ze zkušeností s nefungující autoritou. „Každý, kdo se s takovou setkal,“ říká, „je vystaven otázce, jak má být vůči takovému člověku
poslušný.“ Sám popisuje, že pro něj je poslušnost hlavně vztahem:
„Já věřím vůdci a on věří mně. Vím, že věci, které mi říká, jsou pro
mě dobré, i když je teď ještě nemusím chápat.“

Zpátky k definicím
Co tedy znamená být poslušný? Hlavně naslouchat, říkává Balú –
poslušnost, to je jít po sluchu. Je to určitá ctnost, píše Zet, protipól
neposlušnosti. Kniha Respektovat a být respektován ale za protiklad
poslušnosti považuje zodpovědnost. Jak to tedy je?
Jeden z facebookových diskutujících namítá Vikkimu, že si
poslušnost vykládá strašně dogmaticky a pak s ní nesouhlasí. Vikky ale trvá na tom, že slovo poslušnost má jasný význam značící
vynucenou vůli a nemůžeme si jej posouvat někam jinam. „Jde-li
nám skutečně spíše o vzájemnou úctu či respekt, pojďme slovo poslušnost nahradit takovým výrazem, který to bude i směrem k našim
mladším členům jednoznačněji vyjadřovat,“ uzavírá Me2d.

Předsněmová diskuse
„Chci se proto touto cestou obrátit na sněm jako na zástupce všech
členů Junáka – není nás takových více? Není nás náhodou již většina?,“ táže se Me2d v závěru svého článku a dodává: „V takovém
případě pojďme skautský zákon přehodnotit tak, aby opět reflektoval námi všemi společně sdílené hodnoty!“
Ujišťuje, že nové znění musíme hledat na společné a dlouhodobé cestě. Ani tak to ale proponenti změny nebudou mít jednoduché.
Argumentační břímě bude totiž muset ležet na jejich straně, obává
se již zmiňovaný Set s poukazem na to, že status quo má silnou výchozí pozici. Největší naději však vidí Vikki s Me2dem při pohledu
do zahraničí – řada zemí na západ od nás si již touto debatou totiž
prošla a poslušnost ve skautském zákoně často přeformulovala na
respekt nebo vlastní svědomí...

Nečekané souznění?
V době, kdy jde tento článek do tisku, se z facebookové skupiny už
nějaký den nic neozývá. Přesto je z množících se volání po porozumění poslušnosti zřejmé, že nás čeká nelehká, o to však důležitější
diskuse.
Smím-li závěrem podat svědectví člověka, který měl příležitost
se citovaných osob doptávat, jak to vlastně celé myslí nebo nemyslí,
nemohu se ubránit dojmu, že si třeba nerozumíme, přesto ale věc vidíme dosti obdobně – jako by nám všem šlo o totéž, jen tomu někteří
říkali poslušnost, a druzí volali, že toto označení je zbytečné a zavádějící. Nenechme se proto zmást změtí pojmů, nedopusťme, aby nás
tato diskuse rozdělovala. Neboť jak píše Balú: „Jen jedno je u poslušnosti potřebné, a to z obojí strany – nepřestávat si naslouchat.“
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sloupek náčelníků

redakční vlaštovky

Podpis náčelníka

Pojďme si na poradách
poděkovat

Eva Měřínská – Evička
eva.merinska@skautka.cz
náčelní

Na jedné z akcí k oslavám století skautingu v Českých Budějovicích byla mezi dalšími fotkami promítána fotografie
skautské legitimace, kterou za první republiky podepsal
vlastnoručně náčelník A. B. Svojsík. Během léta jsem na
ten obrázek myslela při podepisování mnoha vůdcovských
a jiných dekretů. Kolik členských legitimací ABS podepsal?
A kolik dekretů ke kvalifikacím, vyznamenáním a výročím
podepíšeme s náčelníkem v dnešní době? Jak dlouho by
trvalo podepsat průkazky pro všech 55 000 členů Junáka –
českého skauta?
Přemýšlím, jak se změnilo postavení představitelů naší
organizace za uplynulých 100 let. Jak se změnila očekávání
vůči nim. Co stačí pro to, aby byli dnes náčelní a náčelník
úspěšní, jak (a je to vůbec třeba?) se vyrovnat Svojsíkovi?
Nejen proto, že se blíží valný sněm, přemýšlíme s radou
náčelníků, co se nám povedlo, na co jsme zapomněli. Jak
dokážeme zpracovávat podněty, které slýcháme na svých
cestách nebo čteme na Facebooku, v mailech nebo potajmu,
které se nesou šuškandou. Jedním z našich hlavních témat,
se kterým objíždíme junácké kraje a vzdělávací akce, je Strategie Junáka do roku 2022. Na posledním jednání Náčelnictva před prázdninami jsme se věnovali její revizi a snažili
se odpovědět na otázku, zda je Strategie spíše pro ústřední
orgány, nebo pro hnutí. Jsme z toho nesví, Strategie nám
přijde pro rozvoj Junáka zásadní, ale jeví se, že organizační
jednotky ji vnímají jako přítěž a nevěří ji. Vypadá to, že nedokážeme najít argumenty, které by přesvědčily o opaku. I když,
máme na to ještě minimálně půl roku, než se bude volit nové
náčelnictvo a nová rada náčelníků.
Přemýšlím, zda by bratru Svojsíkovi stačilo vydat rozkaz: „Nyní všichni naplňujeme strategii!“ a tak by se stalo.
Možná by tomu napomohl podpis na průkazce a podobenka
v každé klubovně, osobní pouto na svého náčelníka. Nemáme tuto výsadu, málokdy nás na akcích, natož v tramvajích
někdo poznává. Nejsme si jisti, jakou váhu má naše slovo.
I tak, snažíme se přemýšlet o skautingu a vést naši organizaci, jako bychom všem podepsali členskou průkazku,
znali každého jedince a pro něj mysleli a utvářeli skauting
opravdově, zodpovědně, nejlépe, jak umíme. Zajímá nás
váš názor na to, jak se nám to daří, nejlépe při volbách na
valném sněmu.
PS: Z otázek na náčelníky: Kolik času tomu věnujeme a kolik
za to bereme? Záleží na ročním období, ale asi 10–20 hodin
týdně. A jsme dobrovolníky jako každý vůdce oddílu, živíme
se jiným civilním zaměstnáním a jsou nám propláceny pouze
vynaložené náklady.

Ondřej Prikner – Twist
twist@skaut.cz – zástupce
šéfredaktora a nadšený
obdivovatel hvězd

Vedení tábora se pomalu trousí na večerní poradu a vůdce se netrpělivě rozhlíží. Prvním bodem rady je děkování.
Někteří jsou překvapení, jiní se nervózně rozhlížejí, komu
že to mají poděkovat. Odpověď na sebe nenechá dlouho
čekat, bude se děkovat sousedovi po levici. Tak jednoduché,
a přesto ani zdaleka triviální. Díky, že jsi mi pomohl s programem; díky, že jsi mi připravil čaj; díky za dobrej pokec.
Další den se děkuje opačným směrem, potom na přeskáčku a po pár dnech se zprvu netradiční aktivita stává
příjemnou součástí každého večera. (Ke konci tábora již
není potřeba ani strojený systém, každý stejně děkuje více
lidem napříč celým vedením.) Všichni se dozví, co prožívali
jejich kamarádi, a kromě navození příjemné atmosféry si
do zbytku porady, která se skládá spíše z organizačních
věcí, odnášejí příjemný pocit z toho, že někdo ocení, co
jsme udělali. A právě docenění je možná to, co nám chybí.
Není to zbytečné? Vždyť jsme přece všichni ve skautu dobrovolně, můžeme říct ne a odejít. A nestačí prostě
dobrý pocit z naplňování našeho poslání? Takové poslání
je ale taky občas k zoufání a v tu chvíli více než kdy jindy
záleží na lidech, které máme kolem sebe a kteří nás dokáží
ocenit. Ne finančně, ani odznáčkem, ale poděkováním za
konkrétní skutky, které v sobě ukrývá zájem o druhého.
Děkovat se (doufám) „učíme“ na vůdcovských kurzech. Nenechávejme ale tuto úlohu jenom na vůdci jako na
tom, pro kterého to vše děláme. Děláme to pro sebe i pro
druhé a tak se nebojme si poděkovat: Tak díky Sedmdesátko
za letošní tábor. Díky středisková rado, že jsi oddílu oporou.
Díky všem, kdo se podíleli na tomhle novém čísle.

Redakční sloupky na Facebooku

Co mají na srdci členové redakce? Zavádíme
nový formát, se kterým vás budeme oslovovat
i v době mezi vydáními Skautingu. Přibližně každé dva týdny si budete moci přečíst Vlaštovku od
některého z redaktorů a diskutovat o ní na naší
facebookové stránce, kde budou vycházet. Těch
nejlepších se pak dočkáte na tomto místě.

Texty Redakčních vlaštovek čtěte na:
facebook.com/CasopisSkauting

společnost / civilizace

Zanechat svět lepší

Adam Čajka
adam.cajka@nazemi.cz
Zabývá se učením o globálních tématech. Baví
ho hledat v konfliktech příležitosti k porozumění.

Jaká témata a možnosti přinášejí
oddílům Skauti na Zemi?
„Skauting je nedílnou součástí společnosti. Všude na Zemi působí skautské oddíly v místních komunitách, ovlivňují lokální dění,
ale díky propojenosti světa i dění globální. Posláním skautingu je
dělat svět okolo nás lepším, hledat způsoby, jak prostřednictvím
každodenního jednání uplatňovat vliv, který jako jednotlivci i jako
hnutí máme.“
Eva Měřínská – náčelní
Projekt Skauti na Zemi, který má za sebou více než rok, nyní přináší
oddílům hned několik způsobů zapojení. Pokud chcete zvyšovat
svou odpovědnost vůči světu a pracovat s globálními tématy, existuje celá řada možností, jak na to. Ale vezměme to od začátku. Co
jsou to vlastně ta globální témata a proč by nás to mohlo zajímat?

Získávat nadhled
Kdybychom seděli v družici odlétající do vesmíru, mohli bychom pozorovat věci pod námi ze stále většího nadhledu. Nakonec bychom
neviděli jen města a významné krajinné prvky, ale celé kontinenty
a světové oceány úplně v jiném světle. Možná bychom přehlédli
některé detaily, které jsou jedinečné, ale zato bychom byli schopni
vidět propojení míst a lidí, která nejsou na první pohled v reálném
životě zřejmá.
Tahle metafora může vést k uvědomnění, že pro poznání světa
potřebujeme nadhled. Můžeme se učit rozlišovat, že v některých
situacích potřebuji dobře chápat to, co je blízko (místní ekonomika,
lokální společensko-politické dění), a v jiných situacích je smysluplné vnímat širší, globální rozměr (např. u spotřeby zboží, setkávání
se kultur, v otázkách ekologie). Jako příklad může posloužit třeba
i vaše dnešní snídaně. Co jste dnes jedli? Kde byly potraviny vyprodukovány? Pečivo z místní pekárny, jogurt z Vysočiny? Odkud
pochází ovoce (když je u nás zima), čaj nebo káva? Lze klást i mnoho dalších otázek – odkud jsou materiály, ze kterých jsou vyrobeny
obaly těch potravin (plast, hliník), a jací lidé a za jakých podmínek
se asi podíleli na výrobě toho všeho?
A právě ke zkoumání těchto vztahů a lepší orientaci v měnícím
se světě slouží globální vzdělávání, kterému se Junák rozhodl zasvětit projekt Skauti na Zemi. Jde o společný projekt Junáka - českého
skauta a nevládní organizace NaZemi, do kterého jsou zapojeny
i další skautské a vzdělávací organizace ze Slovenska, Polska, Slovinska, Řecka, Velké Británie i Německa – dohromady 11 organizací
z 5 zemí. Projekt je podporován z WAGGGSu a WOSMu.
Hlavním cílem projektu je posílit roli skautského hnutí v podpoře důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti ve
světě. Chceme, aby skauti a skautky vnímali svět celistvě, v souvislostech, a aby díky tomu dokázali domýšlet dopady svého jednání.
Ale jak na to?

Co projekt nabízí?
⟶⟶

Celorepublikovou síť lektorek a lektorů, 21 holek a kluků,
kteří v regionech pořádají semináře s globální tématikou.
Semináře se realizují na objednávku ve střediscích, oddílech a na kurzech. S lektory lze konzultovat vše, co je
spojeno s tématy globálního rozvojového vzdělávání. Oddílům mohou pomoci při přemýšlení o globálním vzdělávání jako součásti skautské činnosti, při seznamování se
se sebeevaluačním nástrojem Globální kompas, i při sestavování vlastních programů navázaných na body stezky.

Nástroje nejen pro oddíly:
⟶⟶

Kompetence globálního občanství (nazemi.cz/skauti)
slouží činovníkům a činovnicím především jako vize celoživotního globálního vzdělávání, tj. kam směřovat naši
činnost a programy, jaké vědomosti, dovednosti a postoje
posilovat a rozvíjet. Máme na mysli kompetence, jako jsou
jednání za spravedlnost a rovnost, porozumění vzájemné
propojenosti světa, udržitelné bytí, zacházení s rozmanitostí a respekt k odlišnostem, nakládání s konflikty,
kritické myšlení a otevřená mysl, etická odpovědnost
a angažovanost.
⟶⟶ Databáze programů umožní jednoduše a přehledně nalézt vhodné aktivity a programy pro činnost oddílu. Databáze pomůže zaměřit pozornost na metodicky dobře připravené programy a poskytne podporu v tom, samostatně
je vytvářet. Pilotní bude hotová na podzim.
⟶⟶ Metodická příručka Lidé v pohybu nabízí způspoby, jakými lze v oddíle pracovat s kontroverzními tématy jako
např. uprchlictví a migrace. Metodika představuje možné
role lektora, metody vedení diskuze i způsoby, jak vytvořit
pro program bezpečné prostředí.
⟶⟶ Globální kompas (globalnikompas.cz) ukazuje směr oddílům, které chtějí hledat cestu ke zlepšování globální odpovědnosti skautského života. Skvěle se hodí pro oddílové
rady, které přemýšlejí o důsledcích každodenního fungování oddílu a chtějí nejen vylepšovat vlastní vnitřní procesy,
ale také posilovat otevřené postoje a angažovanost svých
členek a členů. V rámci pěti oblastí života oddílu (program,
odpovědná spotřeba a financování, komunikace a jednání,
participace, okolní svět) pomáhá Kompas otevřít interní
diskuzi o tom, co už oddíl dělá, a strukturovat přemýšlení
o tom, kudy se vydat, pokud se v dané oblasti chce posunout dál.
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Lidé v pohybu (kolektiv autorů, Junák,
2016) – metodická příručka pro práci
s kontroverzními tématy a programy
věnovanými uprchlictví nebo migraci

⟶⟶

Metodika informovaných akcí aneb jak dělat dobro dobře. Cílem informovaných akcí s globálním rozměrem je
upozornit spoluobčany na dění, které oddíl zajímá a trápí
a které by rád pozitivně ovlivnil. V rámci projektu na takovouto akci lze získat i drobný grant. Metodika je hotová
a vyjde na podzim.
⟶⟶ Metodické a tematické články v časopisech, např.:
—— Kruhy obnovy – Skauting, říjen 2015
—— Xenofobie a jak na ni – Skauting, duben 2016
—— Jenom klikat nestačí – Skautský svět, červen 2015
—— Nesuď podle obalu – Skaut, září 2015
Pestrá škála workshopů s tématy, které jsou praktické a vedou
účastníky k hlubšímu zamyšlení nad souvislostmi, které je obklopují. Zde pro představu několik programů:
⟶⟶ Globální rozvojové vzdělávání v oddíle (4 h) – cílem tohoto programu je vysvětlit, jak souvisí globální občanství
s cíli skautské výchovy, a představit globální kompetence
jako důležitou součást smysluplné práce v oddíle. Kurz
pomůže pojmenovat oblasti, kde všude se již s globální výchovou v oddíle pracuje, a najít možnosti, které lze rozvíjet.
⟶⟶ Prolamování stereotypů (90 min) – cílem programu je
účastníky a účastnice přivést k porozumění tomu, co jsou
stereotypy a jakými způsoby se vytváří. Program pomáhá
uvědomit si, že se pod obecnými označeními skrývají rozmanití lidé s konkrétními příběhy.
⟶⟶ Reuse-reduce-recycle (90 min) – neboli snížit - použít
znovu - recyklovat. Cílem programu je uvědomit si, že existují negativní dopady způsobené tvorbou odpadu a odnést
si několik praktických podnětů, jak lze osobně (či ve svém
oddíle a okolí) snižovat tvorbu odpadu.
⟶⟶ Jak pracovat s kontroverzními tématy (1,5 či 8 h) – kurz
vybaví vedoucí či vzdělavatele a vzdělavatelky praktickými
tipy a metodami k práci s kontroverzními tématy. Umožní
jim také přemýšlet nad tím, jak mohou během učení pracovat sami se sebou.

Pokud vás cokoliv z výše popsaného zaujalo a rádi byste se
dozvěděli více informací či si chtěli objednat program, neváhejte kontaktovat koordinátorku Petru Vackovou (petra.vackova@skaut.cz). Informace také najdete na skautinazemi.cz
či na Skautské Křižovatce.

Lidevpohybu.eu – web s metodikou a aktivitami
k programům o migraci / Globalnikompas.cz – nástroj pro sebereflexi a nasměrování oddílů / Skautinazemi.cz – souhrnné informace o projektu

Pozvánka pro vás
Možností, jak se do projektu zapojit či jak dostávat globální
témata do běžného skautského života, je celá škála od těch
jednorázových až po dlouhodobější angažmá. Tedy jen pro
shrnutí:
⟶⟶ s oddílovou radou se seznamte s Globálním kompasem a vyberete směr, kudy budete rozvíjet svůj
potenciál
⟶⟶ kontaktujte koordinátorku projektu Petru Vackovou,
která vás napojí na lektorskou síť ve vašem okolí
⟶⟶ pozvěte si lektorky a lektory Skautů na Zemi na realizaci vzdělávacího programu nebo konzultaci
⟶⟶ uspořádejte ve svém okolí nějakou informovanou
akci
Nakonec se můžete zúčastnit některých plánovaných setkání
či programů s globální tématikou:
⟶⟶ Meandr (15. 10.) – Brno, Praha, Olomouc – zakotvi
inspiraci a chyť vlnu, která tě posune za obzor – setkání nejen účastníků a účastnic letních kurzů, kteří byli
přítomni na programu od Skautů na Zemi
⟶⟶ Elixír (18.–20. 11.) – 9 různých témat, 9 různých
workshopů, které se dotýkají našeho snažení
⟶⟶ MiQuik (2.–4. 12.) – téma víkendu je Svět o kousek
lepší – teoretické a praktické ukázky toho, jak lze věci
měnit k lepšímu
⟶⟶ Programy Skautského institutu v Praze, Brně
a Olomouci

Co se děje v partnerských organizacích z jiných zemí?
Partneři z Řecka se aktivně zapojili do řešení uprchlické situace,
která nastala v jejich zemi. Řečtí skauti a skautky provozují několik
táborů pro uprchlíky, ať už v Athénách, anebo na ostrovech. Lektory a lektorkami projektu jsou zkušení vzdělavatelé i lidé z ústředí
a díky nim můžeme alespoň zprostředkovaně nahlédnout do situace
na jihu Evropy.
Skotští partneři mají letité zkušenosti s globální tématikou
i spoluprací se skautskými organizacemi ze zemí tzv. Commonwealthu, který sdružuje bývalé britské kolonie. Skotští lektoři a lektorky jsou zvyklí nahlížet svět propojeně a učí se, jak tento pohled
předávat dál.

Tento projekt byl realizován s finanční podporou Evropské unie.
Obsah této stránky je zcela na odpovědnosti Junáka / NaZemi
a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské unie.
Projekt byl též podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních
věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce.

ARMYSHOP

oblečení a vybavení do přírody

Koho si představit pod Skauty na Zemi?

za

Zeptali jsme se několika lektorek projektu, proč se do
projektu zapojily a v čem vidí jeho přínos pro oddíly:

NÍZKÉ CENY
námořnická trička
čepice
maskáče
blůzy
a mnoho dalšího

Markéta Musilová — Blecha, 23 let,
studentka environmentálních studií na Masarykově univerzitě, vedoucí oddílu, působí v okolí Prahy a Brna
— „V projektu vidím přínos pro skautské oddíly a celé hnutí. Pociťuji
velkou sílu dopadu skautské výchovy na budoucnost světa, ve kterém
chceme žít. Díky projektu jsem si uvědomila řadu souvislostí mezi našimi
všedními životy a událostmi na druhém konci planety. Potřeba posílit jejich
řešení skrze naše chování mi přišla zkrátka šitá na míru neformálnímu
vzdělávání, jakým je právě skauting. Projekt přináší řadu podnětů
pro oddíl – nabízí atraktivní tematické ozvláštnění, stejně jako
metodické návody a pomůcky, které jsou velmi užitečné
např. pro výchovu ke kritickému myšlení.“

tel.: +420 776 290 619

Alžběta Rejtmajerová
— Bětka, 28 let, koordinátorka
vzdělávacích aktivit v Integračním
centru Praha, působí v okolí Prahy a Plzně — V dnešní době je podle mě nesmírně
důležité umět myslet kriticky a kriticky vyhodnocovat informace, které se na nás hrnou ze
všech stran. Mnoho lidí myslí pouze lokálně, což
je podle mě omezuje v rozhodnutích, a kdyby si
uvědomovali dopady svých činů na širší okolí,
většina z nich by se alespoň zamyslela
nad možností příště jednat jinak,
v globálnějším měřítku.“

Anna Hubáčková, 20 let, studentka
psychologie a pedagogiky na Masarykově univerzitě, bývalá vedoucí oddílu, působí v Brně — „Na
projektu mě nejvíce baví, že skrze spolupráci Junáka, a NaZemi
se propojuje skautský, z mého pohledu často uzavřený svět se
světem okolo. Vnímám vzdělávání jako jednu z nejprospěšnějších
činností a témata jako propojenost světa, aktivní občanství či
vnímání odpovědnosti za své spotřebitelské chování považuji
za důležitá. Pro mě je to cesta, jak zanechat svět
o něco lepší, než jaký jsme ho našli.“

INVISIBLE EXHIBITION IN PRAGUE

NEVIDITELNÁ
VÝSTAVA
PRAHA
Dobrodružná hodinová prohlídka
v naprosté tmě za doprovodu
nevidomého průvodce.
Skautská sleva!
Vstupné ve všední den i o víkendu
za 120 Kč.
Akce platí pro každého
od světlušek po protřelé vedoucí.
Stačí se na recepci výstavy dostavit
s příkladně uvázaným
skautským šátkem.
Rezervace místa nutná na:
Inzerce ↓

Lucie
Takačová
— Žabka, 19 let,
studentka chemie na
Masarykově univerzitě,
zástupce vedoucího oddílu,
působí v okolí Olomouce —
„Zapojila jsem se hlavně z důvodu
možnosti rozšířit si obzory a poznat
názory různých lidí. Přináší mi to
různé pohledy na svět a postupně
zjišťuji, že to, o co se snažíme
v tomto projektu, se vlastně
už děje, aniž bychom si
to uvědomovali.“

www.E-ARMYSHOP.cz

777 787 064
info@neviditelna.cz
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Měly by být oddíly koedukované?
V nové rubrice zazní pro i proti, dnes ke společné výchově kluků a holek
Lukáš Maňák – Divoch
lukas.manak@volny.cz
vůdce brněnského střediska Brána

To je otázka, kterou jsem si coby vůdce koedukovaného oddílu pokládal mnohokrát. Přijde mi totiž dobré to, co děláme, čas od času
podrobit konstruktivní kritice a zamyslet se nad tím, jestli by to
nešlo dělat jinak. Můj názor se neustále měnil a vyvíjel a asi se ještě
mnohokrát změní nebo někam posune. Co však zatím zůstává stejné,
je to, že jsem přesvědčen, že koedukace je dobrá cesta.
Koedukovaný oddíl vnímám jako přirozené prostředí. Jako
důležitější považuji to, že se v koedukovaném oddíle mohou obě
pohlaví krásně doplňovat a vzájemně obohacovat. Za sebe mohu
říct, že koedukace mi toho hodně dala. Jako malej jsem se mnohem
dříve než vrstevníci naučil chápat potřeby druhého pohlaví a taky
jsem se začal pomalu učit, že je potřeba s nimi i jinak komunikovat. Díky společným programům jsem pochopil, že sport není jen
o výkonu, ale taky o respektu a radosti. Zjistil jsem, že holky jsou
občas trochu čuňata anebo že zvládnou nařezat dřevo či dotáhnout
vodu na dvoukoláku. Nejsilnější momenty pak přišly později. První
lásky a jejich nástrahy bych prožil asi i bez koedukace, ale období,
kdy jsem začal vést, pro mě bylo nesmírně obohacující.
Dalším posunem bylo mít v oddílové radě i holky a najít s nimi
společnou řeč a domluvit se. Byla to velká škola dívání se na svět
pohledem druhého pohlaví. Začal jsem si uvědomovat, že když
vedu oddíl, kde mám i holky, musím je vnímat, chápat, cítit s nimi
a být jim oporou. Zjistil jsem, že nad tím, co řeknu, musím více
přemýšlet, aby to pochopili všichni. Že sám musím více poslouchat
a sledovat ostatní. A to vše pěkně v pestrobarevné škále zhruba 40
kluků a holek.
Samozřejmě to jsou věci, které asi každý časem zjistí i tak. Nicméně pevně věřím, že díky tomu, že jsem vyrostl v koedukovaném
oddíle, mám obrovskou výhodu i do budoucna. Již teď vím, že mi
to pomáhá třeba právě v partnerském životě, a věřím, že díky tomu
budu časem možná i lepším otcem pro své děti. Jsem opravdu rád,
že jsem vyrostl v koedukovaném oddíle.

Petra Holíková
petra@skautka.cz
vůdkyně vůdcovského kurzu Lyra

Junák je jedním z prostorů, který podporuje a rozvíjí dívčí a chlapeckou stránku člověka, umí to odděleně a umí to dlouhé roky dobře. Hledat dívčí a chlapecký skauting, jeho rozdílnosti a průsečíky
je velkým dobrodružstvím. Kdo zažil kouzlo dívčího tábora nebo
puťák skautů, chápe. V dnešním světě je velmi málo příležitostí k objevování ženské a mužské spirituality. A kdy tato kouzelná cesta
začíná? Kdy hledáme poprvé vzory mimo svoji rodinu? U světlušek
a vlčat to přichází, skautky a skauti se hledají, proto může být pro
tyto výchovné kategorie v Junáku dívčí a chlapecký oddíl velkou výhodou, krásným prostorem a často zásadním formačním obdobím.
Toto zamyšlení píšu po návratu z vůdcovského lesního kurzu
Lyra. V euforii krásného týdne stráveného na Věžnici dívčím (ženským) skautingem jsme přemýšlely, jak předat toto svědectví dál.
S jednou skautkou jsme se o Lyře bavily pět let, letos s námi konečně
strávila týden na kurzu a po odjezdu řekla, že objevila nový svět.
Kdo nezažije, nepochopí. Ale o tom je přece skauting, kdo neprožije, neví. Kdo chce opravdu znát odpověď na položenou otázku,
bude ji muset začít hledat sám.
Já jsem pátrala po odpovědi, co je to dívčí skauting. Jednoznačnou odpověď nečekejte, nejbližší je mi ale možnost prožívat běžné
činnosti v prostředí čistě dívčím. To často velmi mění průběh a atmosféru oproti tomu, když jsou při téže situaci přítomni kluci. Je
také velkou výzvou hledat těžiště činnosti dívčích a chlapeckých
oddílů – děvčata jistě můžou sekat sekerou velmi dobře, pravděpodobně to ale nebude jejich běžnou náplní činnosti, stejně jako
nebude programu skautů dominovat vyšívání. Posuďte sami.

A co myslíte vy? Diskutujte v debatě na naší stránce facebook.com/CasopisSkauting, kde otázku koedukace rovněž
otevíráme!
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10 tipů pro
práci s nováčky

Do našich oddílů přicházejí noví členové.
Jak s nimi pracovat a pečovat o jejich
začátky, abychom si je dovedli udržet?
Začátek skautského roku je pro mnohé také začátkem skautské
cesty životem – přichází do oddílu jako nováčci. Přichází mnohdy
s velkým očekáváním, někdy i trochu s obavami. Naším úkolem je
jejich očekávání nezklamat a pomoct jim vykročit na skautskou
stezku. Nováčkům přicházejícím do našich oddílů můžeme třeba
i zásadním způsobem změnit život. Jsme pro ně tedy velmi důležití.
Noví členové jsou přitom velmi důležití také pro nás. Oddíl bez
nováčků pomalu stárne, a pokud se mu je nepodaří získat a udržet, tak se může dostat do velkých, někdy i existenčních problémů.
V tomto článku se tak pokusíme zaměřit především na to, jak s nováčky v jejich začátcích pracovat. Bude-li se nám to plynule dařit,
potom snad náš oddíl neustrne a bude se rozvíjet jako stále živý
organismus.

Specifika práce s nováčky

Zbyněk Drápela – Náčelník
zdrapela@skaut.cz – Vůdce vlčat
ve Křtinách a stavební inženýr se zálibou
v lukostřelbě, turistice a cestování.

⟶⟶

Nejúčinnější náborovou metodou nakonec zpravidla bývá
doporučení mezi známými – mnohdy stačí říct našim členům, aby si přivedli na další schůzku kamaráda, a máme
další nováčky. Nezapomínejme, že tento princip může pokračovat řetězově – tedy že se nemusí všichni nováčci nahrnout naráz, ale mohou si postupně přivádět další kamarády, na jejichž příchod bychom měli být trvale připraveni.

Desatero práce s nováčky
Když se nám podaří nové členy nabrat, nemáme za sebou ani polovinu úspěchu – naším cílem totiž není jen nováčky získat, ale
především si je udržet. A to už představuje dlouhodobý úkol. Jak
na něj? Vodítkem může být následujících deset tipů.

1. Informace pro nováčky a rodiče

Získání a hlavně udržení nových členů je třeba věnovat velkou po- Hned při prvním kontaktu s nováčky je třeba jim a jejich rodičům
zornost a na práci s nimi se dobře připravit.
poskytnout základní informace o skautingu a našem oddíle, včetně
Nováčků máme hodně „druhů“ – mohou přicházet ke všem
kontaktů na vedoucí. Náborovou akci nebo první schůzku dobře
věkovým kategoriím od benjamínků až po skauty a rovery a rangers, doplní informační letáček, nejlepší ale je, když si vůdce oddílu může
nejčastěji se ale objeví v oddílech světlušek a vlčat, většinou zcela
s dítětem a jeho rodiči osobně popovídat.
bez zkušeností se skautingem.
Dostupnost informací je pro děti, a zvlášť jejich rodiče, klíčová
Právě v mladším školním věku je tak získáváme nejsnadněji. – potřebují vědět, co je v oddíle čeká a na co se mohou těšit, ale také
Se stářím dětí se šance na příchod nových členů snižuje, občas ale
co to bude obnášet a stát. Skautský oddíl je pro ně neznámý svět
můžeme přivítat nové tváře i mezi dospělými, a to zejména z řad
a oni potřebují rozumět, co se kolem nich děje a co se po nich chce.
rodičů. I s nimi je dobré pracovat, neboť pro nás mohou být velkým
Spolupráci s rodiči (a z ní plynoucí budování důvěry) tak považuji,
přínosem.
zejména u světlušek a vlčat, za zcela zásadní.
Ovšem vzhledem k tomu, že nejvíce nováčků získáváme v mladším školním věku, se budou následující řádky věnovat zejména jim. 2. Seznámení s oddílem a klubovnou
Když nováček přijde na první schůzku, tak je důležité, aby se s odKdyž se rozšiřují řady
dílem co nejdříve dobře seznámil. Začít bychom měli vzájemným
Dříve, než budeme s nováčky pracovat, potřebujeme samozřejmě
představením a seznámením se všemi členy oddílu. Je důležité ho
nějaké získat. Nyní se zde sice nebudeme věnovat problematice
také seznámit s prostředím – klubovnou. Před příchodem nováčků
náborů – ostatně o té je mezi skautskými vůdci celkem dobré po- a jejich rodičů je třeba mít klubovnu dokonale připravenou, uklizevědomí a téma bylo vícekrát zpracováno například v doporučené
nou a vyzdobenou – upravené vývěsky s aktuálními informacemi
literatuře – přesto k získávání nováčků připojím pár postřehů, na
by měly být i po prázdninách samozřejmostí.
které je dobré pamatovat i v momentě, kdy už k nám nováčci přišli:
Zároveň je ale dobré nováčka nezahltit a dát mu prostor, aby
⟶⟶ Nábory mají nejen rozmanité formy (letáčky a propagace, všechny ty nové informace mohl vstřebat, například jej nechat si
náborové akce atd.), ale také rozličné cíle. Vždy je třeba
klubovnu v klidu projít a prohlédnout, než se rozkouká. Stejně tak
zvažovat, s jakým cílem nábor děláme (kolik nováčků a v
bychom si měli dát pozor na pro nováčky neznámé pojmy, jako
jakých kategoriích chceme získat), a dokázat tomu přizpů- třeba uzlovačka, stezka, rover apod. – anebo je alespoň pečlivě
sobit oddílový program v době náboru, i po něm.
vysvětlovat.
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Metodika pro oddílovou praxi (kolektiv autorů, Junák, 2015) – skvěle
napsaná publikace s jednoduchými
a konkrétními náměty pro vedení
oddílů včetně řady dalších praktických tipů pro práci s nováčky.

V rámci představení oddílové činnosti můžeme také připravit třeba
fotoprezentaci a doplnit ji vzpomínáním členů na nejvydařenější zážitky. Opět ale pozor: to, co se nám může jevit jako jako dechberoucí
lákadlo, může pro nováčka představovat zastrašení – fotku vlčat
na horolezecké stěně je tak dobré doplnit ujištěním, že se nemusí
bát, že by ho někdo na příští schůzce nutil po takové stěně lozit…

3. Patron
Pro první kroky nováčka je dobré přidělit mu osobu patrona. Měl by
to být starší člen oddílu, který je nováčkovi stále nablízku, zasvěcuje
jej do oddílového života, vysvětluje mu vše, co jej zajímá. Nováček
ho získá hned na první schůzce. Patron jej provede po klubovně,
vysvětlí mu, kde co je a co k čemu slouží. Patron se tohoto úkolu
ujme, aspoň podle mé zkušenosti, většinou velmi svědomitě.
Se staršími členy oddílu je také třeba dopředu promluvit o příchodu nováčků, vysvětlit jim jejich důležitost a připravit je na jejich
možný úkol patronů. Podaří-li se navázat kamarádskou vazbu mezi
patronem a nováčkem, může to být to, co nováčka přivede na další
schůzku.

4. Kamarádské vazby
Pokud nováček přichází do oddílu na základě doporučení kamarádů
a v oddíle už někoho blízkého má, tak je dobré, aby se jeho patronem stal právě tento kamarád. I při pozdějším začlenění nováčka
do stávajících družin je dobré brát na kamarádské vazby ohled, brát
je vážně a přistupovat k nim s respektem.
Základním kamenem pro budování přátelství je, aby se členové dobře znali a začali mít společné zážitky. Pro seznámení je tak
vhodné zařadit nějakou seznamovací hru a představit se navzájem
nejen na úrovni jména a přezdívky, ale také třeba tím, co má kdo
v oddíle na starost, co jej baví nebo v čem je dobrý – a to včetně
nováčka. Pro začátek může být praktické použít nějaké jmenovky,
úplně stačí kolíček s čitelně napsaným jménem.
Opravdovým tmelem jsou ale především již zmíněné společné
zážitky. Chceme-li, aby se nováček začlenil opravdu rychle, dopřej
me celému kolektivu něco nového, tedy nejenom hru, kterou už
ostatní znají a nováček se k nim přidá, ale aktivitu, která je nová
pro všechny, a každý je v ní díky tomu na stejné výchozí pozici.

5. Vzbudit zájem programem
Bratr zakladatel říkal, že ryba se chytá na to, co chutná rybě, ne
rybáři. Nováčky tak pochopitelně musíme dokázat zaujmout také

Jak získat nováčky (Rozárka
a kolektiv, Junák, 2008) – příručka
věnovaná nejen náborům, ale také
zásadám komunikace s rodiči a doporučením pro péči o nové členy
v aktuálním i dlouhodobém horizontu.

nabízeným programem, jenž by měl počítat s řadou zajímavých
her a dalších atraktivních aktivit. Pozor ale, aby aktivity nebyly
neobvyklé příliš – bylo by strategickou chybou a možná i nečistým
přístupem vůči nováčkovi, kdybychom v něm vzbuzovali očekávání,
která nebudou odpovídat realitě, až se program zase vrátí do normálu. Měli bychom vědět, že dokážeme podobně pestrou a zábavnou
činnost nabídnout po celý rok.
Nakonec je dobré, aby první hry byly spíš jednoduché a pro
nováčky zvládnutelné. Velkým soustům, které děti rády nezvládají,
bychom se tak měli radši vyhnout, pokud nechceme své nováčky
odradit. Zejména u nejmladších, kteří třeba ještě neumí dobře číst,
je důležité nezařazovat hry, které to po nich budou chtít…
Naopak se nemusíme bát jednoduchých vzdělávacích bloků –
nováčci budou rádi odcházet domů s tím, že se něco nového naučili
a můžou se tím pochlubit rodičům. Na schůzce si také mohou vyrobit něco, co bude příště potřeba k programu – i tato maličkost může
být důvodem, proč na další schůzku přijdou.

6. Nováčkovská družina
Máme-li hodně nováčků, tak může být v některých případech
vhodnou cestou k jejich začlenění do oddílu vytvoření dočasné
nováčkovské družiny. V rámci programu schůzek má tato družina
část samostatného programu, při němž se seznamuje s oddílovými zvyky a získává první skautské znalosti a dovednosti. Další část
schůzek pak můžou být její členové společně se všemi členy oddílu,
a to zejména na hry, závody a další společné, oddíl tmelící aktivity.
Otázka zavedení nováčkovské družiny ale hodně záleží na podobě každého oddílu a hodí se nejvíce tam, kde máme více družin či
šestek stejných výchovných kategorií. Doba jejího fungování potom
může být v délce 1 až 3 měsíce a intenzita její činnosti se s postupem času plynule zmenšuje s tím, jak se nováčci více začleňují do
stávajících družin.

7. Zkušební období
Nováčkovi můžeme dát zkušební dobu, během níž ho poznáme my,
on pozná nás a rodiče poznají náš oddíl. Zejména v tomto čase je
důležité, abychom spolehlivě komunikovali s rodiči – ať už osobně
při setkání u klubovny nebo třeba včasným odpovídáním na e-maily.
Je ovšem vždy na zvážení, co přesně má taková zkušební doba
znamenat. Má se teprve po jejím uplynutí stát nováček řádným
členem oddílu? Výhodou takového přístupu může být zvláště pro
rodiče fakt, že se nemusí k něčemu okamžitě zavazovat, jako tomu

Skauting září 2008 (casopisy.skaut.
cz/skauting/151) – několik dalších
inspirativních článků o vychytávkách
pro nováčky pěkně na jednom místě
(tradice a rituály přijímání, práce
s brožurkou Nováček, přechod od
vlčat/světlušek ke skautům/skautkám).

často bývá u jiných volnočasových aktivit, a mají dost prostoru se
rozhodnout až po pár schůzkách. Sám nováček ale může naopak
vnímat zkušební období jako projev nedůvěry a radši by ke společenství oddílu třeba patřil rovnou. Důležité je tak především vhodně
zvolit délku takového období – ta by měla stačit relativně krátká
(přibližně do jednoho měsíce) a její konec by se měl řídit spíš rozhodnutím nováčka, že chce v oddíle skutečně být než třeba nutností
splnit nějaké zkoušky či jiné podmínky…

8. Opravdová pozornost
Jaké to je být nováčkem? Jaké pocity asi nový člen kolektivu prožívá?
Je dobré si takové otázky pokládat, při přípravě programu na ně
myslet a potřebám nováčků činnost oddílu částečně přizpůsobovat.
Někdy také může přijít vhod si s nováčkem o jeho začátcích
promluvit – abychom ale věděli, kdy je k tomu pravá chvíle a jestli
to pro něj nebude nepříjemné, potřebujeme jej nejprve aspoň trochu poznat. Hodí se tak nováčky sledovat a znovu si klást otázky:
Co o nich už víme? Vyhovuje jim náš program? Mají dobré vztahy
s ostatními? Ukažme nováčkům, že o ně máme zájem a že jsme
ochotni naslouchat jejich potřebám a zpětné vazbě – už jen když
nováček na schůzce vidí, že si pamatujeme jeho jméno a záliby, tvoří
se u něj základy důvěry ve skautské prostředí.
Pozornost by ale nováčkům měl ideálně věnovat celý oddíl. Už
před jejich příchodem je třeba si s ostatními vysvětlit jejich důležitost pro oddíl a požádat všechny o spolupráci s jejich získáním
a hlavně udržením. Tento úkol nemůže ležet jen na bedrech vůdců,
ale musí se na něm podílet celé společenství. Zejména vedení, ale
i všichni členové oddílu musí být k nováčkům vnímaví, trpěliví a pomáhat jim se začleněním do kolektivu. Čím více a upřímněji se o to
budou snažit, tím rychleji a plynuleji bude začleňování probíhat
a tím větší máme naději na úspěch.

9. Okamžik začlenění
Jakmile se nováček dobře seznámí s oddílem, nadchne se a získá
kamarádské vazby, tak je na čase jej do oddílu plně začlenit. Po
uplynutí zkušební doby je dobré nováčky pevně zařadit do družin,
potvrdit jejich dosavadní rozdělení, případně udělat změny. Důležitost nováčků je třeba stávajícím družinám opět zdůraznit, případně
je připravit na jejich přijetí.
Určitým vrcholem, momentem, který přetne zkušební období
do plnohodnotného začlenění, potom může být rituál přijetí nováčka oddílem. Ten může mít mnoho podob a pro nováčka se může stát

Foto: Zbyněk Drápela - Náčelník

krásným a silným zážitkem. Častým a dobrým prvkem takového
rituálu bývá, že je nováček, který chce v oddíle zůstat, přede všemi
ještě jednou tázán, zdali si přeje pokračovat. Svou opověď potom
může o to víc vnímat jako vlastní rozhodnutí, jehož se chce držet…
Ovšem i po takovém symbolickém začlenění je nováčky třeba
v jejich nových družinách nadále sledovat a pečovat o to, aby se
v oddíle cítili dobře.

10. Plánování dalšího růstu
Získali jsme nováčky? Udrželi jsme si je? Je nejvyšší čas zamyslet
se nad nutností získat nováčky. Ano, nad doplňováním oddílu je
třeba přemýšlet dlouhodobě – vědět, jakou máme věkovou strukturu
a kdo přestoupí ke starší věkové kategorii, kdo asi přijde naopak od
mladších, jaké jsou časové možnosti vedoucích… A na základě toho
všeho usoudit, kdy budeme přijímat nováčky příště.
Vše se vším souvisí, vše se vzájemně prolíná a navzájem ovlivňuje. Je tomu tak v životě a stejně tak i v oddílech. Chceme-li budovat trvale udržitelné oddíly se stabilní členskou základnou, je pro ně
podstatné bratrské či sesterské společenství, v němž se jeho členové
cítí dobře, mají tam pevné přátelské vazby a mají také kam růst.
Pokud se nám tohle bude dařit, máme ty nejlepší předpoklady, aby
u nás nováčci chtěli zůstat.
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S programem
pomůže i Svojsík
V září uplynulo 140 let od narození
A. B. Svojsíka. Jak můžeme využít tuto
tematiku pro oddílový program?
A proč se máme historii vůbec věnovat?
Nejprve krátce o Svojsíkovi
Antonín Svojsík se narodil 5. září 1876 v Praze. V mládí vstoupil do
Sokola, byl i členem Českého pěveckého kvarteta, se kterým objel
celý svět. Vystudoval učitelství a tělesnou výchovu. V roce 1911
podnikl cestu do Anglie, kde se osobně seznámil se skauty. O rok
později vydal knihu Základy junáctví a uspořádal první skautský
tábor u Lipnice. Založil spolek Junák – český skaut a byl vrcholným
představitelem českého skautingu až do své smrti 17. září 1938.

Jak si výročí připomínáme?
Archiv Skautského institutu vytvořil několik
projektů. Do půlky srpna se mohli čtenáři
časopisu Skaut ucházet o odznak v soutěži
Buď jako Svojsík, začátkem září pak proběhlo
setkání na Orlovech, v místech zmíněného
prvního tábora. Inspiraci je ale možné nabírat
dál. Byť některé projekty již skončily, i nadále
můžete být jako Svojsík, vymýšlet pro své členy
další úkoly nebo navštívit Orlovskou myslivnu,
kde je nově připraven program pro oddíly a kde
jistě prožijete krásný víkend. Kromě toho probíhá až do konce října ve Skautském institutu
na pražském Staroměstském náměstí výstava
ke Svojsíkově výročí.

Štěpán Káňa – Káně
kane94@centrum.cz
Student chemie na PřF MU. Aktivně
skautuje v Břeclavi. Rovněž je
šéfkuchařem LK Velká Morava.

studuje, anebo se jí jako amatér věnuje, popř. kontaktujte odborníka
zvenčí a požádejte ho o spolupráci.
Existuje mnoho způsobů, jak lze téma Svojsíka do programu zařadit.
Každý z nich má za cíl trochu něco jiného. Čtení a vyprávění příběhů
je prvním z nich. Přečtěte příběh „Jak mne náčelník vyvedl aprílem“, který např. členům ukáže lidskou stránku Svojsíka. Navštívil
Svojsík někdy vaše město či poslal vašim předchůdcům dopis? Pracujte s autentickými dokumenty a ukazujte je
členům. Posílí to povědomí o skautské historii
ve vašem městě. V rámci čtení zařaďte např.
ukázku z knížky Základy junáctví na téma
skautského zákona, což je výborný podklad pro
diskuzi o zákonu dnes. Putujte na místa spjatá
se Svojsíkem: v Praze navštivte krom výstavy
na Staromáku hřbitov Slavín, dům v Náplavní
ulici, kde Svojsík bydlel, apod. Využít můžete
i připravenou hru Skautského institutu.
I když uplynulo od narození Svojsíka 140 let,
pevně věřím, že nám pomůže s oddílovým
programem a že vás i vaše členy nadchne pro
skautskou historii.

Foto: Langhans

Práce s historií je důležitá. Z historie se můžeme poučit, lépe porozumíme osudovým okamžikům. Studováním minulosti posilujeme
náš pocit sounáležitosti, jenž může pomoci při překlenutí generačních rozdílů. Učení historie však nesmí skončit u pouhého „suchého“ výkladu a následného zkoušení ze jmen, dat či událostí. Kromě
základních znalostí historických fakt u členů pomáháme utvářet
vlastní názor, učíme je argumentovat a hledat vlastní řešení v osudových okamžicích. Rozvíjíme i postoje k hodnotám. Historie by se
ovšem měla členům podat záživně tak, aby je to bavilo a nadchlo.
Sami pak musí cítit, že přijaté informace jsou přínosné a smysluplné.
Řadu cest, jak na to, nabízí metodika Skautské odkazy.
Pokud jako činovníci vytváříte program na historii a ta vás samotné
baví, máte napůl vyhráno. Ovšem nevadí ani pokud zrovna dějepisu neholdujete. Zkuste si u vás vytipovat někoho, kdo buď historii

Šantora Roman (Bobo) a kol.: Skautské století
(Junák, 2012) – vyčerpávající encyklopedie jednotlivých etap a příběhů skautské historie.
Kubínová Petra (Tkanička) a kol.: Skautské odkazy – metodika výchovy historií (Junák, 2014)
– příručka k práci s historickými tématy, obsahuje
i konkrétní aktivity.

skautskyinstitut.cz/svojsik – webové stránky informující
o projektech, které vznikly ku příležitosti výročí narození Svojsíka. Naleznete na nich i odkazy na digitalizované
Svojsíkovy knihy.
skautskyinstitut.cz/blog/svojsikuv-rok-pribehy-skautskeho-stoleti – blog zaměřený na Svojsíka. Dočtete se
zde zajímavých příběhů, např. Jak mne náčelník vyvedl
aprílem.

Inzerce ↓

A jak mohu vytvořit program?

KVALITNÍ OBUV A OBLEČENÍ
PRO ARMY A OUTDOOR AKTIVITY
Navštivte náš eshop a získejte slevu 20

% na celý nákup

Zadejte kód SKAUT do políčka „Vaše poznámka v objednávce“.
Minimální výše objednávky 500 Kč (cena zboží bez poštovného).

www.earmyshop.cz

30 | 31

příroda / metodika / program / svm

Noční život
Podzimní večery ještě nejsou tak chladné jako ty dlouhé zimní
a zároveň nemusíme na tmu čekat do pozdních nočních hodin
jako během letních dní na táboře. To může být šance využít
nějaký vlahý večer nebo podvečer k pozorování a procházce do
večerní či noční přírody

Zajímavými nočními aktivitami oddílu nemusí být pouze strašidelná hra či přepad, které se uskuteční na táboře. Do večerních
aktivit lze zařadit i klidnější program, díky němuž se nám ke stanům
nevrátí hejno uřvánků, kteří by si museli sdělit všechny svoje dojmy,
kdo se koho jak během noci nejvíce polekal.
Pro večerní aktivity a to, jak dětem ukázat noční přírodu, si
musíme vybírat vhodné aktivity. V noci nelze jít hledat stopy (otisky)
zvířat, můžeme po nich však pátrat třeba po zvuku nebo pomocí
světla. I takové dva zářící korálky zvířecích očí v lese mohou v první
chvíli pěkně polekat.

Jak docílit navození atmosféry?
Než se vydáme do terénu, obeznámíme děti s tím, co můžeme vidět
zajímavého. Zkusme je nechat vymyslet, jaké okolnosti ovlivňují
naše pozorování, jakými smysly lépe poznáme přítomnost zvěře,
jak se budeme venku chovat. Pro naladění dětí na večerní procházku/aktivitu nám může pomoci i čtení z knížky, kterou vybereme
podle věkové kategorie účastníků (Rolf Zálesák od Setona, knížky
Miloslava Nevrlého – dle situace, kde se zrovna nacházíme, pro
světlušky tematické Broučky od Jana Karafiáta či Ferdu Mravence
Ondřeje Sekory). Seznámíme je s konkrétními příklady, co a proč
můžeme vidět.
Následuje nápadník na pár večerních aktivit. Pokud se konkrétní připravená aktivita z jakéhokoli důvodu nevydaří, může
být večerní procházka alespoň časem k zamyšlení a poslouchání
večerních zvuků.
Při zpáteční cestě z pozorování nebo po návratu, třeba již ve
spacácích, můžeme zkusit s účastníky probrat, co je zaujalo, čeho
si všimli jiného, než si všímají během dne, co bylo pro ně nové.
Neptáme se na konkrétní faktické věci, ale necháme je doprožít si
večer, zamyslet se nad ním, co jim dal, zkusíme v nich navodit klidnou večerní atmosféru. Největším úspěchem bude, vyrazí-li někdy
v budoucnu do přírody sami a zkusí jí opět naslouchat a vnímat ji.

Houkající sovy
První zajímavou aktivitou je lákání na hlasové projevy zvířat. Podmínkou je ztišit celý oddíl/družinu, nastražit sluch a zrak, zcela
omezit světelné projevy a vydat se do krajiny, která se již ukládá
ke spánku. Pokud toto dokážeme vysvětlit svým dětem, odměnou

Anna Vítová – Áňa
anna.poesova@gmail.com
Členka ekoodboru a čerstvá maminka, zároveň
instruktorka čekatelského kurzu Řemřich

a nezapomenutelným zážitkem může být přílet několika puštíků,
kteří nám budou kroužit doslova několik desítek metrů kolem hlavy.
Jak takového puštíka nalákat?
Říká se, že puštík je velmi zvědavý. K naší večerní procházce si
vybereme ideálně listnatý či smíšený les (je vyšší pravděpodobnost,
že se tam bude sova vyskytovat) nebo to může být i park či velká zahrada, a vydáme se do něho s nahrávkou puštíka (viz odkaz). Jsou-li
stromy bez listí, lépe v nich uvidíme přilétající sovu.
Nejzákladnější volání lze napodobit i houkáním do dlaní. Zkuste to s dětmi, ideálně ještě v klubovně podle nahrávky konkrétního druhu: Narovnejte obě dlaně. Pravou dlaň umístěte kolmo na
polovinu levé dlaně. Z tohoto postavení obě dlaně sevřete tak, aby
vám nikudy neunikal vzduch. Nechte pouze otvor u palců, kterým
budete dovnitř foukat. Podle délky vdechu bude dlouhé i to „puštíkovo“ – tedy vaše – houkání. Bude-li vám unikat vzduch někde
jinde, zkoušejte natočit prsty a ruce tak, aby vzduch neunikal nikudy,
kudy nemá.
Námluvy sov probíhají v zimě a předjaří, v této době, nejspíš
od konce ledna do března, je tedy také nejčastěji uslyšíte houkat.

Lítající hmyzové
Další možnosti, na něž se tentokrát pokusíme zaměřit hlouběji,
představuje svět hmyzu. Noční hmyz je v mnoha případech váben
světlem. Jednoduchým krátkým pokusem s rozsvíceným světlem
můžeme s dětmi zkusit, kolik hmyzu přiletí. Důležitá je volba zdroje, na LED světlo (bez UV záření) zpravidla příliš hmyzu nenaletí.
Hodí se halogenka nebo lampa s klasickou žárovkou. Což by třeba
u klubovny neměl být problém.
Můžeme-li se ovšem lovu věnovat delší dobu, zkusíme sestrojit důmyslnější lapací pomůcku. Natáhneme mezi stromy či keře
bílé prostěradlo a pod ně umístíme na zem ještě jedno. Plochu zavěšeného prostěradla osvítíme nějakým silnějším světlem. Hmyz
přilákaný světlem nalétává na kolmou plochu prostěradla, sedá na
ni, případně po nárazu do ní padá na zem, kde jej lze na bílé ploše
rozprostřeného druhého prostěradla jednoduše najít. Hmyz tak
uchráníme před popálením a nám se bude lépe pozorovat.
Podaří-li se nám nějaké jedince chytit, můžeme si je zkusit
nakreslit, případně určit. Jak se liší noční druhy od těch denních?
Nejpatrnější jsou rozdíly u motýlů.

Reinhard Witt: Vnímejme přírodu
všemi smysly (2008, ekologické středisko
Sever) – metodická příručka pro rozvíjení
vztahu k přírodě, postavená na smyslověprožitkových aktivitách a hrách

Jaké druhy se dají chytit?
Noční motýli (např. z čeledí lišajovitých nebo můrovitých),
brouci, dvoukřídlí, jepice, švábi, ploštice, blanokřídlí (lumci, kutilky), dlouhošíjky, síťokřídlí (zlatoočka, mravkolev),
srpice...

Hlas pro tento den – obsáhlá databáze
hlasů zvířat, zejména ptáků a včetně
hmyzu, zpřístupněných ke stažení
Českým rozhlasem: rozhlas.cz/hlas

vyprávět, co kdo v lese slyšel. Lze například společně hádat, co
mohlo v lese hrabat a štrachat a jaké zvuky byly nejhrůzostrašnější.
Upozornění: Kvůli bezpečnosti se této aktivitě pokusíme vyhnout v oblastech, kde běžně potkáváme rozhrabanou zem od divokých prasat.

Praktické tipy k lovu hmyzu

Hmyz v dětských časopisech

V noci létá jiný hmyz než ve dne: zvečera vyletuje noční hmyz
včetně tzv. můr. Pro jednotlivé druhy je také důležité roční
období (např. bekyně mniška se loví od poloviny července
do poloviny srpna, jindy je obtížné ji potkat). Velmi záleží na
tom, kam umístíme chytací prostěradlo. Obecně platí, že více
hmyzu najdeme na rozmanitých biotopech. Ještě důležitější
je volba správného termínu (jaro až léto jsou nejvhodnější).
Vliv na náš úspěch bude mít i počasí, mělo by být poměrně
teplo, bez deště a silného větru. Není vhodné, aby silně svítil
měsíc, natož úplněk.

Tématům přírody a hmyzu se věnují také aktuální časopisy
Světýlko a Skaut.
Ve Světýlku najdete článek Za hmyzími krasavci poskytující návod na výrobu odchytové pasti pro zkoumání bezobratlých. Budete-li jej zkoušet, učte děti přistupovat k živé přírodě
s úctou - kontrolujte past často, abyste zamezili trápení zvířat,
jak je uvedeno ve varovném rámečku, a věnujte s dětmi péči
následné reflexi celého experimentu. Pamatujte, že aktivita by
měla vést k rozvíjení kladného vztahu k přírodě, děti by měly
mít radost z objevení rozmanitých živočichů a citlivé starosti o ně. Schválně, co myslíte, budou se lišit denní úlovky od
nočních?
Časopis Skaut potom vyzývá ke zbudování hmyzího
hotelu. Máte-li u klubovny nějaký plácek, co takhle zkusit
tuhle zajímavou aktivitu? Máte dvě družiny? Postavte dva
hotely a zjistěte, komu se v něm zabydlí více hmyzáků. Nejen
že podpoříte druhovou rozmanitost, ale ještě si vytvoříte skvělou příležitost pro pozorování hmyzích obyvatel.
příroda

Parádnice
Nejmezi brouky.
louky.
krásnější z celé y
Červené šatičk i
s malým
puntíčky.
Na zvonku

příroda

Za hmyzími
krasavci

rosa,
létá si
bosa.

Kdo
je to?

výroba odchytové pasti

mi hmyA za další
teď
hmyzem,
záky, tedy
vu.
na výpra
půjdeme

e
No přec
!
BERUŠKA

2. Najdu místo, kam svoji past
umístím. Vykopu díru o trochu větší než je
moje nádoba a nádobu
do ní vložím.

íme?
Jak jí ulov pasti.
e si
Vyrobím

KDo je hmyzák? Hmyzák má šest nohou (na každé straně tři), a jeho tělo lze rozlišit
ostatní, co do
na hlavu, hruť a zadeček; většinou má složené oči a na hlavě tykadla. Všechno
či slimáci.
pasti spadne, není hmyz, ale jsou to jiní živočichové, např. žížaly, mnohonožky
Na čem si pochutná chrobák? Vyraz od šipky
Jakmile pasti zakopeme, můžeme si jít dát
s chrobákem po stranách čtverečků. Jaké číslo
oběd nebo zahrát na chrobáky. Chrobáci jsou
je
ve
čtverečku,
tolik
stran
čtverce
se
musíš obejít.
tou
a
trusu
z
kuličky
brouci, kteří si válejí
Zjistíš, na čem si pochutnává chrobák?
pak živí jejich larvičky. Zkusme udělat kuličku
z bláta, kamínků, trávy či bahna. Kdo ji dovalí
1
0 0 0 0 0 0 0 0
nejdál za určitý čas? Nerozpadla se vám?
2
1

Je čas zkontrolovat pasti! Chytilo se
něco? Je to hmyz nebo jiný živočich?
Vezměme si papír a namalujme
si ho.

NEZAPoMEňtE!!
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1. Do batohu přibalím chytací nádobu – sklenici,
plastový kelímek od jogurtu, spodek uříznuté
PET lahve; lopatku či nějaké nářadí na zahrabání nádoby a můžu i něco sladkého (např.
kostku cukru, kapku sirupu – ale ne moc,
aby se v sirupu neutopili třeba mravenci).

!
Pokud uděláte kdekoliv
past na zvířata,
kontrolujte ji dostate
čně často (max. po
0,5 - 1 hodině), aby
chycení
týráni. Na závěr vždycky živočichové nebyli
Samotná díra může tyto pasti odstraňte!
v
se dostanou, ale po přírodě zůstat, z té
hladkém povrchu
nic
nahoru nevyleze.
Na závěr
meň všechny živočich nezapoy vypustit
zpátky do přírody.

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0

0
1
2
1
0
1
2
1
2
1
1
2
2
2

1
2
1
0
0
1
1
0
1
2
2
1
0
2

1
2
1
1
1
2
1
0
0
1
1
0
0
2

houby

0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
2

0
1
1
1
0
0
1
2
3
1
0
0
1
2

1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3

1
1
0
1
2
2
1
0
1
2
2
2
1
1

3. Vyhrabaným materiálem zasypu okolí pasti tak, aby těstě doléhalo k hornímu okraji pasti.
Do pasti můžu vložit sladké lákadlo.

bobky

Jednou z pohybových aktivit pro noční pobyt v přírodě může být
chůze po reflexních prvcích. Jde v podstatě o noční alternativu
k chůzi po fáborcích. Děti si na cestu svítí baterkami a cestu hledají od odrazky k odrazce.
Budeme-li mít dostatečnou zásobu reflexních proužků, můžeme je využít. Nemáme-li jich dostatek, můžeme pořídit reflexní
nášivné pásky (dají se sehnat v galanteriích), které rozstříháme
na proužky nebo čtverečky a přivážeme či kancelářskou sponkou
přichytneme na větve. Z aktuálního místa by měla být vidět pouze
jediná další páska, ke které se děti mají vydat.
Během této aktivity děti asi vyplaší většinu zvěře v širokém okolí, možná ale i tak uslyší zajímavé noční zvuky. Po návratu si můžeme

mršiny

Tip na noční hru: Orienťák s odrazkami

tlející listí

Pokud se rozhodnete hmyzu věnovat celý půlden nebo den (třeba v kombinaci s denními aktivitami, které přinášejí dětské časopisy,
viz rámeček), myslete na proložení badatelských aktivit těmi pohybovými. Jednou z nich může být noční odrazková stopovačka, která
pomůže dětem pohybovat se v přirozené noční tmě.

Kam tu past jenom umístím?

Tam, kde může
být dost živého hmyzu.
- na kraj louky.
u.
- na louku do polostín
- zakopu ji do lesa!
- k tůňce k potoku.

Po odchytu porovnejte
úlovky svých pastí. Liší se,

nebo ne? Různí hmyzáci
upřednostňují různé prostředí
– někdo stín, další vlhko, jiný
sušší povrch. to jsou jejich
biotopy – místa výskytu.
Připravila: Anna Vítová,
ilustrace: Oskar
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středisko / hospodaření / tábor

Vyúčtování tábora v h.skautingu
Jaké možnosti nabízí aplikace skautského hospodaření online?

Je podzim 2015 a opět na střediskové poradě řešíme, jak příští rok lépe
vyřešit táborové platby, vyúčtování a vše okolo něj. Shodli jsme se, že
potřebujeme systém, který umožní všem přehledně kontrolovat, kdo už
tábor zaplatil a kdo ještě ne. Ideálně tak, aby hospodář nemusel vše
přepisovat do nějaké tabulky nebo posílat výpisy jednotlivým táborovým hospodářům, kterých na středisku naší velikosti není málo. Při
zjišťování, co bychom mohli používat, jsme narazili i na h.skauting,
který jsme nakonec zvolili jako vhodný nástroj pro naše potřeby. Dokonce jsme zjistili, že nám umožní mnohem více než jen hlídat, kdo
už zaplatil.

Co je h.skauting?
Na adrese h.skauting.cz funguje nástroj, který umožňuje od začátku až do konce vyúčtovat akce, tábory a v aktuální betaverzi
dokonce i celé jednotky, například střediska, to vše v propojení se
SkautIsem, ze kterého se automaticky importují potřebné údaje.
V tomto článku se pokusíme funkce systému přiblížit především na
příkladu vyúčtování tábora. Uváděné postupy mohou někdy působit
složitě a pro obrázek o tom, co aplikace umí, není vždy nutné se
v nich přesně orientovat – konkrétním detailům snáze porozumíte,
až budete mít systém otevřený před sebou, a přijdou třeba vhod, až
se o ně budete sami pokoušet.

nástroj, kde můžete spravovat jakékoli platby, které si jen usmyslíte.
Řekněme, že se rozhodnete vybrat dopředu poplatek na víkendovku
do NP Podyjí. Stačí jen zapnout h.skauting, kliknout na záložku
platby, založit skupinu plateb (volíte z možností tábor, registrace
či obecná), vyplníte základní údaje o platbě a založíte. V tuto chvíli
už máte nastavenou skupinu plateb NP Podyjí. Díky propojení se
SkautIsem jen přidáváte jedním kliknutím lidi, kteří mají zaplatit.
Následně ani nemusíte tvořit nějaký složitý e-mail, kam by měli
účastníci platit. V h.skautingu je vytvořen základní mail, jenž vyzývá k úhradě a který je navíc možné pro každou skupinu plateb
upravit dle vašich potřeb. Následně jenom jednou za čas zapnete
h.skauting a vidíte, kdo již zaplatil. Vše rychle, jasně a přehledně.
Přístup k těmto datům má každý, kdo je potřebuje (jen mu musíte
přidělit potřebnou roli ve SkautIsu).

Výběr registrace
Práce s registrací funguje velmi podobně jako sledování plateb. Vše
je ale ještě ulehčeno tím, že h.skauting sám pozná, že máte ve Skaut
Isu založenou registraci, takže jakmile máte ve skautIsu hotovo, tak
jen založíte skupinu plateb a rozešlete e-mail. Veškeré informace se
naimportují, takže nemusíte nikam znova zadávat, psát mail nebo
řešit, kdo kolik platí.

Propojení se SkautIsem

Cestovní příkazy

Celá aplikace je přímo napojena na Skautský informační systém.
Pracuje tedy s rolemi, které máte ve SkautIsu přiděleny – pokud
tak chcete v h.skautingu něco dělat, budete potřebovat minimálně
roli oddíl: správce akcí nebo lépe oddíl: vedoucí/administrátor. Při
pořádání akce pro více jednotek (oddílů) pak lze některé věci dělat
pouze v roli středisko: správce akcí, středisko: hospodář nebo středisko: vedoucí/administrátor. Zde je potřeba dát i pozor, v jaké roli
a pro koho co zakládáte. Stačí však postupovat pečlivě a vyzkoušet
si to. Výhodou propojení se SkautIsem je jednak bezpečnost – bez
účtu ve SkautIsu nic neuvidíte – a jednak to, že spoustu údajů lze
následně importovat a nemusíte je stále dokola psát. Jedná se například o vyplňování seznamu účastníků nebo třeba vyplnění údajů
na příjmák či výdaják.

U cesťáků nejvíc oceňuji jednoduchost a návodnost celé aplikace.
Kdo umí dobře pracovat s cesťáky v excelu, aplikace mu toho zas
tolik neulehčí. Nicméně pokud mezi tyto lidi nepatříte, cesťák děláte
poprvé nebo často účtuje cesty někdo jiný, tak právě pro vás je tato
záložka jako stvořená. Vše pěkně na jednom místě! H.skauting je
tak jednoduchý, že to pochopí i ten, kdo cesťák nikdy nedělal. Stačí
založit auto do systému, naklikat jednotlivé jízdy a je hotovo. A mimochodem, toto lze udělat i přímo na akci – stačí smartphone a data
v mobilu.

Sledování plateb
Stále největší vychytávka celého h.skautingu podle mě spočívá
ve sledování transakcí. Stačí mít účet u Fio banky a můžete hravě
a jednoduše hlídat veškeré platby. V zásadě je potřeba, aby někdo
na začátku propojil váš účet u Fio banky s h.skautingem pro celé
vaše středisko (otázka pár minut) a vám se otevře naprosto skvělý

Vyúčtování tábora pod kontrolou (Martin
Krátký – Kecka, Skauting, červen 2015) – článek věnovaný podrobněji samotným nástrahám vyúčtování.

Lukáš Maňák – Divoch
lukas0manak@gmail.com
Vůdce brněnského střediska Brána a instruktor
ČLK Trinity, ve volném čase hraje ultimate frisbee.

Vyúčtování akce či tábora krok po kroku
Nyní už víte, jak udělat cesťák nebo vytvořit skupinu plateb.
Pokud však chcete používat tento nástroj komplexně, je dobré
si říct, jak fungují i záložky akce a tábory. Vše vysvětlím na
táborech (akce je v některých ohledech jednodušší, ale jinak
obdobná):
1.
Založíte tábor ve SkautIsu (vytvoříte hlášenku).
2. Založíte akci v h.skautingu.
3. Přejdete na záložku účastníci, kde účastníky jednoduše naimportujete.
⟶⟶ Pokud náhodou nemáte nějakého účastníka ve
skautIsu, je možné jej přidat ručně.
4. Založíte skupinu plateb (již bylo vysvětleno).
⟶⟶ Velmi jednoduše lze přidat či odebrat účastníka akce.
5. Začnete pracovat v záložce pokladní kniha.
⟶⟶ Kliknete na načíst příjmy od účastníků (pozor,
objeví se aktuální stav a další platby musíte
znovu načíst).
⟶⟶ Přidáváte účetní doklady (zadáte datum, vyplníte účel, zvolíte osobu, na kterou doklad
napíšete, a vepíšete částku).
6. Tisk – jakmile máte vše vyplněno, pouze vytisknete
pokladní knihu, příjmové a výdajové doklady.
Nalepíte prvotní doklady. Předáte účetnictví k revizi.
7.

tuto volbu, tak se pošle mail i těm, kterým už došel a hlavně i těm,
kteří mají již zaplaceno. Proto je dobré v tomto případě poslat platbu
každému zvlášť (i tato možnost tu je).
V neposlední řadě je dobré si založit vlastní e-mail. Ten základní
platby@skauting.cz je často vyfiltrován jako spam. Založením
vhodného e-mailu se tak vyhnete zbytečným komplikacím.

Závěr
O h.skautingu by se dalo napsat opravdu mnoho, ale mnohem lepší
bude, pokud si jej sami osaháte a vyzkoušíte. Věřím, že nebudete
litovat. Autorům aplikace patří velký dík a obdiv, neb takto povedený nástroj je opravdu cenný. U nás jsme teprve na začátku a vše se
učíme. Nicméně už teď vidíme, že nám h.skauting ušetřil spoustu
práce i času, který pak můžeme věnovat důležitějším věcem.

Na co si dát pozor
Pokud budete h.skauting opravdu pravidelně používat, je dobré si
nastavit pár pravidel. Není zrovna přehledné, pokud se vám bude
stále dokola opakovat název akce nebo plateb – víkendovka nebo
výlet. Dobré je třeba uvádět název akce a rok. Stejně tak je to s variabilními symboly. Aby vše dobře fungovalo, je dobré dodržovat
nějaký systém. U nás část VS označuje rok, další oddíl, další typ
akce a poslední trojčíslí je použito na pořadí plateb v rámci akce.
Tím máme zajištěno, že se nikdy neobjeví stejný VS znovu.
Další kapitolou jsou e-maily. Abyste mohli používat modul
platby plnohodnotně, je potřeba, aby měl každý člen ve SkautIsu
nastaven e-mail (pokud tak neučiníte, budete mail pokaždé vyplňovat ručně). Je dobré taktéž rozlišovat e-mail rodičů a e-mail člena.
Aplikace vám pak nabídne možnost volby e-mailu, pokud jich máte
založených více. Ano, je to sice nějaká zátěž navíc, ale pak už jde vše
samo a téměř bez práce. Pozor si taktéž dejte na tlačítko hromadně
rozeslat info o platbě. Pokud třeba přidáte další platby a použijete
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Ve spojení se světem

Chcete-li udržet prst na tepu světového skautingu,
určitě by vás neměla minout naše nová rubrika
dávkující pravidelné inspirace ze zahraničí
JOTA/JOTI

Anna Hubáčková
hubackova.anicka@seznam.cz
Podílí se na programu
Skautského institutu v Brně
a touto dobou právě předává
oddíl v Novém Městě.

Tipy na aktivity

Zúčastněte se s oddílem akce, která je skvělou příležitostí, jak umožnit skautům a skautkám pocítit mezinárodní rozměr skautingu na
vlastní kůži, bez nutnosti velkých příprav a cestování!
JOTA/JOTI je celosvětové virtuální jamboree pořádané každoročně třetí víkend v říjnu na rádiových vlnách (Jamboree On The
Air) a po internetu (Jamboree On The Internet). Letošní ročník se
bude konat o víkendu 14. – 16. října 2016. Pokud se chcete s oddílem
zúčastnit, je nejvyšší čas začít s plánováním a nachystat se. Nakolik
se do akce zapojíte, je samozřejmě na vás, my vám níže přinášíme
několik tipů, jak na to.
Všechny potřebné informace o akci naleznete na webové stránce jotajoti.info, na které probíhá i registrace. Také tam najdete tipy
na aktivity a výzvy, které můžete s oddílem během víkendu vyzkoušet. Užitečná je i sekce „Idea Box“, která umožňuje sdílet a čerpat
inspiraci na aktivity navzájem mezi účastníky. Každý rok je pro
jamboree vybráno téma či motto, které může být další inspirací
při vymýšlení programu pro váš oddíl. Letos jím je “Discover our
world“, což přímo vybízí k poznávání jiných skautských zvyklostí
a kultur skrze spojení se skauty z celého světa.

Před akcí
Je důležité zamyslet se nad tím, co si od účasti na JOTA/JOTI slibujete, a stanovit si cíle, na základě kterých budete akci plánovat. Nebojte se k tomuto rozhodování přizvat členy oddílu a nezapomeňte
zohlednit i jejich jazykové schopnosti. Ať už se sejdete v klubovně na
jedno odpoledne, nebo jamboree zasvětíte celou víkendovou výpravu, ať bude vaším cílem najít partnerský oddíl pro delší spolupráci
na nějakém projektu, či si budete „jen“ chtít procvičit angličtinu
a zjistit, jak se skautuje třeba v Indonésii, je dobré si předem připravit nějaké informace o vašem oddíle i českém skautingu, které
budete moci sdílet se zvědavými skauty odjinud. Nejlepší jsou samozřejmě fotografie, promyslete však dopředu jejich velikost, abyste
neměli problém s odesíláním...

Za obzor (2013, Junák) – metodická příručka
s dalšími tipy na aktivity pro JOTA/JOTI a přehledem
o jiných projektech se zahraničním přesahem
Velké akce slouží k rozvoji dětí
(Lukáš Šlehofer – Šlehy, časopis Skauting, únor 2016)
jak z akce vytěžit metodicky maximum

⟶⟶

⟶⟶

⟶⟶

JamPuz (Jamboree Puzzle) – Každá lokace získá
při registraci identifikační kód, cílem této aktivity
je totiž získat od ostatních co nejvíce kódů. Získávání
kódů je ale jen prostředek pro navázání komunikace.
Vymyslete společně s oddílem či družinou seznam
otázek, které vás zajímají o skautingu v jiných zemích, a při vyměňování kódů sbírejte odpovědi. Můžete si v klubovně vyvěsit mapu světa a barevnými
špendlíky si značit místa, na kterých jste s někým
komunikovali.
TheGoals.org – Nová mobilní aplikace, která umožňuje seznámit se se sedmnácti cíli udržitelného
rozvoje (SDGs), vydanými OSN, a přináší tipy, jak
s nimi pracovat. JOTA/JOTI je skvělou příležitostí,
jak o cílech mluvit v mezinárodní komunitě a třeba
začít společně s jiným oddílem pracovat na projektu,
který i málem přispěje k jejich naplnění.
The Lab – Už jste někdy s oddílem zkoušeli vyrobit
vlastní baterku nebo rádiový přijímač? Sekce, kde najdete tipy na osmnáct zajímavých experimentů, které
můžete během víkendu vyzkoušet, a fotky či video
z jejich realizace potom sdílet s ostatními.

jotajoti.info – oficiální web akce, kde najdete
více informací k jednotlivým aktivitám.

trendy / pedagogika / kritické myšlení / program

Sokratem ve skautském oddíle
Jednou z nejvýznamnějších dovedností pro život
v dnešní době je umění kriticky myslet.
Umíme jej pěstovat?

Dan Vykoukal – Žorža
dan.vykoukal@skaut.cz – Student
pedagogiky a bývalý vůdce brněnské
Čtrnáctky, podílí se na programu
Skautského institutu v Brně.

Aktivita na začátek

Jak kriticky myslet?

Drahý čtenáři, čtenářko, nabízíme možnost si odpočinout od čtení
a vyzkoušet si, jaké to může být, stát se na chvíli Sokratem!
1. Sežeň si tužku a papír.
2. Zvol si téma, činnost, objekt, vlastně cokoli, co tě právě
zajímá. Ať je to večeře, téma školní práce, film v čerstvé
paměti, filozofický problém, článek v časopise či cokoli
dalšího.
3. Po dobu cca 10 minut se na svou volbu zaměř a podrob
ji nekončící palbě otázek, které si zapíšeš. (Např. Proč
je toto rajče žíhané? Odkud pochází? Kdo všechno na něj
sahal?) Ve svém snažení se zkus koncentrovat, nepolevovat
a v myšlenkách neodbíhat jinam.
4. Ve svých otázkách se poté pokus zorientovat, trochu si
v nich udělat pořádek. Kolik jich je? Na které z nich znáš
odpověď? Na které naopak odpověď neznáš? Nacházíš
mezi otázkami spojitosti? Zkoumají Tvé otázky téma různými pohledy? Na kolik dalších témat Tvé otázky navazují?

Hledá-li člověk inspiraci, jak se sám v kritickém myšlení zlepšit, či
jak toto myšlení podpořit jako vedoucí, rádce, může začít z mnoha
stran. Jinak toto umění praktikují (praktikovali) staří Řekové, jinak literární kritikové, přírodovědci, psychoterapeuti, jazykovědci,
pedagogové či žurnalisti. Skaut, jakožto činný ve výchově a vzdělávání, (se) může inspirovat ostatní(mi) v pedagogické oblasti. Níže
nabízíme různé zdroje, které, ať už čerpají z pedagogické sféry, či
ji naopak rozšiřují, mohou sloužit jako inspirace při hlubším zkoumání kritického myšlení.
Ptáte-li se na konci tohoto článku, jak být tedy Sokratem v oddíle, zkuste někdy v oddílové diskusi přinést místo názoru prostou
otázku. Otázky, kromě toho, že nás učí o světě zdravě pochybovat,
mají oproti názorům totiž tu krásnou vlastnost, že odpovědi na ně
můžeme hledat společně.

Otázky nám nabízejí možnost nahlédnout pod vrchní obal světa,
ve kterém žijeme. Poodhalit vrstvy, vzájemné souvislosti, chápat
vztahy a zákonitosti. Porozumět naší schopnosti vidět svět i sama
sebe. V konečném důsledku hledat a poznávat pravdu. Tak, jak to
dělal kdysi Sokrates.
Úvodní aktivita i tento článek nabízí pohled na schopnost kriticky myslet, kterou nechápe pouze jako nástroj při ověřování pravdivosti informace, ale jako umění využitelné v naší každodennosti.
Protože se skauting snaží porozumět světu kolem sebe a zanechat
jej o trochu lepší, může být obohacující nechat se inspirovat různými
myšlenkami a nástroji kritického myšlení, které nám mohou pomoci
v naší snaze porozumět světu.

Co je kritické myšlení?
Kritické myšlení můžeme chápat jako umění se tázat, porozumět,
rozhodnout se a znovu se tázat s cílem rozvinout takovou úroveň
uvažování, která bude fungovat samostatně a nezávisle – která bude
analyzovat a rozklíčovávat příchozí informace, hledat rozumné důvody a důkazy, zvažovat možná řešení a nabízet jiné úhly pohledu,
tak abychom ve výsledku rozuměli svému cítění a myšlení, prostředí
kolem nás, a byli schopni se chopit akce.
Stejně jako schopnost kreslit, psát básně, řečnit či žonglovat,
i kritické myšlení můžeme chápat jako formu umění. I když se s nadáním nemusíme narodit, během svého života máme prostor jej
zdokonalit. A stejně jako u každého jiného, i umění kriticky myslet
si žádá pevné vůle, pokory a cviku.

Kde hledat inspiraci – příručky, kurzy, metodiky:
⟶⟶

Čtením a psaním ke kritickému myšlení na
globální témata – nabídka kurzů a periodik
⟶⟶ Lidé v pohybu – metodická příručka, popisující
procesy učení a kritické myšlení
⟶⟶ Respekt nebolí – výukový a metodický
materiál pro studenty i učitele II. stupně ZŠ
a SŠ, zaměřený na oblast lidských práv
⟶⟶ Filozofie pro děti – vzdělávací kurz
pořádaný projektem Varianty
⟶⟶ Stephen Brookfield – díla S. Brookfielda (oceněného
myslitele, vzdělavatele a učitele) jsou tu pro ty, kteří
se nebojí ponořit hlouběji do tajů kritického myšlení.
⟶⟶ The Critical Thinking Community – široká
nabídka knih a materiálů k prohloubení
pohledů na kritické myšlení
⟶⟶ Na Plovárně – talk-show s Markem Ebenem
(krásnější otázky aby člověk pohledal)

Jak jste na tom s kritickým myšlením vy? Dáváte svému oddílu
dobrý příklad? Umožňujete svým členům diskutovat o dění
v oddíle a ovlivňovat jej? Umožňujete jim zpochybňovat vaše
názory nebo oddílové normy? Vedete je k tomu, aby o světě
kolem sebe, včetně toho oddílového, zdravě pochybovali?
V nové rubrice Trendy se rozhlížíme po aktuálních pedagogických
inspiracích mimo skauting.
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Tomáš Vítek a kolektiv:
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Vedoucím v oddílech přináší kvalitní a originální nápady, jak obsaženou teorii náležitě zapojit do činnosti
oddílu. Instruktorům kurzů zase přehled témat, která
musí v rámci svých oborů obsáhnout, nebo různorodé
formulace pro vysvětlení složitějších témat.
Přestože je čekatelská
zkouška komplexní a sro→
zumitelná, nemůže budoucímu čekateli vynahradit
zkušenosti získané na čekatelském kurzu. Jedině tam
je možné se na celou problematiku podívat z více stran
a sdílet zkušenosti s ostatními. Samotná publikace
také neumožní budoucím čekatelům zažít její obsah
na vlastní kůži a vyzkoušet si potřebné dovednosti
v praxi.
Příručku můžeme vřele doporučit všem, kdo se
připravují k čekatelské zkoušce nebo si chtějí udržet
základní přehled.
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Letošní jaro přineslo mezi skautské publikace další
novinku. Poté, co byla před pár lety vytvořena příručka pro budoucí vůdce oddílů Vůdcovská zkouška,
vychází nyní publikace Čekatelská zkouška.
Příručka je strukturována do kapitol podle oblastí čekatelských kompetencí, které by měl čekatel
ovládat. Každá kapitola obsahuje kromě samotných
informací k danému tématu i tipy, jak nabyté znalosti
použít v oddílové praxi a na co si dát pozor. Závěr kapitoly pak nabízí příležitost si vše zopakovat pomocí
kontrolních otázek.
Když knížku otevřete, hned poznáte, že to není
obyčejná učebnice. Příručka je dobře přehledná díky
sympatické a moderní grafice. Jednoduché ilustrace
umožňují lehce si zapamatovat například, co je důležité při tvorbě tlakového obvazu nebo jak funguje
struktura střediska.
Svoji hodnotu má příručka nejen pro budoucí
čekatele, ale i pro ty, kteří zkoušku již úspěšně složili.

Eduard Vallory: Světový skauting – výchova
ke globálnímu občanství. (2016, Junák)
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Nová Čekatelská zkouška

důležité chápat, co se v té době ve WOSM a WAGGGS
dělo, protože to do velké míry ovlivňuje podobu organizací, kterých jsme dnes členy. Výborně mi pak přijde
zpracovaná část o slibu a zákonu nebo skautské metodě, oproti tomu mě ale malinko zklamala poslední část
o globální výchově, ve které již nepadá nic objevného…
Pokud vás láká přečíst si něco o světové historii
skautingu v souvislostech, pochopit, jak se vyvíjel pohled našeho zakladatele na jeho dítko, zjistit, co má
skauting společného se Společností národů či Mariou Montessori, podívat se novou optikou na to, jak
může skauting vychovávat; ptáte se, jak to, že skauting
funguje tak dlouho a v tolika zemích, nebo prostě jen
hledáte zajímavou knížku o skautském hnutí, určitě
nesáhnete vedle.

¬

Když v roce 2012 dokončil Eduard Vallory sociologickou studii o fenoménu skautského hnutí, rozhodl se
zprostředkovat její poselství také knižně. Dílo, které
výborně navazuje na 250 miliónů skautů od László
Nagyho, se nyní dočkalo českého překladu.
Aby se mohl autor věnovat dopadům skautingu
na dnešní svět a tomu, jak jej může do budoucna ovlivnit, pustil se na začátku do analýzy skautské historie
a toho, co dělá skauting skautingem.
Každou událost vztahuje k aktuálnímu dění ve
světě, názorně ukazuje, jak se měnil pohled Baden-Powella nebo s čím se museli skauti utkat, než se
hnutí plně etablovalo. Celá kniha je navíc přehledně
doplněna grafy, tabulkami a grafikou, které dokreslují
jednotlivé kusy informací.
Hodně mě oslovilo, jak Vallory při hledání jádra
toho, co je skauting, bourá mnohé zažité stereotypy a tradice. Moc mě bavila část o světové historii
v dobách, kdy se jí neúčastnil Junák – je podle mého

Čekatelská zkouška

Svědectví o Světovém skautingu

Recenze Čekatelské zkoušky:
Monika Lásková – Slůně a Albert Málek – Bert
monika.laskova@seznam.cz, albert.malek@gmail.com
Oba vedou oddíl a působí na ČLK Rozrazil.

¬

Recenze Světového skautingu:
Radoslav Šonský – Drobek
drobek@skaut.cz / Vůdce 2. oddílu v Přerově.

literatura / psychologie / tým

Jak motivovat členy týmu
Řídit oddíl jako firmu – anebo vést firmu
jako oddíl? O manažerské literatuře a jejím
hledání motivujícího prostředí
Zdá se, že otázka motivace začíná platit za jedno z klíčových témat dnešní doby. V čase, kdy se každému z nás otevírají nevídané
možnosti životních cest, nemusí být jednoduché právě pro tu naši
zaujmout druhé. Známe to možná jako skautští vůdci a vůdkyně,
potýkající se s kolísající motivací našich oddílových rad a ne vždy
horoucím nadšením jejich členů pro práci na oddíle nebo vzdělávání
na kurzech.
Jak docílit toho, aby námi vedení lidé fungovali a pracovali, je
přitom otázkou, na niž se snaží dát odpověď celé tisíce knížek prohýbajících se na policích s manažerskou literaturou. Lze mezi nimi
najít něco, co dokáže nás skauty obohatit?
Ano, lze – tedy víme-li kam sáhnout a uvěříme-li, že se v zástupech laciných návodů na zaručený úspěch skrývají také kvalitní
tituly, podložené psychologickým výzkumem a reálnou praxí. Právě
to, že kniha nestojí na vodě, ale vychází z odborného poznání, je
totiž jedním z hlavních kritérií věrohodnosti.
Pokud nám nějaký autor slibuje instantní metody, nevěřme mu.
A následujme radši ty, kdož přiznávají, že to vůbec nemusí být jednoduché. A kteří si uvědomují, že ti lidé, které se snažíme vést, jsou
v prvé řadě lidé – s veškerou svojí složitostí a rozmanitostí, a také
hodnotou, kterou je třeba respektovat. Kvalitní knihy totiž zpravidla
nestaví na návodech, nýbrž na principech a hodnotách.

Proměna myšlení
Přestože máme jako skauti v oblasti vedení lidí nezpochybnitelné
know-how, může být občas užitečné hledat další inspiraci právě
u psychologie pro komerční sféru. Jistě, skauting a byznys jsou trošku jiné světy, ovšem stále světy obývané stejným druhem člověka.
A co je zajímavé, tak že i když máme třeba občas obavy, aby naše
oddíly nezačaly připomínat firemní prostředí, zkušenost ukazuje,
že je to spíš právě svět podniků a managementu, kdo již pěkných pár
let zažívá renesanci a objevuje, že by možná nebylo na škodu přiblížit se principům, které jsou blízké, ne-li vlastní, zrovna skautingu.
Právě to ukazuje ve své knize Pohon její autor a americký spisovatel Daniel Pink. Manažeři zjistili, že jejich někdejší metody postavené na kontrole, cukru a biči nefungují ideálně a že trendy už dávno
nabraly jiný směr: týmového ducha, vnitřní motivace a společensky
prospěšných cílů. Jako by tak firmy potřebovaly osvobodit z materialistického zajetí a přiznat svým zaměstnancům, že bez vyšších
idejí ten život nějak nepůjde...
Na sto osmdesáti stránkách Pohonu (v originále Drive) předkládá autor výsledky výzkumu motivace za posledních čtyřicet let
a nadhazuje, že bychom si jich možná mohli začít všímat – a třeba
i přehodnotit strategii organizací, od firem po školy, které chtějí být

Tomáš Čakloš – Tom
tomas.caklos@skaut.cz – Dříve vedl oddíl, dnes
se věnuje inovacím ve vzdělávání, psychologii
pak studijně a na vůdcovském kurzu.

efektivní a úspěšné. Své teze autor skutečně opírá o velké množství
shromážděných studií, zároveň je s obratností šoumena prokládá
zápletkami dalších příběhů a experimentů.

Tajemství motivace
Jak tedy podle Pinka motivovat lidi v týmu? Základem je důraz na
vnitřní motivy. Naopak tresty a odměny, jakkoli se mohou zdát účinné, často podrývají skutečný zájem, oslabují kreativitu a ve výsledku
tak mohou potlačovat motivaci vnitřní. Naším cílem nesmí být druhé k něčemu nutit, ale docílit, aby to sami dělali rádi.
Na úrovni týmu vedoucích však málokdy někoho do něčeho
nutíme, dobře víme, že potřebujeme probudit opravdový zápal –
jak toho tedy dosáhnout? Odpovědí autora (a klíčovým konceptem
knihy) je přesvědčení, že aby bylo prostředí motivující, musí v něm
být přítomny následující tři principy:
1.

2.

3.

Autonomie – lidé by měli být ve své práci svobodní a co
nejvíce sami určovat její podobu. Snáze se nadchnou pro
věc, kterou mohou uchopit po svém a realizovat se v ní.
Mistrovství – tedy prostor se zlepšovat a růst. Vědomí,
že je člověk v nějaké činnosti stále lepší a přibližuje se
k pomyslnému mistrovství, přináší radost a stimuluje
hlubší zápal.
Smysl – který v práci potřebujeme vidět zcela nezbytně.
Hledání smyslu je lidskou přirozeností a jeho nepřítomnost demotivuje a frustruje. Nejsilnější motivace přitom
přichází, když onen smysl přesahuje jedince a jeho organizaci a směřuje k vyššímu cíli...

Vodítkem pro práci s týmem tak mohou být zvláště tyto principy.
Mají vaši lidé dostatečnou autonomii a příležitost k rozvoji? A vidí
v činnosti i jednotlivých úkolech, z nichž je složená, jasný smysl?
Pinkův Pohon jistě není dokonalý a zvláště může iritovat stylem, ve kterém jako by se autor stále dokola snažil ohromit čtenáře,
který není ochotný mu věřit. V každém případě se myšlenky, na
nichž kniha stojí, zdají být docela přesné – a k přečtení ji tak lze
skautským vedoucím, kteří by práci s týmem rádi lépe porozuměli,
určitě doporučit.

Daniel Pink: Pohon. (Nakladatelství Anag,
2011.) Kromě knihy lze rovněž zhlédnout
autorovu videopřednášku na TEDu:
ted.com/talks/dan_pink_on_motivation.
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časopisy

Propojujeme zajímavá témata
Na tomto místě budeme v každém čísle přinášet metodický servis k vybraným článkům
aktuálního Světýlka, Skauta a Roverského kmene – často přitom zjistíme, že se některá
témata daří napříč časopisy, včetně Skautingu, propojovat a otvírat jim tak cestu do
oddílového programu
Jaký je nejnovější Skaut?

Tipy pro aktuální Světýlko

V novém ročníku se zaměřujeme na odborky. Zkuste se inspirovat a zařadit odborky na program svých oddílů. V září
startuje seriál k odborce fotograf – v každém čísle budou praktické návody i nezbytná teorie k jejímu zvládnutí, stejně jako
představení další odborky a snaha motivovat k jejímu plnění.
V září tak můžete s časopisem vyrazit na lov kešek.

A je to tady. Nový, jedinečný vlček/světýlko s názvem Redaktor časopisu Světýlko (s. 35), pro všechny vlčata a světlušky,
co rádi malují, fotí a umí zaznamenat zajímavé události. Stačí
jen celý rok sledovat časopis a plnit úkoly – body ke splnění
vlčka/světýlka. Splněné úkoly se zasílají na e-mail časopisu
(svetylko@skaut.cz, nyní do konce října). – První úkol: Vyber
ze všech her, které se šestkou hrajete, jednu oblíbenou a zároveň podle tebe nepříliš známou. Napiš její pravidla a buď ji
vyfotografuj, nebo namaluj obrázek z průběhu hry.

Uvedeme aktivity středoevropského jamboree – dejte skautům v oddíle vybrat, jakou aktivitu si chtějí na příští schůzce
vyzkoušet. Co třeba lekce společenského tance?
V každém čísle také představíme deskovku, v září Dixit.
Možná je budete všechny znát, možná vás rubrika inspiruje
k programu na dlouhé zimní večery. A pokud máte vlastní
oblíbenou deskovku, opět budeme rádi za její představení
a nafocení, hlášky ze hry atd.
V rubrice Skauti z celého světa se ptáme polských skautů, co
rádi dělají, co je pro ně typické, jakou hru rádi hrají. Inspirujte
se a zahrajte si oblíbenou polskou hru, uvařte si jejich oblíbené
jídlo. V dalších číslech procestujeme postupně všechny kontinenty. Můžete tak každé dva měsíce vyhlásit jednu schůzku
na motivy dané země.

Se Skautem až na Svojsíkáč!
V září startuje mezidružinová soutěž MISE Svojsíkův Závod,
jejíhož vítěze čeká speciální postup do celostátního kola Svojsíkáče (v nesoutěžní kategorii). V každém čísle bude halda
úkolů, tedy programu, který stačí vzít a použít. Chce to jen
vaši družinu a možná i trochu sebe popostrčit... Dostat se do
finále Svojsíkáče je docela výzva, díky časopisu je ale vaše letošní šance větší!

3 články z Roverského kmene s největším potenciálem k rozproudění diskuze
1. Co prakticky s prvním skautským principem? (s. 46–47)
2. Digitální nomádství jako životní styl (rozhovor) (s. 8–11)
3. Je vedení jedinou cestou, kterou se mohu vydat? (s. 25–27)

Strany plné zvířátek a krásných obrázků určitě naladí každého podzimně – strany 7 až 9 nabízí Les na podzim. Také se
můžete zapojit do podzimní soutěže a vytvořit z přírodnin
skřítka Podzimníčka.
Vlček/světýlko Houbař (str. 10) spíše formou pracovního
listu motivuje vlčata/světlušky k vlastnímu vyplnění a vyhledávání informací. Na dané téma lze na schůzce zahrát hru
s obrázky hub, při které týmy sbírají houby do košíčku a pak
sepíšou recept houbového jídla.
Poslední tip míří k dvoustraně Uklizená klubovna (s. 4–5),
která se zaměřuje na pořádek nejen v klubovně, ale i v dětském pokojíčku. Zároveň se pracuje s titulní stranou, která
slouží k porovnání změn v obrázku. Do prostoru na stránce
lze napsat, proč je důležité uklízet v klubovně. Odpověď na
tuto otázku přitom můžete zkusit vyřešit i jako šestka (psaní
na společný arch papíru). Po aktivitě by mělo následovat zamyšlení, proč to tak je či není v „naší“ klubovně, a podnícení
členů oddílu ke zlepšení.

Hmyzí příroda napříč časopisy
V časopisech Světýlko i Skaut najdete články zaměřené na
přírodu, jejichž společným tématem je objevování světa
hmyzu – skauti budují hmyzí hotely, světlušky a vlčata zase
líčí odchytovou past. Metodickou průpravu k tématu přitom
nabízí tento Skauting na stranách 32 a 33.

Sestavili Komtesa, Zdeněk, Rajče a Tom.

časopisy / bezpečnost / rizika

Moje bezpečí
S novým skautským rokem přichází do časopisů
Světýlko, Skaut i Skauting nová rubrika, věnovaná
různým rizikovým jevům, psychické bezpečnosti
a ochraně dětí v oddílech i mimo ně
Každé číslo přinese jedno téma:
1.
2.
3.
4.
5.

Petra Vacková
vackovap@gmail.com
Pracuje na ústředí a koordinuje
téma psychického bezpečí, je
instruktorkou na Gemini.

Realita ve skautském hnutí

Mezi dětmi – co je šikana a jak se jí můžeš vyhnout?
Na internetu – zajisti si svůj bezpečný online život!
Mezi dospělými – co dělat, když dospělí zraňují?
V mém těle – jaká je tvoje komfortní zóna?
Před sebou samým – neubližuj sám sobě!

Otázkou bezpečnosti a šikany se zabývaly Sondy do skautského
světa v roce 2014. 11,9 % dotazovaných (zpravidla dospělí členové Junáka) uvádí, že šikana je ve skautu celkem běžná – přes 800
(z celkových 2000) respondentů se s ní v oddílech osobně setkalo.
Nejčastější odpovědi na otázku, jak byla šikana řešena, přitom
naznačují, že se zpravidla neřešila vůbec, ač o tom vedoucí věděli
A proč to všechno?
– šikanované dítě pak odešlo do jiného oddílu, případně byl pouze
„Téma ochrany dětí rezonuje ve Výkonné radě už delší dobu jako re- z oddílu vyloučen agresor.
akce na kauzy sexuálního zneužívání, které se v organizaci objevily.
Zároveň se nám z auditu kvality od WOSMu, který označil ochranu
Nabízí se otázka, proč je šikana často přehlížena či bagatelizována.
dětí jako jednu z našich slabin, dostává doporučení na zpracování Jistým faktorem může být chybějící teoretická průprava či nedostaetického kodexu, který bude určující pro nastavení pravidel chování
tek praktických zkušeností pro řešení takto vysoce nebezpečného
dospělých vůči dětem. V rozhovorech s činovníky se přitom ukazuje, jevu. Zásadním aspektem prevence šikany je přitom vzor vedoucích
že jak téma nastavení hranic vůči dětem, tak např. šikana v oddíle
a nastavení norem chování v oddíle. Vzdělávání a preventivní projsou témata, o nichž potřebujeme mluvit. Navrhli jsme tak téma
gramy na téma šikany tak mají i ve skautském hnutí své nutné místo.
ochrany dětí ve smyslu jejich psychického bezpečí k zařazení do
Strategie 2022, což znamená, že jej chceme aktivně řešit v následuCo s tím mohu dělat?
jících cca 4 letech.“ – Barbora Tichavová – Rozárka, zpravodajka
⟶⟶ Vzdělávejte se s pomocí doporučené literatury.
VRJ pro dospělé a vzdělávání
⟶⟶ Uspořádejte u vás na středisku ve spolupráci s výchovným zpravodajem seminář zaměřený na pre„Ze své profesní a bohužel i skautské praxe mám povědomí o tom, jak
venci šikany.
může čin – mnohdy čin nemocného jedince – ublížit nejen přímé
oběti, ale i celému okolnímu kolektivu. V souvislosti s diskuzí o vět⟶⟶ Nastavte dětem zrcadlo a nabízejte pomoc s citem
a pozorností, kterou si šikana zaslouží – ať už je šikaším zapojování dospělých, kteří ani skautskou výchovou neprošli, do
na přítomna ve vašem oddíle, nebo v okolí dětí, které
naší činnosti, je potřeba, aby Junák zavedl účinné nástroje prevence.
do oddílu chodí.
Nejdůležitější však je, aby tyto nástroje nebyly vnímány jako obtěžující povinnosti, ale jako vítaní pomocníci, kteří chrání nejen děti,
ale i nás a celý náš oddíl a v neposlední řadě dobrou pověst Junáka.“
Stále si nevíte rady? Obraťte se na Poradnu Skautingu pro všechny:
Kryštof Horn – Krasty, právník a člen Náčelnictva
poradna@skaut.cz či na Rodičovskou linku Linky bezpečí: 606
021 021, určenou i vychovatelům.
Bezpečí mezi dětmi je téma, které najdete v zářijovém čísle Světýlka a Skauta. Začátek skautského roku je ideálním časem pro společné nastavování, v jaké atmosféře a za jakých podmínek se budeme
v oddíle cítit dobře, např. skrze sestavování pravidel.
Michal Kolář: Nová cesta k léčbě šikany
(Portál, 2011) – v současnosti asi nejkvalitnější pedagogická publikace zabývající se
Teorie šikany říká, že ve většině dětských kolektivů k nějaké její
šikanou, jejími příčinami, prevencí a řešením.
podobě dochází. Vnímá přitom šikanu jako onemocnění celého
kolektivu – tedy nejen agresi mezi agresorem a obětí, ale jako proDaniel Vychodil – Simba: Problematika
blém všech přítomných, včetně svědků, jimž může přinést zhoubné
šikany. Vyšlo v časopise Skauting (prosipsychické následky.
nec 2012) a rovněž v publikaci Metodika
pro oddílovou praxi (Junák, 2015).

40 | 41

kalendář

V týdnu od 1. do 8. října proběhne v parcích po celé republice Výstava na stromech,
do jejíchž příprav se na některých místech
zapojili i skauti a skautky. Bangladéšský
fotograf GMB Akash zachycuje na velkoformátových fotografiích pracovní podmínky při zpracování kůže a výrobě bot
v Bangladéši. Téma spojuje lokání rovinu
– naše boty – s globální rovinou – pracovní podmínky těch, kdo je vyrábějí. Přijďte
si výstavu prohlédnout nebo ji do svého
parku dostaňte! Více k akci: vystavanastromech.cz.

15. října – MEANDR

Máš plno nových kontaktů, vědomostí
a energie z letních kurzů? A stále ti to
nestačí? Přijeď na MEANDR! Bude to
nadstavbové jednodenní setkání, které se
uskuteční v Praze, Brně a Olomouci. MEANDR je další příležitost potkat se s přáteli z kurzů, zamyslet se nad fungováním
tvého oddílu či kmene z jiné perspektivy
a inspirovat se aktivitami, které si sám/a
prožiješ. Navíc, celá akce je zdarma.

18.–20. listopadu – Elixír

Máš na podzim volné místo v kalendáři?
Přijeď do Litomyšle pro elixír skautingu.
Namícháš si seberozvoj, inspiraci pro
vedení oddílu, přesah za hranice svého
oddílu a další. Skautský Elixír je určen
vedoucím oddílů a těm, kteří se na vedení oddílu podílejí, od 16 let. Více na elixir.
skauting.cz.

2.–4. prosince
– Mikulášský víkend (Miquik)

Tradiční roverská akce složená z Polibku
Múzy, sobotního semináře a tanečního večera. Letos na téma Svět o trochu lepším.
Více na miquik.cz.

14.–16. října – JOTA/JOTI

Bližší informace o akci můžete najít
v rubrice Ze světa.

12. listopadu
– Sobota Františka Kňourka

Vzpomínková akce k uctění významného břeclavského propagátora skautingu za první republiky
Františka Kňourka. Osmdesát let od jeho pohřbu
odhalíme nový pomník, otevřeme brány klubovny
a pobavíme se u Kňourkovy propagační hry Do
tábora, kterou tehdy vychvaloval i Svojsík. Bližší
informace jsou na facebookové události.

24. listopadu – Perplex

Skautský večer plný krátkých inspirativních
přednášek, Praha. Více na perplex.skauting.cz.

25.–27. listopadu
– Ústřední lesní škola

Celostátní setkání skautských vzdělavatelů s cílem
výměny zkušeností, otevření diskuze o skautském
vzdělávání a podílu na jeho dalším směřování nebo
např. nabídka dalšího vzdělávání instruktorů, letos
na Kaprálově mlýně u Brna. Více na uls.skauting.cz.

25. 7. – 2. 8. 2017 – Moot

Největší skautská akce příštího roku. Jsi v roverském či starším věku, nebojíš se výzev a dobrodružství? Přihlaš se na Moot!
Registrace probíhá 1. 9. – 31. 12. 2016
Nebude to výlet pro padavky. Bude to prvotřídní
skautská akce na krásném a nehostinném Islandu,
náročná a nezapomenutelná. Expediční část tě zavede na různá místa na Islandu, při společné části
se pak setkáš s tisíci skautů a skautek z celého světa.
Od 18 do 25 let můžeš jet jako účastník, od 26 jako
IST. O jedno z míst v českém Mootingentu se přihlaš na moot2017.cz.

Inzerce ↓

1.–8. října
– Výstava na stromech

Grizzly, stany třetího tisíciletí
Grizzly je česká ﬁrma s výrobou v Pardubicích,
která prostřednictvím svého e-shopu
www.tabornickepotreby.cz dodává svým
zákazníkům zboží už po osm let a každým rokem
počet spokojených zákazníků stoupá.
Firma vyrábí vybavení do přírody, například stany. Ty jsou vyráběny podle starých tradic, avšak novodobou technologií. Jejich
kouzlo je v použitém materiálu, který tyto staré tradice částečně boří, ale bez dopadů na nocležníka.
Bavlněné stany mají řadu nevýhod. Jednou z těch hlavních je jejich krátká životnost. V dnešní době vyráběné bavlněné
tkaniny mají životnost v řádu pár let. Navíc mají složitou údržbu a jsou náročné na skladování. Asi každý z majitelů bavlněného
stanu dobře ví, že po pouhé jedné sezóně, nedostatečném vysušení a špatném uskladnění stan zplesniví, což má za následek
sníženou pevnost a funkčnost materiálu. Polyesterové stany Grizzly svými vlastnostmi tyto problémy zcela eliminují. Plíseň totiž
nerozkládá vlákna polyesteru a tím pádem nedochází k jeho degradaci. Samotná polyesterová tkanina je ještě o 25 % masivnější a
díky tomuto faktu jsou naše stany téměř nezničitelné.
Dalším problémem bavlněných stanů je srážení tkaniny o přibližně 5%. Naše polyesterové stany se nesrážejí a je možné je šít skoro
na přesný rozměr. Generace za generací táborníků si předávají zákaz „Nešahejte na tu plachtu, když je mokrá!“, ale tomu je se stany
Grizzly konec. Na mokré polyesterové stany můžete libovolně malovat prstem, ﬁxem nebo rtěnkou, … jednoduše čímkoliv a i přesto
nikdy neztratí na kvalitě nepropustnosti. Polyesterová vlákna do sebe nenatahují vlhkost, tak jako bavlněná, proto je jejich sušení
výrazně rychlejší. Čištění stanů je jednoduché. Stačí vzít kartáček a vodu s mýdlem a nečistoty jednoduše odstranit. Tkanina zůstane i
nadále vodě 100% nepropustná.
Polyesterové stany Grizzly vycházejí s klasickými bavlněnými cenově srovnatelně. Jsou vyráběny ve všech barevných odstínech,
počínaje bílou či béžovou, přes hnědou, khaki nebo černou až po třeba růžovou. Když potřebuje o 5 cm větší nebo vyšší, není to pro nás
žádný problém. Pokud by někdo i přesto chtěl bavlněné, je možné si v našem portfoliu vybrat ze dvou variant a to 320 nebo 440 g/m2.
Ke stanům s podsadou vyrábíme i podsady ze smrkových prken, spojených perem a drážkou, konstrukce těchto podsad je jedinečná
a vyráběna tak precizně, že jakákoliv bočnice lze napasovat na jakékoliv čelo či záda, takže už nemusíte řešit, který díl ke kterému patří.
Naši výrobu neustále rozšiřujeme a to dle přání zákazníků. Nově vyrábíme ubytovací stany s kapacitou až pro 10 osob. Tyto stany
mají vstupy z obou stran a díky tomu se dají spojovat do nekonečna. Pokud zákazník potřebuje vlastní střih nebo jen náhradní plachtu na
hangár, bez problémů navrhneme, ušijeme.
www.Grizzly.cz, www.tabornickepotreby.cz, mail: info@grizz.cz, tel.: +420 603 331 332
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BATOH TERRA 24
SPOLEHLIVÝ PARŤÁK NA
CESTY ZA DOBRODRUŽSTVÍM

Nová kolekce
podzim/zima 2016
www.loap.cz

V kinech od 6. 10.
KuboTheMovie.com
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