
Karel Kahoun: 
Těžká rozhodnutí 
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CÍL:    Účastníci se budou zamýšlet nad tím, 
zda jsou   i  v  dnešním světě těžká rozhodnutí, která by se dala 
přirovnat     k  závažnosti a dopadům rozhodnutí Karla Kahouna. 
Co pro ně znamená slovo těžké rozhodnutí a co jejich 
rozhodování ovlivňuje?

PRO:    skauti a skautky

KDE:    klubovna (ideálně večer na  výpravě)

DÉLKA:   90 minut 

CO JE POTŘEBA:  obyčejný a �ipchartový papír, psací 
potřeby, příběh a fotka Karla Kahouna, papírové krabice (nebo 
staré krabice od bot, krabičky od papírových kapesníků, krabičky 
od čajů, přeložený tvrdý papír), míčky, (klubko provázku)



PRŮBĚH:

1. Příběh Karla Kahouna

 Pokud družina viděla výstavu Zkušenost totality, stačí s  nimi krátce 
zopakovat příběh Karla Kahouna. Třeba tak, že vytiskneš jeho fotku a rozstříháš 
klíčová slova k  jeho příběhu. Jejich úkolem je dát dohromady příběh, který by 
obsahoval všechna tato klíčová slova. 
 Pokud družina výstavu neviděla, vytiskni fotku a příběh Karla Kahouna 
rozstříhej na části. Každý si pak vylosuje jednu část příběhu, kterou si přečte 
a  vlastními slovy představí ostatním. Když nebude něco jasného, měl bys dát 
příběh do souvislostí (třeba zeptat se, co o dané době vědí, a případně vysvětlit) 
a zdůraznit závažnost rozhodnutí. Můžeš se ještě doptávat třeba: Jaká rozhodnutí 
musel Karel ve svém životě udělat? Které z  nich bylo opravdu těžké?

2. Těžká rozhodnutí dětí 

Plynule navaž na příběh Karla Kahouna a téma těžkých rozhodnutí. Můžeš zmínit, že tuto dobu zažila generace jejich 
prarodičů, a zeptat se dětí, jestli si s  nimi někdy o tom povídali a jestli také zažili nějakou situaci, ve které museli učinit 
takové těžké rozhodnutí. Nech je volně odpovídat, a pokud nebudou mít žádné příběhy z  té doby, můžete přejít i do 
současnosti. Následně všem rozdej papír a tužku a polož jim otázku: Museli jste se o něčem v  životě rozhodovat vy? A jestli 
ano, jaké z těch rozhodnutí bylo nejnáročnější a proč? Když budou váhat, můžeš ještě zdůraznit, že to mohou být i příklady 
maličkostí.

POZNÁMKA: Připrav se na to, že mohou zmínit závažná témata, jako např. rozvod rodičů. V  této situaci je dobré je podpořit, říct, že to je opravdu 
velmi těžké rozhodnutí, a poděkovat za sdílení.
POZNÁMKA: Zkus navodit příjemnou atmosféru – nemusíte sedět na židlích kolem stolu, ale třeba rozložit deky na zem a pustit si příjemnou 
hudbu nebo si jít sednout ven na trávu. Pro ilustraci je dobré s  sebou vzít nějaké dobové fotogra�e nebo předměty (např. oblečení nebo cokoli jiného, 
máš-li).

3. Sdílení

Vyzvi děti ke sdílení jejich rozhodnutí. Můžou se objevit témata jako: Brát drogy? Pít alkohol? Mít Facebook? Kamarádit se s  
někým? Zastat se slabšího? Pomoci někomu na ulici? Chodit do skauta? Buď připraven udržet poměrně vážnou atmosféru, je 
vhodné každého ocenit za to, že něco sdílel (poděkovat, ocenit odvahu), a zejména u opravdu závažných témat nerozebírat 
detaily a nedoptávat se na další otázky. Důležité je také nikoho ke sdílení nenutit, na začátku zdůraznit, že není správných 
a špatných rozhodnutí, a nedovolit, aby se děti navzájem posmívaly. Podpořit je také můžeš sdílením nějakého vlastního 
rozhodnutí (např. když jsem byl starý jako vy, tak jsem měl dilema…).

POZNÁMKA: Stoupněte si do kroužku a vezměte si klubko provázku. Provázek si házejte a tvořte síť. Pokud někdo nechce mluvit, může pouze 
hodit provázek někomu dalšímu a nic nezmiňovat. 
POZNÁMKA: Nemusíš děti nechat sdílet rozhodnutí veřejně, ale postavit je do řady, kde zavřou oči. Pak budeš nahlas číst jednotlivá rozhodnutí, a 
pokud děti takové rozhodnutí dělaly, tak udělají krok dopředu. Pokud ne, zůstanou stát na místě. Nejde o veřejné sdílení, ale děti si samy uvědomí 
odpovědi a ty uvidíš, jak reagují. 

4. Překážky rozhodnutí

Každý si vezme 1–3 papírové krabice (nebo můžeš použít i staré krabice od bot, krabičky od papírových kapesníků, krabičky 
od čajů, přeložený tvrdý papír do střechy). Polož všem společnou otázku: Co vám brání se rozhodovat? Každý pak na svoji 
krabici napíše odpověď na tuto otázku a společně z  nich pak vystaví zeď. 
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5. Jak dělat rozhodnutí 

Naproti zdi pověs na stěnu �ipchartový papír a rozdej �xy. Na něj mají naopak 
všichni za úkol psát to, co jim pomáhá činit rozhodnutí (pro zjednodušení můžeš 
použít konkrétní příklady, které už byly řečeny). Stejně jako v  předešlých bodech 
zde nejde o správné nebo špatné odpovědi. Pokud padnou myšlenky, které ti 
přijdou užitečné, můžeš je zdůraznit a propojit s  reálným světem.

6. Boření zdi

Vraťte se zpátky k  postavené zdi, vezměte si míčky a zeď na znamení toho, že 
překážky, které nám brání se rozhodnout, se dají překonat, symbolicky zbořte (buď 
všichni najednou, nebo může házet jeden po druhém).

7. Závěrečná reflexe 

Vrať děti k  příběhu Karla Kahouna. Můžete si třeba sednout do kroužku, zavřít oči a ty budeš říkat nahlas pouze jednotlivá 
hesla (Karel, skaut, student, učitel, zákaz, pionýr, těžké rozhodnutí, dilema, skautský oddíl, vojna, udání, vězení, Jáchymov, 
23 měsíců, svoboda, naděje, demokracie), která příběh připomenou. Pak můžeš program uzavřít tím, že jaké rozhodnutí 
musel udělat ve svém životě Karel Kahoun, už vědí, ale jaká rozhodnutí udělají ve svém životě oni, je jen na nich. Zeptej se 
dětí, co si z  programu odnášejí, případně se ještě můžete bavit o tom, jestli jsou nějaká rozhodnutí, kterých se bojí, nebo co se 
stane, když člověk udělá špatné rozhodnutí.
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