PŘEDMLUVA
Na svátek patrona všech skautek a skautů jsem byl v Uherském Hradišti coby bývalý mukl (Muž Určený K Likvidaci) hostem studentské konference o padesátých letech minulého století a o zvěrstvech,
která nadělala KSČ za času své vlády. Součástí konference byl jednak dokument o obětech komunistů,
který s pomocí studentů natočili jejich kantoři, jednak prohlídka smutně proslulého uherskohradišťského vězení, kde své vězně mučil ještě proslulejší Grebeníček starší. A nakonec setkání se čtenáři
v nádherné Městské knihovně.
Na konferenci jsem byl podroben snad dvouhodinovému výslechu o čase svého věznění a – dá-li se
to vůbec v takové souvislosti vyjádřit – měl jsem radost z toho, jak se ti 16–20letí studenti ptali a co
chtěli vědět. Radost z několika důvodů: že se ptali zasvěceně a že z toho bylo cítit, jak moc chtějí
vědět všechno o minulosti země, ve které se narodili a do níž patří. Jak i jim, narozeným ve svobodě,
naskakuje husí kůže z ničení všeho, na co komunisté upřeli svůj nenávistný zrak. A samozřejmě mě
taky potěšilo, že mezi studenty sedělo několik skautů a skautek. Jejich přítomnost byla pro mě inspirativní (dá-li se to tak nazvat) i tím, že – vlastně – jako skaut jsem měl při svém věznění a především
při výsleších a jejich různých mučivých tělesných způsobech ve srovnání s jinými třídními nepřáteli
komunistického režimu velkou výhodu: byl jsem připraven. Najednou jsem úžasně využíval všeho,
co jsem se už jako vlče a pak jako skaut naučil. A přidal-li jsem k tomu vírou danou jistotu, že to
přečkám a že se věci stejně jednoho dne obrátí k lepšímu, nemělo to chybu, jak se teď říká. Když jsem
pak v uranových lágrech potkával další skauty, jejich paměť na časy výslechů byla tatáž. Kromě toho
jsme – asi – měli v očích cosi, co nás navzájem identifikovalo. Něco jako kód. Kód skautství, chcete-li.
Píšu tuhle předmluvu ke knížce, která chce být skautským vůdcům pomocníkem v nezapomínání,
nebo jak to nazvat. A právě tohle nezapomínání by mělo v sobě nést i zkušenost těch, jimž jejich
skautství bylo mnohdy jedinou obranou proti
ničivé totalitní touze likvidovat v lidech cokoliv, co podporovalo jejich vzdor a odhodlání nekleknout si a ohnout páteř. Některé
zkušenosti se samozřejmě probírají k životu
pomaleji než jiné – možná proto, že si myslely, že je nebudeme potřebovat. Nebo že už
nejsou moderní. Jako třeba význam každého
slova skautského zákona, skautského slibu.
Taková ošoupaná, omletá slova jako pravda
a čest a věrnost a pomáhání a úcta a všechna
další najednou znovu nabývají na důležitosti.
Kdo by to řekl? Máme je totiž v sobě. Jen je
vzbudit.
Za sebe přidám ještě něco, co taky patří do
kodexu skautství: MŮŽEŠ-LI UDĚLAT
RADOST, MUSÍŠ.
Jíra Stránský
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PODĚKOVÁNÍ
Před pěti lety jsme na nejrůznějších místech a v nejrůznějších podnicích vymýšleli projekt Skautské
století. Chtěli jsme nahrávat příběhy, přemýšlet o historii, pokládat si otázky. A byl to náš nejasný
sen, že na konci bude cosi, co bude sloužit vůdcům oddílů a vzdělavatelům jako průvodce bludištěm
lidských dilemat, ze kterých sestává minulost skautského hnutí. Publikace je na světě a já děkuji Vám
všem, kdo jste se za těch pět let na projektu Skautské století nějak podíleli.
Zejména bych chtěl poděkovat všem členům úzkého realizačního týmu projektu:
Lucie Trlifajová, Magdaléna Benešová – Mája, Vendula Nováková – Vodnice, Lukáš Havel, Marek Baxa – Plavčík, Terezie Koláčková – Tera, Anna Cisariková – Áňa, Marie Novotná – Wannah,
Michaela Čakrtová – Střízla, Petr Macek – Prófa, Šimon Trlifaj – Šošon, Petra Kunstová – Péťa,
Michal Šrubař – Grizzly, Natálie Vydrová, Jana Bartošová – Kobiha, Jan Havelka – Kačer, Martin
Ocknecht – Johan, Václav Zeman – Šík, Jakub Foldyna – Elf, Tomáš Foldyna – Drákula, Michal
Bureš – Bumerang
Autorům této publikace: Michal Bureš – Bumerang, Lucie Černá – Indi, Vojtěch Kábrt – Děda, Petra
Kubíková – Tkanička, Alena Ondříčková – Ájá, Jaroslav Soegel – Jára, Tereza Štolbová – Tété, Jiří
Zajíc – Edy.
Děkujeme také našim kamarádům z Paměti národa, bez kterých by projekt Skautské století vznikal
jen stěží:
Lenka Kopřivová, Mikuláš Kroupa, Jan Polouček, Michal Šmíd
Děkujeme nadaci Messengers of Peace, která finančně podpořila vznik této metodické publikace.
A v neposlední řadě děkujeme Nadaci Vodafone za to, že projekt Skautské století dlouhodobě finančně podporovala.
Projekt Skautské století se sice tímto uzavírá ve svojí původní podobě, ale také se stává součástí Skautského institutu A. B. Svojsíka. Pokračujeme tedy dále a těšíme se na spolupráci s kýmkoliv, kdo s námi
sdílí zájem o nekončící příběh skautského hnutí.
S pozdravem a stiskem levice
Miloš Říha – Šípek
Skautský institut A. B. Svojsíka, ředitel
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ÚVOD
Právě jsi otevřel příručku, která se Ti má stát užitečným pomocníkem a jakousi praktickou berlou
při práci s tématy dotýkajícími se historie skautingu a myšlenkových základů junáctví v Tvém oddíle.
Patrně patříš mezi ty, kteří vědí, že návraty do historie bývají užitečné, dobrodružné a plné zajímavých
námětů pro hry, diskuse a jiné aktivity. Jsi tu správně, pokud chceš tuto oblast využít při skautské
výchovné činnosti. Jsi tu správně, pakliže chceš představit svým svěřencům uplynulé skautské století
zajímavou formou, snad netradičně, pomocí zážitku.
Tato metodická příručka je jedním z výstupů činnosti Skautského institutu A. B. Svojsíka (dále jen
SI), především tedy programové sekce SI. V té usilujeme především o metodický servis pro vedení
oddílů i vzdělavatele – chceme jim pomoci při práci s tématy, která se dotýkají podstaty skautství
i jeho vývoje. K předávání informací o historii skautingu využíváme často příběhů pamětníků, které
se podařilo shromáždit díky projektu Skautské století. Je tedy možné vnímat velké události pohledem jednotlivců. Ti museli řešit mnoho společných, společenských i soukromých dilemat, životních
zkoušek, v nichž většinou obstáli. To může dodat inspiraci a odvahu i nám, kráčejícím v jejich stopách.
Doba, kdy jsme se na historii dívali jako na souhrn dat a jmen, je již naštěstí za námi. Nyní máme
možnost se dějinami zabývat také jinak, pomocí otázek, výzev, příležitostí, zkoušek a rozhodnutí.
Skautské století je plné příběhů, které si každý z nás může „prožít“. Pro symbolické rámce programů
hledáme v maximální míře oporu ve skutečných životních osudech, v příbězích lidí, kteří se spolupodíleli na vývoji junáctví a mnohokrát byli i přímými aktéry dějinných zvratů v naší zemi. Je užitečné,
když v našich svěřencích budujeme osobní vztah ke skautskému hnutí (a nejen k němu). Některé
z podpůrných prostředků pro jeho vytvoření se snažíme v publikaci nastínit.
V té době jsem z vyprávění docela dobře znal život a přínos Baden-Powella, ale pro mne byl vlastně dávno zemřelým důležitým pánem, jehož podobizna visela u nás v klubovně. Osobní vztah jsem
k němu získal až v sedmadvaceti. Tehdy se jeden kamarád vrátil z jamboree v Anglii, a podal mi
ruku s komentářem, že si před pár dny podal ruku s mužem, který si kdysi podal levici s B.-P. Takže
jsem stiskl dlaň někoho, kdo stiskl levou ruku toho, jež si ji podal se zakladatelem skautingu. Vlastně
takové rukypodání ve třetí generaci. Najednou mi byl Baden-Powell mnohem blíž! Dokonce byl
blíž i klukům z mého oddílu, kterým jsem pak zase podal ruku já a vysvětlil jim zvláštní význam
tohoto stisku. Oni však byli až generací čtvrtou. (smích)
Michal Bureš – Bumerang
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VÝCHOVA HISTORIÍ VE SKAUTSKÉM ODDÍLE
Většina skautských činovníků tvořících program vnímá, že historii skautingu nelze brát pouze jako
suchá data, párkrát je na schůzce přežvýkat skautům a skautkám a následně je z toho jakýmkoliv
způsobem zkoušet. Hledáme způsob, jak podat všechna ta jména, data, místa a události záživně, aby
to členy bavilo a sami cítili, že tyto informace jsou pro ně v něčem přínosné, smysluplné. A je to
správná cesta. Většinu skautů běžné podání jakékoliv historie, nejen skautské, nudí. Zájem o historii
klesá, těžko konkuruje virtuálním světům nabízeným ve formě multimediálních PC her, i když tyto
hry zabalené do válečného období mohou být atraktivní a v některých případech motivovat k zájmu
o zjišťování historických faktů. Naše úvahy o předávání historie často skončí otázkou: „K čemu je to
vlastně dobré?“
Odpověď na základní otázku PROČ by měl znát každý vůdce oddílu: K čemu je pro náš život dobré
ohlížet se na události dávno minulé? Proč zkoumat události, životy, slova a činnost lidí, kteří již nežijí?
Pro poučení v osobním i společenském životě
Dívejme se na historii jako na příběhy lidí. V jejich životech a následcích jejich rozhodnutí lze najít
poučení a inspiraci pro řešení podobných situací v dnešní době. Dříve byla znalost historie (jmen,
životopisů, letopočtů, událostí) vyžadována, protože se věřilo v její schopnost připravit mladého člověka pro skutečný život. Historie nám může ukázat věci z různých úhlů pohledu a tím pomůže lépe
porozumět druhým.
Životy významných osobností lze vnímat jako vzory, z nichž si skaut může vzít příklad pro svůj
budoucí život a třeba jej prožít smysluplněji, šťastněji. Historii tvoří tisíce příběhů obyčejných lidí,
kteří prožili těžká období a nezřídka stáli před rozhodnutím, které mohlo mít (a často mělo) fatální
následky. Pokud tyto příběhy pro sebe a členy oddílu objevíme a vyslechneme, mohou nám přinést
povzbuzení v problematických situacích, které řešíme v současné společnosti, a mohou se stát
vodítkem při důležitých rozhodnutích, která nás v přítomnosti čekají.
Ve skautské historii najdeme stovky případů osobních i společných bojů za svobodu, demokracii a
vlastenectví, odolávání tlaku totalitních režimů. Na těchto příkladech můžeme ukázat mladé generaci,
jak zodpovědně naložit s vlastní svobodou a jak se aktivně zajímat o dění ve svém okolí i vlasti.
„Z historie se poučit nedá, respektive dá, ale nikdo to nedělá ve chvíli, kdy je to zapotřebí.
To, že historie je učitelkou života, je jenom floskule, která žije na papíře.“
František Šmahel, historik
Pro porozumění historické situaci, rozvoj historického povědomí
Ohlížet se zpátky, ptát se, proč se co stalo, je důležité pro každou generaci. Naším cílem je vést skauty
a skautky k pozitivnímu postoji k historii a přiměřené ke svému věku i k porozumění tomu, jak se
skauting utvářel a jakou společenskou roli hrál. Chceme probudit jejich zájem o nedávnou dobu a
zapojit je do veřejné reflexe této doby. Je potřeba srovnávat minulost s dnešní realitou, pojmenovat
společná pozitiva i negativa, poznat dobu převratů zblízka.
Skrze příběhy poznat a upevnit vztah k domovu
Pro pochopení symbolů
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„Skauting zprostředkovává soubor mravních hodnot, které lidská osobnost i lidská společnost
nutně potřebují ke svému přežití a zdravé existenci – mohli bychom je souhrnně nazvat fair
play – čestná, poctivá hra. V neposlední řadě skauting vyučí solidaritě, kázni a odvaze –
ctnostem, bez nichž by demokratická společnost nemohla obstát.“
Tomáš Halík
Hledání a nacházení souvislostí s pamětí mé rodiny
Zabývat se a znát historii má význam i pro porozumění vlastním kořenům – jak se události otiskly do
mého vlastního životního příběhu a do historie mé rodiny, jejího sociálního statutu.

Posílení pocitu sounáležitosti
Vnímání vzájemné sounáležitosti je nutným předpokladem mezilidské důvěry a ochoty podřídit
se společným zákonům. Návraty do skautské historie a připomínání si šťastných i méně šťastných
mezníků (včetně regionálních, střediskových či oddílových), pomáhají budovat sounáležitost v oddíle
i v celém hnutí. Je to dáno tím, že společným vzpomínáním, diskutováním a vyprávěním příběhů,
prožíváme pocity, které jsou zdrojem společné identity.
Překlenutí generačních rozdílů
Díky vzpomínkám pamětníků, příběhům skautské historie, máme možnost porozumět zkušenostem
starších. Naproti tomu starší skauti mohou sledovat, jak si dnes vedou jejich následovníci. Každá
generace má zkušenosti se skautingem trochu jiné. Společná historie skautského hnutí je skvělá příležitost k setkávání skautů a skautek různých generací.
„Každé pravdivé svědectví o věcech, které se dějí na zemi, pomáhá k osvobození lidstva.“
Otokar Březina
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Vnímáme historii jako výchovný nástroj
Historie je pro nás bezesporu výchovným nástrojem. Pomocí přizpůsobených programů si dnešní
generace skautů, která válku ani totalitu nezažila, může „prožít“ to, co se stalo. Nejde jen o to vzít si
poučení z toho, jak to bylo, ale především přiblížit dilemata, před kterými skauti stáli – a před kterými v jiné podobě stojí i dnes. O stejné hodnoty usilovali skauti v období obou totalit. Proč je tedy
nezprostředkovat skrze jejich zažité zkušenosti? Otázky, které chceme pomocí historie otevírat, se
vztahují k základním hodnotám, o které se skauting opírá. Důležitým tématem je v tomto kontextu
uvědomění si a převzetí odpovědnosti za sebe a za společnost.
„To vše ale pouze v případě, že skautskou historii budeme prožívat jako příběhy konkrétních
lidí a neuděláme z ní školometsky mrtvou historii.“
Klápště a kol., 2008
V pedagogickém jazyce a v jazyce kompetencí rozvíjíme tyto, převážně výchovné, cíle:
•
•

•

znalosti: seznamujeme členy s důležitými fakty – jmény osobností, událostmi, místy, letopočty;
základní znalost je důležitá pro orientaci v dějinách a pro pochopení historického pozadí některých činů;
schopnosti a dovednosti: pomáháme členům pochopit minulost, podrobit ji svému kritickému
myšlení, utvořit si vlastní názor, a také dovednost jej vyslovit, argumentovat; zamýšleným cílem
v tomto úsilí je schopnost sebereflexe – tedy vyhledání svého řešení z příběhů, které jsou součástí
skautské historie a jsou plné osobních dilemat;
postoje: sem patří rozvoj hodnot jako pravda, svoboda, zodpovědnost, přátelství, obětavost, atd.;
tyto hodnoty můžeme vnímat jako dílčí cíle naší výchovné práce – jsou to věčná témata, ke kterým se můžeme vracet při různých příležitostech a aktivitách.
„Historie není pohled, nýbrž zodpovědnost.“
Jan Patočka

Jak zapojit historii do oddílového života
V této kapitole Tě provedeme různými způsoby, jak s historií skautingu pracovat v oddíle. Víš, jak
u skautů a skautek rozvíjet od nejranějšího věku kladný vztah ke skautské historii, jak podpořit zapamatování důležitých faktů a schopnost poučit se z příběhu?
Obecně platí, že nejlépe se nové věci učíme díky tomu, že je děláme, zvláště když se dotknou i naši
emoční stránky. Neměli bychom zapomínat také na silný vliv prostředí, ve kterém se skauti pohybují.
Zrakem vnímáme daleko větší procento informací než sluchem. K aktivitám, kterými chceme skauty
naučit či připomenout něco z historie, mějme vždy připravené obrazové materiály k prohlížení, ať už
to budou vytištěné či promítané fotografie nebo související videozáznam.
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Klubovna aneb vliv prostředí a aktivní práce s prostorem

Obřad na výpravě vlčat, 1937.
Sbírka M. Vosátky.

Když vstoupíme do nějakého prostoru, první, co na nás působí, je charakter místa, kde se nacházíme.
To, čím je prostor tvořen, čím je definován, vše, co vidíme, se stává součástí prvního dojmu.
Častým prvkem na zdech kluboven jsou skautské symboly, fotografie skautských osobností, fotografie
z oddílové činnosti, obrázky či plastické výtvory. Jsou to zkratky, odkazy na důležité události, které
nechceme zapomenout a které pomáhají pocítit sounáležitost k hnutí, ke středisku, k oddílu.
Využijme tohoto efektu a dejme si záležet, aby první setkání nováčků se skautskými symboly, které
vizuálně zastupují skautské kořeny a historii, zanechaly pozitivní pocity a dojem, že jde o důležité věci.
Zaprášená, křivě visící či otrhaná výzdoba příliš dobře neodráží úctu k symbolům, ke které bychom
skauty měli vést.
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Prostor kluboven lze cíleně využít jako sdělovací plochu, je předurčen k vystavení obrazových materiálů, které mohou připomínat nedávnou skautskou minulost oddílu či Junáka. Tyto prvky a atributy
skautské historie bychom měli zapojovat do programu aktivně. Teprve pak je mohou skauti a skautky
vnímat správně, tedy ne jako tichou ozdobu a kulisu klubovny.
Užitečné rady:
• Využijte část prostoru v klubovně k prezentaci skautské historie (symboly, fotky, plakáty, plastiky,
vlajky, dobové předměty, …). O toto místo a předměty pečujte.
• V oddílové činnosti se k vystaveným prvkům vracejte, vysvětlujte je a zapojujte je do různých
aktivit. Porozumění jejich významu je základním krokem k pocítění úcty. Historii předmětů a
jejich význam nevysvětluj vždy jen Ty sám, nech promluvit k nováčkům také ostatní členy oddílu.
• Spojte vystavené prvky s již zavedenou tradicí (rituálem, akcí, aktivitou), abyste vytvořili příležitost, jak na tyto věci upozornit členy, vysvětlit jejich význam nováčkům a pohovořit o nich;
provažte je se zajímavou aktivitou, která může ukázat „staré, nudné a okoukané“ věci v novém
atraktivním světle a motivovat k dalšímu zájmu o ně.
• Často navštěvovaný prostor se nám po nějaké době okouká a začne nudit, přestaneme vnímat to,
co nás dříve upoutávalo. Čas od času udělejte změnu ve vystavených fotografiích, informacích,
citátech. Aktualizujte.
Skautské století vydalo plakát s vlastní metodikou. Nech se inspirovat a zapoj tuto šikovnou pomůcku
do programu. Plakát lze dotvářet se členy oddílu, aktivity s plakátem mohou být dobrým odrazovým
můstkem, pokud nejste zvyklí s historií skautingu pracovat.
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Klubovna suchozemské Pětky Praha na Libeňském ostrově, 1968. Archiv SI ABS.

Tradice – tmel oddílu
Každý oddíl je svébytné výchovné prostředí, ve kterém se uplatňují výrazná speci- Krásný článek na
fika, každý oddíl je, coby společenství, tvořen svými členy. Nejen těmi současnými, téma oddílových
tradic napsala Káča
ale i lidmi, kteří v oddíle již dávno nepůsobí. Spojnicí mezi nimi a dnešními členy – K. Hořavová na
jsou mimo jiné tradice, většinou nikde nezapsané zvyklosti, které dodržujeme z úcty web Křižovatky (krizovatka.
k těm, jež v oddíle skautovali před námi.
skaut.cz) „Tradice včera a
Předávání zvyků, rituálů, zákonů a symbolů (ale třeba i společné oslavy důležitých dnes“.
skautských a oddílových výročí), má kladný vliv na atmosféru v oddíle, především jde
však o nástroj společné kontinuity. Skrze rituály a symboly vnímáme kým jsme – vnímáme společnou
identitu.

Významné dny v oddílovém životě

Slavíte každoročně nějaká oddílová výročí? Například den vzniku vašeho oddílu či jeho obnovení,
narozeniny vašich členů, svátky skautských patronů nebo mezinárodní skautské dny? Oslavy jsou
časem setkání, povídání, radování, vzpomínání, společné hostiny, zpívání, obdarovávání a přijímání,
dělání hloupostí, jednoduše společného bytí. Oslavy jsou důležité pro mezilidské vztahy v oddíle a pro
připomenutí si společných kořenů.
Samozřejmostí by mělo být nošení kroje při těchto příležitostech, či oddílových triček.
Řada výročí, které si v oddíle připomínáme, je spjata s historickou událostí, zajímavou osobností
a jejím činem či narozením, obnovou činnosti střediska či Junáka. Není však pravidlem, že se to
členové oddílu dozvědí, že skutečně chápou, proč jsou pro nás některá data důležitá. Nám se nabízí
ideální příležitost, jak členy našich oddílů přirozeně seznámit s osobnostmi i událostmi důležitými
pro skauting.
Den zamyšlení (Thinking day) – slavíme 22. února, v den výročí narozenin manželů Baden-Powellových, kteří se později také (v tento den) zasnoubili při plavbě na zaoceánské lodi Arkadia roku 1912.

Skautské symboly a znaky

Mezi tradice počítáme také skautské symboly, znaky, vlajky a kroj. Ne ke všem si děti snadno vybudují
kladný vztah, protože jejich používání zatím nerozumí, a některé zážitky je mohou v počátcích odradit. Například když mají nošení kroje spojené s výsměchem ze strany spolužáků, držení čestné stráže
s dřevěněním nohou a roli ohnivce u slavnostního ohně s nedobrovolným ponocováním.
Základem je porozumění a také Tvůj osobní příklad. Když skauti z Tvého chování odvodí, že se jedná
o něco důležitého, neobyčejného, tak si k těmto činnostem sami vytvoří pozitivní vztah. Není to jednoduché, ale záleží především na Tobě a ostatních členech vedení oddílu. Někteří vůdci již rezignovali
na vysvětlováni, proč se každý den na táboře vztyčuje a snímá státní vlajka. Může se pak snadno stát,
že členové oddílu budou tyto okamžiky vnímat jako nutné zlo a tato tradice vyjde
na prázdno. Jak pracujete se státními a skautskými symboly? Znají členové vašeho Krojovou symboliku
oddílu jejich smysl? Při jakých příležitostech je využíváte? Tradice oddílu, které udr- dobře vysvětluje
Petr Hájek – Balú
žujete a zaznamenáváte, tvoří pevnou konstrukci vaší společné paměti, vaší oddílové v publikaci Symboly,
historie.
edice Smečka volá.
Užitečné rady:
• vysvětlení významu symbolů, znaků nebo i součástí skautského kroje je pro děti nejstravitelnější
skrze příběh, vyprávění

Výchova historií ve skautském oddíle / 11

•

jednou vysvětlit nestačí, je potřeba se k tomu vracet při vhodných příležitostech a užívat formy
přiměřené a přitažlivé pro daný věk

Na táboře večer před prvním nástupem s vlajkou vyzkoušejte „Cestu k vlajce“:
Na vhodném místě mimo tábořiště umístěte státní vlajku (dobře osvětlete) a cestou k ní připravte
několik svíčkami osvětlených zastávek s citáty o svobodě. Skauty připravte na to, že nejde o stezku
odvahy, ale o zamyšlení. Na cestu (nejlépe okruh, aby se nepotkávali) je vysílejte po jednom či jako
dvojice. Před cestou nebo až po ní můžete skautům vyprávět „Příběh vlajky“:
• Přečti nebo vyprávěj o tom, jak si skauti věznění v lágru obstarali vlajku k slibu (příhodu najdeš
v příběhu skauta Eduarda Marka
).
• Pusť audiozáznam nebo sám vyprávěj o tom, proč skaut Petr Maišaidr
namočil vlajku do
krve zabitých osob.
LandArt
Z přírodních materiálů vytvořte znak Junáka (popř. jakýkokoliv jiný znak – světlušek, vlčat, oddílový
znak, znak družiny), snažte se o co nejvěrnější či nejoriginálnější ztvárnění; jednodušší varianta je
ukázat dětem předlohu, složitější nechat děti skládat zpaměti.
Variace: každý skládá jiný znak a následně určujeme, co který znak znamená.

Rituály

Skautské symboly jsou často součástí obřadu (rituálu), specifické činnosti, kde naše jednání má určitou posloupnost a vyžaduje dodržení pravidel. Nejzákladnějším skautským rituálem je družinový a
oddílový pozdrav spojený s pokřikem a gesty. Každodenním táborovým rituálem je ranní a večerní
nástup se vztyčováním a snímáním státní vlajky, zpěvem hymny, oblékáním skautských krojů, … Je to
přímo přehlídka skautských symbolů, která má svůj pevný řád. Na táboře se nejčastěji realizují také
rituály spojené s ohněm. Skauti si ale rádi vytváří své specifické rituály z nejrůznějších okamžiků, i ze
zcela běžných stereotypních činností, jako je například přání k jídlu či společná večerka.
Skauti se přímo vyžívají v tvorbě co nejoriginálnějších přání k jídlu. Pokud ještě žádná taková nemáte,
zkuste na výpravě či táboře nějaká vymyslet, pro inspiraci zde několik zajímavých uvádíme:
Trpaslíci a obři:
Uděláme kruh. Na střídačku si jedni sednou „na bobek“ a druzí stojí. Ti, co sedí, jsou trpaslíci a ti, co
stojí, jsou obři.
Obři hlubokým hlasem: Obři přejí trpaslíkům dobrou chuť!
Trpaslíci tenkým hlasem: Trpaslíci přejí obrům dobrou chuť!
A pak všichni vyskočí a řeknou: „Ham!“
Když je chleba s medem (dvojhlasně):
A: Chleba med!
B: Chleba med!
A: Scout’s!
B: Not!
A+B: Scout’s not dead! Dobrou chuť.
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Proti averzi k margarínu (dvojhlasně):
A: My jsme in!
B: My jsme in!
A+B: Na chleba vždy margarín! Dobrou chuť.

Rituály, vážné i ty veselé, berme jako výchovné prostředky, které nám pomáhají vytvořit skautské společenství, podpořit dobrou atmosféru v oddíle a pocit sounáležitosti. Význam mají také pro jednotlivce, pomáhají překonat zásadní změny (přechod ke skautům) či přijmout novou roli (zvolení družinovým rádcem, šestníkem). Skautské obřady vnášejí do života dětí a dospívajících hluboké prožitky
důležitých lidských hodnot. Tyto chvíle umocníme výběrem místa se správnou atmosférou, zapálením
ohně či svíčky a případně zpěvem, čtením či recitováním vhodných slov.

Slavnostní oheň

Plameny ohně fascinují člověka již od pravěku, pohled do mihotajících se jazyků hořícího dřeva nás
mnohdy přiměje k přemýšlení o skutečnostech přesahujících hranice každodennosti. Snad tedy není
vůbec překvapivé, že i skauti si své nejdůležitější rituály spojují s ohněm. Není to však většinou oheň
obyčejný, táborák určený k pečení vuřtů, jedná se o oheň, který je výjimečný už svou přípravou. Mnohdy trávíme chystáním všeho potřebného na tuto slavnostní chvíli celé hodiny.
Rituály související s přípravou, slavnostním zapálením, péčí o hořící oheň i s chováním k němu však
v českém skautingu, oproti většině zahraničních skautských organizací, výrazně ovlivnil woodcraft.
Díky zajímavé syntéze prvků vycházejících z britského skautingu a myšlenek pramenících z okruhu
kolem E. T. Setona (u nás dodnes působící Liga lesní moudrosti) bylo české junáctví obohaceno o romantický prvek, který dodnes silně rezonuje v mnohých oddílech právě v tak typickém obřadnictví
souvisejícím se slavnostním ohněm.
Ohně na skautských akcích se tradičně dělí na slavnostní, poradní a veselé. Je samozřejmě velký rozdíl
v jejich přípravě i průběhu. Veselý oheň nám má posloužit k zábavě. Často se jedná o jednoduchou
pyramidu. Program zajistí zdatný kytarista, může být obohacen i scénkami z táborového života (některé scénky z minulosti oddílu jsou každoročním zpestřením programu veselého ohně). Naopak
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u poradního ohně oddíl rozhoduje o důležitých záležitostech dotýkajících se jeho
budoucnosti, hodnotí věci minulé a plánuje další činnost.
Slavnostní ohně by vždy měly být mimořádnou událostí. Může se jednat o slibové
ohně, ohně zahajující tábor/kurz, či naopak ohně závěrečné. U slavnostního ohně se
oddíl může setkat s mimořádnou osobností/osobnostmi, je také vhodnou příležitostí
k předání funkce vůdce oddílu apod.
Oheň slavnostní by měl být zapalován jen v ohništi pro něj určeném. Do ohniště
by neměl vstupovat nikdo vyjma pověřeného ohnivce. Toto pravidlo je porušováno
pouze při stavění slavnostního ohně. Typy slavnostních ohňů nebudeme v této příručce zmiňovat, lze
je najít v běžně dostupné skautské i zálesácké literatuře. Funkce ohnivce je udělována vůdcem tábora
či oddílu po zapálení ohně, mělo by se jednat o funkci čestnou a zaslouženou. Dotyčný sice přijímá
řadu povinností, ale měl by být zároveň potěšen jemu svěřenou důvěrou. Důležité je umístění slavnostního kruhu, který by měl být mimo centrální prostor tábořiště, aby táborníkům nezevšedněl. Je
zapotřebí o něj pečovat, patřičně jej upravit a udržovat v něm pořádek (popel uklidí následující ráno
ohnivec, tím teprve jeho povinnosti končí).
Celý průběh ohně řídí obřadník laskavým, ale určitým tónem. Zapálení slavnostního ohně by mělo
být hodné jeho významu, málokde již vidíme zapálení křesáním či třením dřev, nejčastěji jej zapalujeme podpalovákem (loučí, fagulí). Ten buď přináší obřadník již zapálený, nebo jej zapaluje od hořícího
pobočného ohně. Rozhodně by nebylo vhodné použít sirku či dokonce zapalovač. Na našich táborech
nejčastěji používáme zapálení jednou fagulí (mohou si ji předávat obřadníci jeden druhému) nebo
několika (většinou čtyřmi) fagulemi za sebou.

Inspiraci a
vhodné texty
pronášené při
zapalování slavnostního
ohně lze objevit v drobné
příručce Oheň od Petra
Hájka – Balúa (2013).

V některých oddílech je zvykem do slavnostního ohně přikládat (samozřejmě jen suché a zdravé dřevo v kůře a kulatině), jinde se oheň pouze nechává dohořet – velký oheň však při dobré práci ohnivce
hoří dlouhé hodiny i bez přiložení. Koneckonců ohnivec by se měl o ohniště starat až do dohoření
posledního plamene – často až do ranních hodin. Je to příležitost k osobní vigilii dotyčného, když po
konci programu u dohořívajícího ohně zůstává sám jako jeho strážce a opatrovník.
Bývá dobrým zvykem při pohybu kolem slavnostního ohně chodit tak, abych jej měl po své levé straně – blíž k srdci. Úctu ohni dám najevo i tím, že se k němu nestavím zády.
V knize Táborový oheň (1947) autora Ferdinanda Foita, vycházející z meziválečné praxe skautských
oddílů, je zmíněno několik junáckých zvyků u ohně. Spalovali ve slavnostním ohni například jména
provinilců, když svůj skutek odčinili, dále pálili svá občanská jména ve chvíli, kdy přijímali skautskou
přezdívku (dnes naopak často pálíme onu přezdívku). Polínko do ohně přikládaly zajímavé osoby a
hosté, vždy při tom pronesli nějakou myšlenku, sdělení pro přítomné. Do zahajovacího slavnostního
ohně sypali popel z posledního ohně na předchozím táboře. Dále například drželi tři minuty ticha –
k tomu byli vyzváni vůdcem, který se poté každého z přítomných zeptal, o čem přemýšlel.
Kromě nám často dobře známého Gillwelského kruhu, který vzniká spojením zkřížených rukou před
těly přítomných (vůdce často posílá stisk bratrství), zmiňuje Foit i Hřivnu srdcí. Ta vzniká rozpažením, kdy za zády našich sousedů chytáme za ruce až člověka za nimi stojícího, vzniknou tak vlastně
dva oddělené navzájem propletené kruhy – hřivna.

Obřady slibového ohně

Skautský slib by měl být spojený se silným prožitkem pro všechny přítomné, především pro slibujícího. I díky tomu by si měl uvědomit důležitost onoho okamžiku, význam osobního závazku. Den, kdy
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nováček slibuje, by měl být pro něj výjimečný, dotyčný by měl mít čas přemýšlet, mluvit o významu
slibu se svým vůdcem i rádcem, podílet se na přípravě „svého“ ohně, vykoupat se před slibem v řece.
Chvíle před slibem by neměly být uchvátané, hektické. Nováček by měl být slavnostně naladěn a zároveň by měl mít pocit jistoty (že mu vůdce pomůže či napoví, když bude potřeba).
Slib je většinou skládán do rukou vůdce oddílu či jiné významné osoby, přítomní jsou obvykle ostatní členové oddílu jako svědci důležitého kroku na skautské stezce dosavadního nováčka. Zvyklosti
jednotlivých oddílů jsou samozřejmě hodně odlišné. Některé oddíly ke slibovému obřadu připouští
pouze členy družiny slibujícího, kteří již mají slib složený, jiné naopak ze slibového obřadu dělají
velkou show, na kterou zvou i rodiče a další příbuzné slibujících. Důležité je, že dotyčný by měl mít
možnost se na slib vnitřně připravit a následně jej prožít (což může být stěží reálné za přítomnosti
širokého publika).
Pro příležitost slibu skautů/skautek se často staví pagoda, mnohdy velká, osmiboká. Obřad by měl
začínat krátce po setmění, všichni jsou oblečeni ve skautských krojích. Po slavnostním zapálení ohně
a většinou také zpěvu kánonu Červená se line záře vyzve obřadník (většinou vůdce oddílu či střediska)
k spojení se v Gillwelský kruh. Z jeho úst zazní slova o důležitosti daného dne pro slibující, většinou
také vyzve ostatní, aby zavzpomínali na svůj vlastní slib a vše, co se od jeho složení v jejich životech
událo, případně jak jim slib změnil život. Ve většině oddílů každý slibující slibuje zvlášť. Důstojné je,
když rádce oddílu či družiny každého nováčka usilujícího o složení slibu představí, zhodnotí jeho dosavadní zapojení do činnosti družiny/oddílu a požádá vůdce o to, aby mu umožnil složit skautský slib.
Vůdce samozřejmě souhlasí a vyzve dotyčného k tomu, aby přistoupil. Nyní by se měl vůdce uchazeče
o slib zeptat, zda je připraven složit svůj skautský slib.
Slova slibu jsou pronášena hlasitě za svitu hořícího ohně, slibující stojí před vůdcem (ideálně jsou oba
natočeni bokem k ohni – otočení zády k ohništi může být považováno za urážku slavnostního ohně),
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případně po celou dobu vůdce tiskne jeho levici, pravou rukou zdraví oba skautským pozdravem
(i ostatní stojí v pozoru a zdraví pravicí). Ideální je, když si vůdce a slibující hledí stále do očí. Skauti
většinou slibují v prvním bodě na státní vlajku, při druhém bodě na Základy junáctví a v bodě třetím
na vlajku oddílu (vztah k vlasti, skautingu i společenství mého oddílu). Buď na tyto symboly přikládají pravici (stále ve skautském pozdravu) nebo jsou symboly pouze přítomné v blízkosti slibujícího,
někdy přímo v rukách oddílové rady. Následně vůdce pronese k slibujícímu několik vět, ve kterých jej
přivítá v celosvětové skautské rodině, připomene, že skautem se člověk stává „navždy“. Na upomínku
tohoto velkého dne předá dotyčnému slibový odznak, poté mu gratulují ostatní. Může zaznít pokřik
jeho družiny, případně po všech slibech pokřik oddílu. Slibový oheň by měl být slavnostní až do konce, všichni tedy po slibu mohou usednout do kruhu kolem ohně a nahlas zavzpomínat na své sliby
nebo například zhodnotit skautskou činnost posledních měsíců. Oficiální část ohně končí večerkou,
slibující mají mít možnost se u ohně zdržet do jeho dohoření (možnost osobní reflexe obřadu mezi
slibujícími a vůdcem oddílu, určitá forma vigilie).
Náměty spojené se slibem:
• Slibující si po oficiální části ohně mohou svou slibovou lilii rovnou našít na krojovou košili (pokud není odznak na zavírací špendlík) za svitu ohně, aby ji měli na kroji již při zítřejším ranním
nástupu.
• Druhý den si před úklidem slavnostního ohniště mohou odslibovaní nabrat několik uhlíků ze
svého slibového ohně. Dobré je, když oddílová rada na toto myslí předem a pro všechny připraví
k tomuto vhodné nádoby opatřené například nápisem „Z mého slibového ohně – Den. Měsíc.
Rok (datum)“.
Slibové obřady vlčat a světlušek se od těch skautských liší, bývají jednodušší, méně náročné, na přípravě slibového ohně se světlušky a vlčata nepodílejí (zvládli by to, ale je dobré s tím počkat až ke
skautům). Před slibem vlčat je dobré zařadit Velké vytí s poradní skálou, a například formou scénky si
připomenout situaci z Knih džunglí, ve které se za nové členy zaručil Baghýra. Stejně tak nyní smečka
hlasuje o tom, zda nováčka přijme mezi sebe. Z poradní skály sestoupíme rovnou k připravenému
slavnostnímu ohni, u kterého vlčata slibují.
Vlčata mohou slibovat kromě státní vlajky také na Knihy džunglí, dobré je sehnat v antikvariátu jejich
staré vydání. V některých smečkách tyto symboly záměrně nepoužívají, stačí přítomnost smečkové/
rojové hole se stužkami členů smečky (členek roje), což je možná pro mladší kategorii vhodnější.
U světlušek je vhodné před slibem zařadit obřad Velkého svícení.
Velké svícení
Pro tento večerní obřad vybereme pěkné a bezpečné místo s možností posezení. Den předem si
vyrobíme lucerničky (světlušky si jich více váží, pokud si je zhotoví a nazdobí samy). Před obřadem
světlušky připravíme na klidnou atmosféru, cesta na vybrané místo probíhá nejlépe v tichosti, každá
světluška nese rozsvícenou lucernu. Na místě hoří malý oheň. Svoláme si všechny k sobě a společně
si povídáme nebo je necháme chvíli samostatně přemýšlet nad položenou otázkou. Po chvilce jejich
přemýšlení mohou obcházet jedna druhou a navzájem si přát, děkovat, krátce promluvit.
Po svém slibu mohou světlušky a vlčata navázat připravenou stuhu se svým jménem a rokem slibu na
totemovou hůl roje/smečky – tím je stvrzeno, že do něj/ní patří. Snažíme se formu, obsah i použité
symboly obřadů slibového ohně u mladších maximálně odlišit od toho, co používáme u slibu skautů a
skautek (tuto záležitost je nutné koncepčně řešit mezi vedením oddílů, pokud děti přecházejí od vlčat
ke skautům/od světlušek ke skautkám).
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Výše popsaný způsob může být inspirací a vodítkem pro tápající, nikoli jediným možným popisem
průběhu slibového obřadu. Ten se často liší oddíl od oddílu, což je velmi důležité pro vnímání oddílové pospolitosti. Některé oddíly slibují vždy na tradičním místě podstatném pro jejich existenci mimo
letní tábor, případně v nějaký významný den – například 28. října.
Důležité je uvědomit si, že vše, co v rituálu používáme, musí mít důvod; např. proč jsou u obřadu přítomní
jen ti, co mají slib, proč klade slibující prsty na vlajku apod. Je potřeba vše vysvětlit a pravidelně dodržovat.
Dále je dobré písemně zaznamenat průběh obřadu v oddíle, aby se ustálila jeho forma. Členové si vše často
pamatují do pro nás nepochopitelných detailů a mohou být zklamáni, pokud by něco „bylo jinak“.
Svojsík ve své Organizaci (1930) uvádí místo státní vlajky u slibu Palackého Dějiny národa českého.
V Plajnerových Radostech junáckého roku (1946) autor popisuje, že slibující junák drží levou rukou cíp
státní či oddílové vlajky a pravou rukou slibuje. Je zde také popsáno, že slibový odznak dostane slibující od zástupce vůdce oddílu. Celý slibový obřad ukončovali zpěvem státní hymny. Obřad skládání
skautského slibu je pěkně vylíčen v prvorepublikové beletrii Jaroslava Nováka Skautská srdce (1921,
1935) v kapitole 38. Tato kniha byla vydána později za války a několikrát i po ní pod názvem Statečná
srdce, zde je bohužel vzhledem k válečnému zákazu Junáka kapitola týkající se složení skautského
slibu vynechána (další vydání – ani to z roku 1992 – se však již nevrátila k původnímu obsahu knihy,
a tak v nich kapitolu popisující junácký slib hlavního hrdiny Černického neobjevíte). Kniha je v elektronické verzi ke stažení v eknihovně na www.skautskyinstitut.cz.

Vlastní tradice oddílu

Nesnažíme se z tradic a rituálů udělat všeobecně platné šablony pro všechny skautské oddíly. Právě naopak. Rozmanitost oddílových tradic napříč skautským hnutím je krásná. Právě menší či větší
odchylky oddílů ve variacích jednotlivých zvyků a jejich pestrost pomáhají členům zažít jedinečnost
svého oddílu a podporují pocit sounáležitosti a sblížení. Dobře vymyšlená a udržovaná tradice přináší
pocit hrdosti na svůj oddíl a radost z toho, že do něj patřím. Jaká specifika má Tvůj oddíl?
Špatnou praxí je, když se na pěstování tradic zapomíná. Udržet zaběhlé zvyky pomáhá, když si je
můžeme očima připomenout a když se můžeme v klubovně podívat na něco, co by připomínalo
společné zážitky. Mohou to být fotografie z táborů, trofeje nebo diplomy ze závodů, deníky a kroniky.
„Je to už téměř 15 let, co jsem po svém prvním skautském táboře měla tu čest namalovat na
větší dřevěnou placku obrázek připomínající etapovou hru Hobit, kterou jsme na táboře žili.
Byl to čaroděj Gandalf, kterého jsem zvolila jako ústřední motiv dřevěného obrázku, ani
nevím proč. Pokaždé, když se dostanu do klubovny a vidím na zdi svůj výtvor mezi desítkami dalších, cítím radost, závan dobrodružství, zážitky přátelství, vidím stan, do kterého
se každý večer vracím po skvělém dni, vybaví se mi cesty s kárkou do vesnice, ke studánce,
studená voda Bobřího potoka… Pro nezúčastněného kus dřeva na zdi, ale pro mě tam visí
i kus mého srdce.“
Petra Kubíková – Tkanička
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Do oddílových tradic patří také:
Obřady příjetí do oddílu, přestupní obřad vlčete ze smečky ke skautům, světlušky z roje ke skautkám,
pokřiky a pozdravy, tradiční písně – oddílový zpěvník, zvláštní prvky na kroji, specifické táborové
stavby – např. brána, každoroční akce, oddílová místa, přání k jídlu, tradiční pokrmy, oddílový slovník,
obsah KPZ, vedení skautských zápisníků, oddílová měna (např. skautský oddíl v Boru i v Polici používal „mericy“ – latinsky BOR), …
Táborová zeď: Přivezte si z tábora kus dřeva, třeba větší placku, a pověřte jednoho z členů ztvárněním
táborového erbu, který bude nést rok a místo konání tábora a symbol či obrázek připomínající zážitky
z něj. Vyberte vhodné místo na zdi. Pokračujte v tomto zvyku a za několik let se vám na zdi utvoří
časová osa táborů, které dokumentují kus vaší oddílové historie.
Náměty:
• Navštivte v rámci výpravy nějaké staré oddílové tábořiště nebo zapátrejte v okolí po turistické
trase, kterou šli vaši předchůdci. Dochovala se z této akce nějaká fotka?
• Vyfoťte stará oddílová místa znovu a porovnejte snímky se starými fotografiemi.
Užitečné rady:
• udržujte tradice živé, zároveň se snažte vytvářet tradice nové
• všechny tradiční oddílové akce dobře dokumentujte (kroniky, fotoalba, weby, multimediální záznamy)
• připomínejte si události a místa, která souvisí se skautingem i mimo váš region

Místa spjatá s formováním českého skautingu

Tradiční skautská místa, která stojí za to navštívit:
• Orlovské lesy pod hradem Lipnice – místo prvních táborů, Wolkerův pomník.
• Sluneční zátoka na Sázavě – tábořiště pražské Dvojky vedené Jaroslavem Foglarem – Jestřábem,
místo setkávání Jestřábových obdivovatelů a pokračovatelů.
• Skautská mohyla na Ivančeně – putování lze doplnit četbou textů z knížky Ivančena. Junácká legenda (Sobotka, 2006), nebo z historicky přesnější knihy J. Radkovičové – Stopy vedou k Ivančeně.
(http://www.obchod.skaut.cz/publikace/skautska-historie/Stopy-vedou-k-Ivancene.html)
• Praha: Svojsíkův hrob na Vyšehradě, Stromovka – místo konání „1. Slovanského jamboree“ roku
1931 (účast 18 000 skautů), rodný dům spisovatelky a průkopnice dívčího skautingu Popelky
Biliánové naproti Jedličkovu ústavu, Prokopské údolí – místo, kde ABS pořádal praktické ukázky
táboření se svými žáky z žižkovské reálky, Celetná ulice dům č. p. 4 a roh Panské ulice a Příkopů –
zde byl nacisty zastřelen 8. května 1945, pár hodin před koncem druhé světové války, 19letý Hugo
Sedláček – Minda, kapitán vodní Třináctky.
• Junácká vyhlídka v Broumovských stěnách – místo, kde se skauti tradičně scházeli i v dobách
zákazu Junáka.
• Měsíční údolí u Vlašimi – tradiční místo konání lesních škol.
• Skautská mohyla „Eliáš“ u Jáchymova – místo bývalých komunistických lágrů.
Z počátku třicátých let se dochoval srub klubu oldskautů „Přátelé vatry“, který se nachází na Libeňském ostrově v Praze a je využíván jako klubovna. Svojsík zasadil poblíž srubu roku 1932 stříbrný
smrk, který dnes dosahuje výšky přes 15 metrů.
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Skautská kronika ve 21. století
Littera scripta manet. Co je napsané, trvá.
latinské přísloví

Kroniky oddílu

Kronika oddílu je a byla silným či slabým místem řady oddílů, respektive oddílových vůdců. Úspěšné
a dlouhotrvající dokumentování vašeho oddílového života nestojí jen na vůdci oddílu, ale jeho postoj
k této činnosti má rozhodující vliv na to, jak bude vypadat výsledek. Jde o to, zda jako vůdce vnímáš
důležitost zachování vzpomínek vašeho oddílu a cítíš odpovědnost za to, že za každým členem oddílu,
který jím projde, zbude nějaká stopa a že jen tak nezmizí v historii oddílu.
Idylickým modelem, který většina dnešních vůdců zažila, je, že si každá družina píše vlastní kroniku,
členové družin se střídají v zápise, a v oddíle zároveň funguje jeden člen – kronikář pečující o oddílovou kroniku. Uspořádání, kdy je práce s psaním kroniky „hozena“ na jednoho člověka, pokud to není
velký nadšenec, většinou dlouhodobě nefunguje. V dnešní době si také odvykáme psát delší zápisy a
naopak se díky SMS, chatům a facebooku učíme vyjadřovat ve „zkratkách“. Je spíše zázrak, pokud se
nám v oddíle objeví duše, která má cit pro sloh, úhledné písmo a je ochotna věnovat čas trpělivé ruční
práci s děláním zápisů, popřípadě ilustracemi. Pokud ale takový poklad v oddíle objevíte, věnujte se
mu, podporujte jej a jeho umění nechte skrze kroniky projevit. Nejlepší jsou takové kroniky, kde se
objevují zápisy všech členů oddílu od nejmenších po členy vedení, zápisy od talentovaných i těch,
kteří udělají snadno hrubku, či se zaměří na popis především toho, co se ten den snědlo. Zdařilé práce
vychvalujte při vhodné příležitosti, konkrétně poukazujte na to, co se vám na zápise líbí a neberte tuto
činnost členů jako samozřejmost.
Častou praxí je, že se od ručně psaných kronik upouští a převažující množství informací o oddíle má
elektronickou podobu. Leckdy se tato dokumentace omezí pouze na fotogalerie. Realita v oddílech je
dnes taková, že pro většinu členů je psaní kroniky „opruz“ a nutné zlo.
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„Postupně se kroniky zrušily, zkoušeli jsme psát něco jako ‚blog‘ na internetu. Taky máme oddílový časopis,
kam si vedoucí a rangers rozdělili, co budou psát, aby žádná výprava nechyběla … i to ale krachlo. Kronika
teď funguje jenom u světlušek. Světlušky ještě moc neumí psát, tak ‚malujeme‘. Kronika se objeví vždycky
na akci, hodně rády si v ní prohlíží předchozí obrázky. Sem tam někomu kroniku půjčíme domů a objeví se
pořádný obrázek nebo i pár vět, ale spíš se do ní kreslí rovnou na akci, ve vlaku či po obědě…“
(členka pražského oddílu)
Zde je několik námětů a rad, jak této „kronikové krizi“ předejít. Podstatou je využívat co nejpestřejší
formy dokumentování, nelpět pouze na ručně psané kronice.
• Během roku pověřte člena oddílu/družiny funkcí kronikáře. Kronikáři hlídají, aby se o každé
výpravě/důležité akci do kroniky něco zapsalo, dělají rozpis, kdo kdy bude psát. Motivací za zápis
do kroniky mohou být body či oddílové peníze využívané v celoroční hře.
• Změna zajetých kolejí může být prospěšná. Rozjeďte „kronikaření“ na táboře pomocí nové neotřelé formy, kterou děti ještě neznají. Zde nemá nikdo šanci kroniku ztratit, zapomenout doma,
je v neustálém kontaktu s ostatními a kronika se tak doplňuje mnohem snáze.
Například:
• Obrázkový táborový deník doplněný o krátké komentáře těch, co jsou již zdatnější v psaní, nebo
komentář vytvoří vedení (není potřeba zařazovat do každého dne, ale jednou za pár dní společně
zrekapitulovat zážitky z minulých dní a rozdělit mezi děti „scény“, které by zachytily). Ze stejných scén od více autorů vytvoříme koláž nebo obrázkové leporelo.
• Zeď vzpomínek – stěna pokrytá velkoformátovým papírem, který slouží k zachycení komentářů,
pocitů, myšlenek, vtipných hlášek či kreseb reflektujících průběh dne. Zcela dobrovolná činnost
včetně podpisu. Přispívat svými záznamy (hlavně při rozjezdu) by mělo i vedení tábora.
Klasickou táborovou kroniku, o kterou se střídají družiny, lze také obměnit.
• Na jarních táborech, kde na skautských základnách už dnes bývá k dispozici wifi, posaďte každý
den k PC jinou dvojici skautů, kteří budou mít za úkol napsat komentáře či článek k fotkám
z uplynulého dne. Jejich výtvor pak zveřejněte tentýž večer na web, ať mohou rodiče sledovat
dění na táboře. V tomto případě děti motivuje skutečnost, že to co napíší, se objeví bezprostředně
na internetu, což je pro ně atraktivní prostředí, a také fakt, že si jejich „výtvor“ přečte hodně lidí.
• Pojmout kroniku jako reportáž, součástí jsou fotografie, psané rozhovory se známými osobnostmi, anketa. Pokud máte možnost sehnat diktafon, pořiďte zvukové nahrávky a spolu s fotkami
vložte do počítačové prezentace.
Je možné kronikáře nějak vychovat a motivovat? Určitě ano. Zkusme přesvědčivým způsobem poukázat na důležitost kronik zařazováním starých kronik do programu (čtení z kronik, deníků časopisů
u ohně nebo při oslavách) a podporou tvořivých i vyprávěcích typů dětí v oddíle.
Kronikový zápis má splňovat určité požadavky – výrazný nadpis, datace a lokace, dodržení stejné
vzdálenosti textu od okraje, doplnění ilustrací a podpisem. Jak se dělá kronikový zápis, je popsáno
například v publikaci Skautský oddíl III (kol. autorů, 1996).
Na čem kontinuita záznamů do kroniky často ztroskotá:
• předávání kroniky mezi členy se protahuje kvůli tomu, že ten, kdo měl kroniku naposled, nedojde
na schůzku (náhle onemocní, nedomluví se na předání), nebo kroniku zapomíná přinést. Tomu
se dá předejít psaním kroniky na samostatné listy, které se pak nechají svázat.
• člen družiny se snadno dostane do skluzu se záznamy, nestíhá, stydí se poprosit o pomoc
• kronikář může odejít z oddílu a těžko se za něj hledá náhrada, vznikne prodleva v záznamech
• ztráta kroniky, nepovede se navázat, dojde k demotivaci
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Listování kroniky má jedinečnou atmosféru, to internetový blog ani tištěné časopisy zcela nenahradí,
ale jsou vhodnou alternativou, když v oddíle dojdete do „kronikové krize“ a není nikdo, kdo by se
tradiční kronice věnoval.
Atraktivní formy k vyzkoušení a překlenutí krize:
• oddílový časopis
• internetový blog
• fotokronika – snímek z družinovky, výpravy či táborového dne s krátkým popiskem
• ročenka – souhrn oddílové činnosti za celý rok, fotky a úryvky ze zápisů sesbíraných v průběhu
roku
• fotokalendář oddílových akcí s komentáři

Webové stránky oddílu

Každý oddíl, nebo alespoň středisko, má dnes svůj web. Stává se to novou tradicí oddílu. Jde o živou
nástěnku, kam se často píší články z různých akcí oddílu, které v podstatě napodobují kronikový zápis.
Nevýhodou je, pokud udržování webu (především psaní a vkládání novinek) řeší jeden člověk.
Další otázkou je, zda je pouze elektronická podoba záznamů správnou cestou? Faktem zůstává, že co
je vytisknuté, to je pro budoucnost bezpečněji uchované než digitální data, která se mohou jednoho
dne smazat. Velkým přínosem webu je fotogalerie, která je dostupná nejen členům oddílu, ale i rodičům a veřejnosti. Podoba webu se stále mění a staré záznamy se ukládají kdesi v historii webu, ale
podívá se na ně ještě někdo? A jak je to se zálohou těchto dat? Řešením je vše jednou za čas vytisknout
a uložit do desek, nebo zálohovat jiným způsobem.

Blogování

Pokud uvažujete o zřízení blogu, patrně máte mezi s sebou někoho, komu je tento styl psaní blízký
a s „psaním pro internet“ má už své zkušenosti. Kolem blogu se vytváří komunita, je proto dobré
zohlednit témata, která jsou zajímavá pro oddíl i oslovované virtuální čtenáře. Neodrazujte se,
nestresujte se zbytečně tím, že na psaní blogu nejste dostatečně tvořiví, originální. Spíš jde o to text
strukturovat, dodržovat řád, aby byl blog dobře čitelný i pro ostatní. Připravit se na negativní zpětnou
vazbu úplně nejde, ale bylo by naivní si myslet, že komentáře a reakce čtenářů budou vždy jen o chvále.

Facebook

Facebook je dobré oživení virtuálního života oddílu a komunikace uvnitř i vně odddílu. Někdy se na
facebooku objevují komentáře, které by stály za uchování, ale v tu chvíli nás to nenapadne. Jedná se
o veřejnou službu, nad kterou nemá oddíl kontrolu a data se mohou snadno vymazat, ztratit.
Pozor na podvodníky, kteří by mohli mít snahu zneužít interní data, informace či skrze falešnou prosbu o pomoc vylákat zaslání peněz na „dobročinné účely“.

Archiv oddílu

Do archivu oddílu přidáváme přihlášky do oddílu, korespondenci, výroční zprávy a almanachy, dokumentaci k táborovému programu, diplomy, ocenění družin, oddílu i jednotlivců, obsah nástěnek,
časopisy, literární či výtvarné výtvory, upomínkové předměty z oddílových akcí. Velkou cenu mají
získané skautské deníky, „cancáky“, zápisníky apod.
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Co by měl vůdce oddílu dělat pro dokumentaci oddílového života?
Vést systematické poznámky o členech: záznam o příchodu, odchodu, narozeniny, bydliště, škola,
funkce v oddíle, zájmy, dokončení části skautské stezky, slib, složené skautské kvalifikace a jiné úspěchy. Záznamy je vhodné doplnit fotografií. Tato agenda by v plné míře měla být přístupná pouze
oddílovému vůdci – jedná se o vůdcovský zápisník. Jde o citlivé údaje, pečlivý vůdce si do něj zaznamenává i povahové vlastnosti, vztahy dotyčného k ostatním, jeho citové vazby, problémy v rodině.
Řadu „úspěchů“ jednotlivců lze zviditelnit v klubovně či na webových stránkách oddílu.
Náměty na společnou dokumentární činnost družin/oddílu:
• oddílový kalendář s fotkami a texty
„Kalendář zachycuje život obou oddílů. Nezachycuje jen dvacet čtyři chvil či stisknutí spouště, ale i desítky vzpomínek vázajících se na ně. Není to věc, kterou si většina z nás pověsí jednou za rok na zeď a
příští rok vyhodí. Je to vzpomínka na mnoho okamžiků, které tvoří oddílovou historii.“ (sborník pražského oddílu MODRÝ KLÍČ)
• sborník textů k oddílovému výročí
Jde o souhrn historie, popis vzniku oddílu, tradiční aktivity, vysvětlení, jak a proč se věci děly.
„Bez dobrých, poctivých a pravidelných zápisků v kronikách a taky ve vlastních denících a bez pořízených fotografií by jen těžko taková iniciativa vznikla. Mnoho věcí se zapomnělo. Díky deníkům,
kronikám a jiným zápiskům mohli ve společném díle opět ožít.“ Ája – Alena Ondříčková
Zlaté pravidlo: Ten, kdo vede akci, nese odpovědnost za vznik záznamu o akci (článek na webu, fotografie, zápis v kronice, noviny atd.).

Historie jako téma v oddílovém programu
Pro zapojení skautské historie do oddílové činnosti máme k dispozici velké množství programů. Pro
přehled zde uvádíme jednotlivé formy aktivit, které je možné rozvíjet. Velkou výhodou je pestrost
programů, díky které můžeš své členy stále překvapovat a historii ukázat vždy v novém kabátě.
Typy programů:
• čtení či vyprávění příběhu, setkání s pamětníkem
• promítání nebo prohlížení fotek
• film
• hra
• simulace (více kapitola o workshopech)
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•
•
•

•

přednáška a diskuse
putování na místo spjaté s událostí, návštěva památek – návštěva autentických míst spojených
s událostí nebo příběhem skautského pamětníka silně působí na naše prožívání, toho můžeme
využít a více do hloubky probrat, co se zde událo, proč se to událo apod.
návštěva muzea a archivu
• pokud se vydáte na historicky zaměřenou výstavu, bude zde lépe vysvětlen a představen
kontext událostí, než kdybyste informace říkali členům sami; je to ulehčení práce s výběrem
informací, se sháněním rekvizit, dobových předmětů
• pro každého je atraktivní, když si může osahat či prohlédnout předměty, které souvisejí s minulostí, která nás zajímá, když může porovnávat historické předměty s těmi současnými, navíc jde často o předměty (případně záznamy, fotografie, …), které my sami sehnat nemůžeme
• kromě samotné výstavy můžeme do těchto institucí zajít s cílem najít konkrétní informaci,
bádat
sběratelství

Základní přehled skautské historie a také přehled českých dějin nalezneš v knížce Skautskou stezkou.
Základní příručka pro skauty a skautky (kol. autorů, 2001). Na str. 335 je také dopis Jiřího Schuberta – Kata (z oddílu skautských odbojářů manželů Skálových – Číla a Rakši), který byl vězněn
v koncentračních táborech. Kat v dopise popisuje, jak mu prospěly skautské znalosti během okupace.

Osobnosti oddílu
Název řady středisek a oddílů nese jméno významné osobnosti, většinou skauta, ale není to pravidlem.
Například bludovské středisko Františka Pecháčka, otrokovické středisko Josefa Šivela, sezemické
středisko Alfréda Bartoše, třebechovické středisko Františka Barvíře a mnohá další střediska. Je to
jedna z možností, jak těmto lidem poděkovat za jejich úsilí a šíření skautské myšlenky. K odkazu
skautů, kteří se zasadili o založení, pokračování či rozvoj skautingu v našem městě a okolí, se můžeme
hlásit i jinými způsoby. Tím, že si je budeme připomínat v průběhu roku při různých příležitostech,
například v den jejich narozenin, při oslavě Dne skautů nebo ve výročích vašeho střediska či oddílu.
Důležité je, aby všichni, kteří se vzpomínky účastní, věděli na koho se vzpomíná a čím je osobnost pro
oddíl nebo středisko významná.
Před akcí nebo v rámci ní připravme pro členy oddílu zajímavý program, ve kterém se seznámí s životem a myšlenkami osobnosti. Je potřeba zmínit, že zde nemluvíme jen o skautských předchůdcích,
kteří již nežijí. Zaměřme se právě na oldskauty a činovníky, staré vůdce, kteří již nejsou přímo zapojeni do činnosti našeho oddílu či střediska, ale jsou pamětníky dob, které jsme my nezažili. Pozvěte je
na oslavu, připravte si pro ně komponovaný program, vyrobte jim dárek, zapojte je do diskuse o tom,
jak se skautovalo dříve, požádejte je o pomoc. Je to totiž zcela normální a přirozené obracet se na
zkušené oldskauty s prosbou o výpomoc či o radu. Dnes již vede oddíly generace skautů a skautek,
která většinou nepamatuje osobnost, která stála u založení oddílu. Stává se, že odcházející činovníci
a vůdci oddílů se po předání svých funkcí přestanou pravidelně objevovat na akcích střediska. Někdy
je to vinou jejich osobních starostí, ale bohužel často ani nedostanou pozvání, vzdalují se oddílům,
až nastane situace, že je nová generace oddílu nepoznává. Většina z nich od svého starého oddílu nic
neočekává, zároveň je stále připravena podat pomocnou ruku, být k užitku mladším.
• Máte nějakou oddílovou či střediskovou tradici spojenou s významnou skautskou osobností vašeho střediska?
• Seznamujete cíleně nováčky s oldskauty, kteří patřili do vašeho oddílu? Mají skauti a skautky
přehled o žijících i nežijících VIP skautech vašeho střediska?
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Ukázkově zpracovanou historii střediska s důrazem na své skautské předchůdce mají na svém webu
skauti z Třebechovic pod Orebem.
Galerie VIP osobností – zapátrejte na středisku po fotografiích starších činovníků, kteří pomáhali
zakládat a vést oddíly vašeho střediska. Ze získaných fotek, které digitalizujte (pokud doposud digitalizovány nebyly) sestavte kalendárium či galerii („tablo“) VIP osobností vašeho střediska. Ke každé
fotce uveďte krátké popisky se zajímavými informacemi z jejich života. Umístěte galerii na chodbu
střediska, ať mají i ostatní možnost seznámit se se společnými předchůdci. Galerii vylepšete tím, že od
žijící osobnosti získáte nějakou zajímavou příhodu z dob, kdy byla stejně stará jako vy.
Fotky, které jste získali v digitální podobě, vložte spolu s popisky do aplikace generující vaší verzi
plakátu vydaného Skautským stoletím. Aplikace je dostupná na (http://kalahari.skauting.cz/skautskestoleti). Máte možnost vytisknout si plakát na zeď s pěknou grafikou, kde bude přehled skautských
osobností jenom z vašeho oddílu či střediska.

Jak pracovat s těžkými tématy
„Stalo se to, a tedy se to může stát opět. Může se to stát všude.“
Primo Levi, italský židovský spisovatel
Historie skautingu, která se vyvíjela v přímé interakci s událostmi 20. století, je plná nešťastných, často
absurdních a kontroverzních událostí. Smutný osud potkal i stovky českých skautů. Je těžko pochopitelné, jak řada skautských pamětníků dokáže mluvit o prožitých těžkých chvílích s lehkostí a často
i s humorem. V jejich přístupu můžeme najít pro sebe velkou inspirací a vzor.
Pokud se chystáme se členy oddílu otevřít nějaké citlivé, kontroverzní či těžko vysvětlitelné téma
(např. perzekuce osob, holokaust), počítejme s tím, že jen vlastní slova nám stačit nebudou. Některé
činy a emoce s nimi spojené se nedají vysvětlit ani popsat slovy. Je potřeba se na takový program dobře
připravit a promyslet dopředu, na co se mohou skauti zeptat. Není to téma, u kterého bychom jim
sdělili jen nějaká data či jména. Je potřeba se zastavit, vysvětlit kontext a povzbudit k diskuzi.
Zastavit se.
Je nesmysl tato témata uspěchat. Jsou v nich koncentrována velká lidská selhání, bolest, zločiny.
Leckdy pro nás není snadné pochopit, proč mi ublížil přítel, natož abychom rozuměli neštěstí v této podobě. Není účelem a ve většině případů ani v naší odborné
Perzekuce – systematické pronásledování
kompetenci snažit se s dětmi v oddíle rozebírat válku a totalitní režim na filozofické
a hrubé zacházení
či odborné úrovni.
s osobou nebo skupiZklidněná a tichá atmosféra pomůže zúčastněné naladit. Vyhraďte si dostatečný čanou osob, obvykle z
sový prostor, nejlépe večer na táboře či výpravě, kdy není potřeba spěchat domů a
politických či náboženských důvodů
nejste omezeni začátkem jiného programu.
Slova jsou málo, je potřeba „útočit na city“.
Války, koncentrační a vyhlazovací tábory, komunistické perzekuce, procesy s politicHolokaust (též hebrejsky
kými vězni, likvidace lidí neloajálních k režimu, to jsou pro mladé skauty vzdálené
šoa) – systematické ničení
a vraždění Židů nacisticudálosti, které sami nezažili. Aby je téma zasáhlo, musí projít přes emoce, bez nich
kým Německem během
druhé světové války
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Členové Zpravodajské brigády při Pražském povstání. Sbírka M. Hopfingera.

jim předáme povrchní informace, které rychle zapomenou, protože je přebijí nové impulsy. Nejlépe
na nás působí obraz, videoukázka a samozřejmě setkání s pamětníkem.

Náměty:
• Pro vyjádření atmosféry války postačí působivá fotografie doplněná o citát například od Remarqua, který na pár řádcích popisuje, jak se v zákopech lidi mění ve zvířata. (A. Hitler mu
za úspěch knihy Na západní frontě klid nechal popravit sestru, když Remarque sám utekl pryč
z Německa).
• Navštivte společně místo, kde se odehrálo utrpení a nechtě na sebe působit genia loci. Projekt, jehož úkolem je upozornit na méně známá místa utrpení obětí nacismu (nacistické tábory, masové
hroby), zmapovat je a zdokumentovat jejich stav. Zjištěné informace jsou uvedeny na zapomnicky.pamatnik-terezin.cz. Nemáte ve svém okolí takové místo?
• Připrav dobové komiksy a karikatury interpretující události. Jaká nálada z nich vychází? Zkuste
vytvořit vlastní komiks aktuální politické nebo společenské události u nás a porovnejte své vnímání stejné věci.
Když nejsi dobrý řečník, použij hlasový záznam pamětníka, proslovy politiků či záznamy z procesů
s politickými vězni.
Nejčastější chyby v interpretaci minulosti
• Bagatelizace a zlehčování minulosti. Například pokud v minulosti vidím něco dávného, co se
nemůže opakovat, zaslepuji sám sebe před aktuálními problémy a hrozbami. Jsem zranitelnější a
snáze ovlivnitelnější.
• Zkreslenost informací (pokroucení faktů, odůvodňováni likvidace lidí politickou ideologií). Pokud jsou navíc zkreslené interpretace první, s kterými se mladý člověk setká, mohou ho ovlivnit,
protože je nekriticky přijímá, bez dostatečného nadhledu.
• Nazírání na osudy lidí jednostranně: „to byl hrdina“ × „to byl zrádce“, byl na „špatné“ × „dobré“
straně (omílaná černobílost vidění událostí).
• Vyhýbání se hodnocení minulosti a zaujetí konkrétního postoje: jde o to poznat dostatek faktů –
čím více jich známe, tím více jsme objektivní.
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„Musíme si vybrat stranu. Neutralita pomáhá tyranům, ne obětem.“
Elie Wiesel, židovský prozaik, nositel Nobelovy ceny za mír 1986

Těžká témata – společenské i individuální životní zlomy

Co máme na mysli: válku, holocaust, vězení, zajatecké tábory, pracovní tábory, koncentrační tábory,
totalitu, perzekuce, pronásledování.
Konkrétní příklady perzekuce skautů jako námět na vaši badatelskou činnost:
• odsouzení Jiřího Navrátila
za organizaci povstání
na proces s Miladou Horákovou a jeho odsouzení
• nelogické napojení Eduarda Marka
• rozprášení ilegálního střediska Ostříž, jehož členem byl Miroslav Kopt
• odsouzení Šerifa z Hanušovic za ilegální skautování
• proces s Pavlem Křivským souzeným s klatovskými skauty
Kontroverzní postavy v dějinách skautingu a jejich vztah ke komunismu:
• Zbyněk Hála – budoucí předseda stranické skupiny v Junáku
• Jiří Haškovec – v 50. letech se již jako pionýr podílel na kampani proti Junáku
• Pavel Macháček
• skauti z někdejšího 8. RS Praha
„Procházet dějiny 20. století není nic moc veselého, převažují katastrofy a černé hlubiny
lidské duše vyplouvají na povrch tak často, až to děsí. Je potřeba to cíleně kompenzovat a
hledat to veselejší.“
Tomáš Hlavsa – Tom
Dějiny bývají vždy ve službách nějaké ideologie – pozor na prameny, ze kterých čerpáš. Některé informace mohou být zkreslené nebo cenzurované dle potřeb doby, ve které publikace vznikla.
Než připravíš program, připrav nejprve sám sebe:
Děti nemůžou za své předky. Historie není černobílá.
Pokud připravuješ program, ve kterém se dotkneš kontroverzích témat, měl bys mít předem jasno ve
svém postoji. Odsoudit rodiče dítěte jen na základě toho, že se děti zmíní, že jejich rodiče v posledních
volbách volili komunisty nebo že jejich babička byla komunistka, by bylo povrchní. Někdy se naše
hodnocení osob pohybuje na úrovni „hrdina nebo padouch“. Nepřenášejme tento pohled i na děti,
zvláště pokud jde o jejich příbuzné.
Před diskuzí si citlivě zjisti, jaká je u členů oddílu úroveň znalosti rodinné historie. Doptej se, zda mají
v rodině někoho, kdo pamatuje válku nebo sametovou revoluci. Zda ví, čím se živili babička s dědečkem, kde a jak žili. Mladší děti v drtivé většině takové informace o svých příbuzných či předcích ještě
nemají, nenapadne je zeptat se. V neúplných rodinách bývají vazby na rodinné příslušníky z širšího
rodinného kruhu komplikovanější. Děti se tak často s příbuzenstvem nestýkají a nemusí mít ponětí
o jejich životě a životě svých předků. Jedním z důvodu může být i to, že se některé skutečnosti v rodině
zamlčují, nebo se o nich s ohledem na prožité utrpení nemluví.
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Situace: Vlče prohlásí, že jeho babička byla komunistka, ale vlastně vůbec netuší, co to znamená. Jen
si pamatuje, s jakým tónem hlasu to bylo doma vyřčeno, ale souvislosti nedomyslí, napodobuje to, co
slyšelo. Pomozme mu pochopit souvislosti.
Extrémní situace, která může nastat:
• zjistíme, že člen oddílu má v rodině příbuzného či předka „hrdinu“
• zjistíme, že někdo z rodiny člena oddílu se podílel se na likvidaci skautů (může se stát, že budeme
mít v oddíle vnuka, pravnuka, synovce, prasynovce drsného komunisty, bachaře, vyzvědače apod.)
Děti kladou záludné, ale naprosto logické otázky. Zkus si na některé z nich předem sám najít
odpověď:
• Jak je možné, že se něco takového stalo?
Bachař – slangové
• Proč tomu nikdo nezabránil?
označení pro přísluš• Proč komunisti pronásledovali skauty? Copak jsme dělali něco špatného?
níka vězeňské stráže
(vězeňský dozorce)
• Jak se s tím ti, co přežili, vyrovnali?
• Jaký mají političtí vězni názor na současné komunisty?
• Co bylo s dětmi v té situaci, době?
O vážných tématech mluvme se znalostí věci. Pokus téma přiblížit jen tak „z patra“ by mohl vyznít
směšně a nevěrohodně. Navíc tak danou problematiku diskreditujeme a znevažujeme.
Náměty pro rovery
• Diskuze uvedená provokující otázkou:
„Dokážeš pochopit, jak se mohla stát všechna ta lidská selhání 20. století?“
„Poučil se člověk? Proč se teď ve světě válčí?“
„Měli Češi právo po válce pronásledovat a odsunout Němce?“
„Měly smysl hrdinské činy a oběti přinesené za války (popř. totality) řadou skautů?“
„Podepsat či nepodepsat?“
• Společné zhlédnutí filmu korespondujícího s tématem (inspiraci můžete najít v kapitole „Filmové programy“).
• Spojte diskuzi se setkáním s pamětníky.
• Společné diskuze (na základě dosavadních získaných znalostí).
Víš, že památníky Terezín, Lidice, Vojna, Jáchymov, Vítkov, Židovské muzeum v Praze či Brně i další
instituce nabízí výukové a animační programy k historii i pro neškolní skupiny? Je to možnost, jak si
zpestřit program a přiblížit členům „těžká témata“ atraktivní formou přímo v místě událostí.
Databázi obětí holocaustu najdeš na www.holocaust.cz.
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VĚKOVÉ KATEGORIE
Žádný člověk nepřichází na svět hotový, v definitivně vykrystalizované podobě. Ve svém
životě, ať už je jakýkoli, se pak neustále rozvíjí, nepřetržitě dotváří vlastní osobnost.
Vissarion Grigorjevič Bělinskij

Benjamínci
Zařazovat pro tuto věkovou kategorii skautskou historii do dlouhodobých plánů činnosti není nutné.
Využít ale vhodnou příležitost k představení zajímavosti z historie třeba formou divadelního představení, krátké hry, vyprávěného příběhu nebo pověsti vážící se na místo, které je cílem výpravy, může
i benjamínkům ukázat, že existuje „nějaká“ historie.

Světlušky a vlčata
Proč? (důvod)
Jak již bylo napsáno v předchozích kapitolách, zabývat se s dětmi historií má smysl. Jaký konkrétní
význam má ale předávat dětem historii v tomto období?
• Učíme je, že není jenom teď, ale že bylo i nějaké včera, a že těch včerejšků bylo již hodně – jinými
slovy: světlušky a vlčata začínají chápat, že existuje nějaká vzdálenější minulost (stejně tak, jako
vzdálenější budoucnost).
• Nekriticky přijímají názory autorit – když dětem v tomto věku řekneme nějakou informaci s jasným stanoviskem (například: nacismus byl zlo), tak ji přijmou bez výhrad a bez nutnosti utvářet
si na toto stanovisko vlastní názor; v pozdějším věku k tomuto utváření dojde, nicméně pocit
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Gestapo – německá
tajná státní policie
(1936–1945)
StB – Státní bezpečnost
(příslušníci lidově zvaní
„estébáci“), Československo 1945–90, neuniformovaní. Podporovali a
upevňovali postavení
KSČ v Československu,
stáli za vykonstruovanými
procesy, při výsleších kruté
a drastické metody.

•

•

z pravdy, která jim je sdělena a vštípena v tomto věku, v nich přetrvá; pozor však
na vlastní předsudky a ironii – tyto způsoby vyjádření děti chápou doslovně,
snadno se tedy stane, že ironicky pronesenou poznámku přijmou za fakt.
Pro budoucí rozšiřování vědomostí, znalostí a utváření povědomí o historii
je výborným základem i povrchní znalost události či osobnosti; často stačí
například znát osobnost z obrázku – i tato jedna informace se může později
propojit v hlubší souvislost.
Hlavním smyslem není vyrobit chodící historické encyklopedie, ale podnítit
zájem, zaujmout a vytvořit tak zázemí pro pozdější rozvoj.

Jak? (forma)
Základním prvkem tohoto věku je hra. Právě hrou světlušky a vlčata nejlépe objevují svět, díky hře dokáží uchopit a přijmout za vlastní i na první pohled obtížnější
témata, jakým je například skautská historie. Velkou výhodou je určitá nenáročnost, a to ve smyslu potřeby vytvářet reálné prostředí. Díky velké a ještě hodně živé
Odboj – forma boje
(ozbrojeného či neofantazii jsou světlušky a vlčata schopné si velkou část příběhu, který je součástí hry,
zbrojeného) proti moci,
prostě představit, případně se snadno spokojí i s méně věrohodnými náhražkami
cílem a smyslem odboje je
rekvizit, prostředí.
svrhnout stávající režim a
Forma osobního zážitku je tedy v tomto věku nenahraditelná. Pod pojmem hra si
zavést režim nový.
představme nejen klasické formy her, ale třeba také zajímavě pojatou dramatizaci
příběhu pamětníka, poutavé vyprávění pamětníka doplněné konkrétními fotkami,
předměty, či menšími aktivitami, nebo také vyprávění příběhu před spaním.
Co? (námět)
Při výběru témat není nutné obsáhnout celé dějiny, dokonce ani celé jednotlivé úseky. Pro světlušky
a vlčata se nemusíme bát vybírat zcela konkrétní náměty ze skautské historie bez nutnosti hlubšího
zařazení do souvislostí dějin. Určitá míra zařazení u programů pochopitelně musí být, snažte se ale
tyto informace podávat jednoduchou a stravitelnou formou.
Při výběru témat hledejte taková, která se jich nějakým způsobem dotýkají. Pokud mají vlčata ve
vaší smečce zrovna „vojenské“ období, využijte témat jako je skautský odboj nebo počátky skautingu
u Baden-Powella.
Při hraní her si dejte pozor na záporné role – pokud budete chtít ve hře využít např. gestapo nebo
StB, velmi pečlivě zvažte, komu tuto roli svěříte, zda by nebylo lepší hru přehodnotit nebo do této role
obsadit rádce nebo rovery. Snažte se vyhnout tomu, aby tyto role ztvárnila právě vlčata nebo světlušky.
Příběh Stanislava Hylmara – Piráta je plný „vlčáckého“ vyprávění: Na táborech byla spousta aktivit,
kupříkladu noční hry či honby za pokladem. Na jednu takovou honbu za pokladem Pirát obzvláště
vzpomíná, neboť šli po stezce vyznačené burákovými slupkami. Po nich se dostali zpátky do tábora,
kde byla zpráva, že mají hledat v určitém okruhu onen poklad. Pátrali, ale pořád nemohli nic nalézt.
Pirát byl dožraný, a tak kopl do mičudy, která ležela poblíž, ale málem si urazil nohu, protože právě
v té mičudě byl zašitý poklad, sladkosti, které tak zuřivě hledali.
Důležité informace, které chceme, aby si děti pamatovaly, je dobré okořenit nějakou zajímavostí, třeba
i maličkostí. Nemělo by se nám ale stávat, že právě tato zmínka přebije všechny ostatní informace.
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Model stanu
Úvod: vzpomínka skauta – básníka Jiřího Wolkera na stavbu tábora: „…k večeru počal jsem dělat svou
čtyřplátnovou podsadu. Tam budu bydlet s Čáslavským, Peškou a Borůvkou. Stan jsem vystlal chvojím a
doufám, že budu spáti dobře. Také jsem se dobře vyspal.“ (13. července 1916, 5. táborový den)
„…potom jsme nešťastně pracovali na čtyřplátnové ohradě. Nebylo možno s nimi nic udělat. Proto jsem byl
rád, když mne přijal do své podsady Suchánek, který sám a sám postavil skoro celou ohradu. Je akademik,
snaživý a pracující až do úpadu. Poněvadž nebyla ještě jeho ohrada hotova, přijali mne do své na noc Deml
se Srncem. Oni totiž chtěli stále, abych zůstal u nich navždy. Nemohl jsem však, poněvadž jsem již přislíbil
Suchánkovi. Spal jsem s nimi poprvé nad zemí, v jakémsi lůžku z jehličí.“ (14. července 1916, 6. táborový
den)
Úkol: vyrobte se světluškami či vlčaty model podsadového stanu – jak asi mohl vypadat první typ
v roce 1913, na výrobu použijte jakýkoliv materiál – dřevo, látky, ale klidně i papír, lepenku, … Méně
náročnou alternativou je tzv. 3D obrázek – tedy nebudete dělat model, ale lepit vše na tvrdší podložku
či karton.
Tak jestli takhle vypadal podsadový stan, ve kterém spali, tak se tomu Svojsíkovi divím, že
vůbec nějakýho skauta v Čechách zakládal!
Kačka Augstenová (10 let), o svém modelu

Skautky a skauti
Proč? (důvod)
• V situacích kolem sebe jsou již skautky a skauti schopni rozlišit více než jen dobro a zlo, chápou,
že na mnoho událostí nelze nahlížet pouze z jedné nebo z druhé strany.
• Předáváním historie dáváme skautkám a skautům prostor pro vytváření vlastních pravidel, pro
stanovení vlastních hodnot.
• I v souvislosti s historií mluvíme o výchově k občanství, k úctě k vlasti a k hodnotám, které by
měly být každému vlastní.
• Objevování širších souvislostí, spojování útržků nabytých v mladším věku
• Už u mladších skautek a skautů bychom měli dbát na rozvíjení dovednosti poučit se z historie,
přemýšlet o ní a sám z ní vyvozovat závěry.
• Společně s širším povědomím a hlubším poznáním přichází právě u věkové kategorie skautek a
skautů postupné uvědomění si, že nás dodnes ovlivňují některá zdánlivě malá rozhodnutí jednotlivců, a že stejně tak mohou naše rozhodnutí ovlivnit nejen naši přítomnost, ale i budoucnost, a
že se mohou dotknout nejen nás, ale také našeho okolí.
• Učíme je, že za každým rozhodnutím stála úvaha, že mnoho rozhodnutí bylo učiněno z několika
možných variant, z nichž byly všechny svým způsobem špatné.
• Je možné jim nabídnout pohled na jedno téma z několika různých pohledů – uvědomění si, že
můj pohled na věc není jediným.
Jak? (forma)
I u skautek a skautů může mít velký přínos hra. Na rozdíl od světlušek a vlčat by ale mělo jít o hru
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Skautky z 1. dívčího oddílu Plzeň na Javornici, 30. léta. Archiv SI ABS.

propracovanější, se složitějšími pravidly. Lze použít formu besedy či diskuze, je však potřeba ji dobře
řídit, přílišné filozofování nebo násilné tlačení do přemýšlení obvykle vede k rozpakům a ztrátě pozornosti. Pokud však tento typ programu povedeme citlivě a se znalostí zúčastněných, pak může být
i pro skautky a skauty velkým přínosem.
V tomto věku jsou také schopni se zúčastnit (při správně zvoleném tématu a motivaci) složitějšího
programu založeného na prožitku, například poznání místa, kde se udála nějaká historická událost
(např. Lidice) s programem, který s tímto místem koresponduje. Při citlivě nastavené obtížnosti a
určité formě odlehčení (ne ve smyslu zlehčování situace, ale ve smyslu uvědomění si skutečného věku
zúčastněných a přizpůsobení se – není nutné, aby znali všechno a hned) může mít tento typ programu
větší přínos, než by se mohlo zdát.
Věk skautek a skautů je dobou osamostatňování se, vyhraňování se. Přínosem jsou aktivity s určitou
mírou samostatnosti, například při vyhledávání a zpracování informací.
Co? (námět)
Nemusíme se bát zařazovat jednotlivé události do souvislostí, nebo přímo pojmout nějakou aktivitu
jako prostor pro seznámení se s dějinnou událostí jako celkem tvořeným konkrétními osudy a činy a
zároveň spadajícím do širšího kontextu historického vývoje.
Při začátcích předávání historie skautkám a skautům, tedy v období po přechodu od světlušek a vlčat,
je takřka nutností zjistit si úroveň vědomostí i povědomých informací, a na nich začít stavět. Postupně
nabalovat a rozšiřovat to, co jim již bylo předáno.
Obecně doporučujeme vyhnout se příliš filozofickým tématům. Problém by mohlo přinést také uvedení tématu, na které Ty sám nemáš vyhraněný názor, nebo víš, že Tvůj názor je jiný než obecně
přijímaná skutečnost. I při předávání historie platí to, že skautky a skauti se stávají přísnými soudci
našeho jednání a myšlení.
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Mrtvé schránky
Cíl: pochopit systém mrtvých schránek a jejich využití pro odbojovou činnost, dále
pak prožít setkání s pamětníkem, který je do hry na konci zapojen (na hru tedy může
navázvat beseda s tímto pamětníkem).

Mrtvá schránka –
způsob předávání
zpráv, jedna
osoba na takovém
místě zanechá zprávu
pro druhou osobu, která
si ji vyzvedne v určitém
časovém horizontu

Hra: Děj hry se odehrává v roce 1944. Účastníky rozdělíme do 3–4 odbojových skupin, po městě rozmístíme pro každou skupinu několik mrtvých schránek s indiciemi.
Každá skupina dostane obálku, kterou musí v určitou hodinu otevřít, a dále informaci, Konspirační byt – je
že si mají mezi sebou domluvit tzv. místo setkání a informovat o něm hlavního orga- samostatný objekt,
nizátora (vysvětleno dále).
samostatný byt nebo jiná
V obálce má každá skupina indicii, kde se nachází první mrtvá schránka a do koli- samostatná místnost,
sloužila k tajným
ka hodin musí být schránka vybrána. V mrtvé schránce budou dvě informace – jed- která
schůzkám
nak opět indicie, která je dovede k další mrtvé schránce, a především část zprávy (viz
dále). Jejich úkolem je v časovém limitu (daném jednotlivými mrtvými schránkami)
oběhnout a vybrat všechny mrtvé schránky a poskládat celou zprávu. Pokud nestihnou mrtvou schránku vybrat, pak pro ně hra končí (určíme místo, kam se v takovém případě mají dostavit) – časy pro
vybrání schránek tedy určíme s rozvahou, určitě není smyslem hry vyřadit všechny skupiny.
Ve zprávě bude informace o tom, že se mají co nejdříve dostavit do konspiračního bytu/domu – ve
skutečnosti je to reálná adresa některého skauta, v lepším případě dospělého skauta (oldskauta, pamětníka), který je do celé hry zasvěcen.
Hráčům ve vybírání mrtvých schránek brání po celou dobu hry gestapo = vedoucí (realizační tým),
kteří mají tzv. sobí šlachu (papírové koule na gumě, cca 1,5–2,5 metru dlouhá guma). Pokud je hráč
zasažen, musí se odpojit od skupiny, je odveden „k výslechu“. Ten probíhá formou „hry o život“ – zatčený a vyslýchající každý hodí 3× kostkou. Pokud nahází více vyslýchající, je zatčený nucen 10 minut
čekat, pak může hru zkusit znovu. Pokud nahází více zatčený, je propuštěn. Protože ale neví, kde
zrovna jeho skupina je (nezná její další postup od doby, kdy byl zatčen), odejde na předem domluvené
místo setkání (viz výše). Jeho skupina ví, že má jednoho člena (nebo více členů) zatčené, a proto chodí
toto místo v pravidelných intervalech kontrolovat (např. po cca 15 minutách), pokud tam nějaký člen
skutečně bude, může se znovu zapojit do hry.
Nápady pro hru:
• Indicie k nalezení další mrtvé schránky nemusí být pouze ve formě strohého textu – můžeme je
zašifrovat, ale můžeme také využít interaktivní podobu: Zavolejte na číslo …, kde se dozvíte další
podrobnosti. / Na náměstí vyhledejte muže v černém klobouku a se žlutou květinou v klopě, od
něj nenápadně převezměte písemnou zprávu. / 2× krátce a 2× dlouze zazvoňte na zvonek „Novákovi“ domu č. 45 v ulici Šeříková. Zde obdržíte další informaci. (Informaci jim následně spustí
pan Novák z okna na provázku v krabičce.)
• Mrtvé schránky se snažte dělat co nejrůznější: papír zastrčený v novinách na lavičce v parku,
krabička položená na parapetu okna, plastová tuba zastrčená v okapové rouře.
• Hru můžeme ztížit tím, že v poslední indicii bude stanoveno, že do konspiračního bytu/domu se
musí dostavit určitý minimální počet členů skupiny (např. pokud budou skupiny šestičlenné, pak
alespoň čtyři) – pokud skupina bude mít v tuto chvíli málo členů (tzn. ostatní budou zrovna zatčeni), pak musí počkat na místě setkání, dokud se alespoň některým členům nepodaří osvobodit.
Pokud mezitím uplyne doba, kdy se měli dostat do konspiračního bytu, vyšleme na toto místo
některého z organizátorů, který hru ukončí a následně skupinu odvede na místo, kde bude probíhat závěr hry (tedy například do konspiračního bytu/domu, pokud tam bude probíhat beseda).
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Rangers a roveři (RS)
Proč? (důvod)
Vnímání, chápání, cítění, uvědomění si – tyto všechny a mnoho dalších částí lidské osobnosti se právě
ve věku RS velmi silně upevňují, prohlubují a propojují.
U roverů a rangers je samozřejmostí podílet se na vedení, tedy umět se vyjadřovat, plánovat a rozhodovat. Již od skautského věku jsou schopni uvědomit si přesah svých činů (viz podkapitola Skautky a
skauti), ve věku RS však hlubší poznání historie pomáhá posunout toto uvědomění si na další úroveň:
jsou schopni uvažovat v rovině důsledků svých činů a rozhodnutí. To s sebou nese další přidanou
hodnotu – posilování vědomí odpovědnosti.
Propojováním širších historických souvislostí se rozvíjí schopnost stát si za svým názorem. Díky kontroverznějším tématům dáváme možnost k reálnému obhajování těchto názorů. To podpoří upevňování postojů, rozvoj morálních hodnot a vytváření vlastní identity, dotváření osobnosti, přerod dítěte
v dospělého jedince.
Ve věku RS dochází k přejímání zodpovědnosti – za program, za svěřené děti, za majetek. Díky
poznání a pochopení historie mohou lépe vyhodnotit konkrétní situace a být připraveni reagovat
nejlepším možným způsobem. Jsou si také vědomi toho, že někdy nemusí být žádná z nabízených cest
k pokračování dobrá a že se mohou dostat do situace, kdy budou volit menší zlo.
Přínosem se pro RS může stát také náš příklad – ukažme jim, že i o zdánlivě nezajímavém tématu se
dá udělat atraktivní program, a že se proto nemusí bát na své rádcovské a vůdcovské cestě zařazovat
programy zaměřené na skautskou historii.
Jak? (forma)
Více než u mladších věkových kategorií zde začíná platit, že se nejvhodnější forma předání liší podle
zaměření, vyspělosti a úrovně konkrétních kmenů či oddílů. Nemusíme se bát vracet ke hrám, zároveň si ale můžeme dovolit organizovat daleko složitější a delší aktivity. Vhodnou formou je například
workshop, případně komponovaný program ve smyslu několika na sebe navazujících aktivit různého
charakteru (film a následná diskuse, beseda s pamětníkem spojená s filmovými ukázkami a fotografiemi atp.). Oblíbenou formou jsou také roverské výzvy (pro jednotlivce) a projekty (pro skupinu).
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Ivančena (925 m n. m.)
• Ivančena je kamenná mohyla v Beskydech
pod vrcholem Lysé hory.
• Byla založena 6. 10. 1946 na památku skautů, členů „Odboje slezských junáků“. Osm
skautů a jejich deset přátel bylo popraveno
mezi 24. dubnem a 2. květnem 1945 v polském Těšíně na židovském hřbitově za účast
v protinacistickém odboji.
• Mohyla se stala symbolem vlastenectví, statečnosti a přátelství.
• Nyní zabírá asi 40 m2 a 195 m3, sahá do výšky 4 m. Od roku 2014 probíhá rekonstrukce
památníku.
• Za totality pořádali skauti i trampové pochody k Ivančeně. Tyto akce byly sledovány státní bezpečností. Poutě k mohyle symbolizují
odpor proti životu v nesvobodě a konají se
dodnes vždy kolem svátku sv. Jiří 24. dubna.
• Vše se údajně odehrálo takto: na malou
skalnatou vyvýšeninu v lesním průseku byl
Foxem, Ferrym, Slávou, Mistrem, Čmelem
a Milošem položen první kámen, z kulatiny
se za prudkého deště a silného větru podařilo stlouci jednoduchý dřevěný kříž. Ještě než
byl vsazen do vrcholu skauty z kamenů navršené nevelké pyramidy, byl do jejího nitra
vložen vzkaz zapečetěný v láhvi:
„Tento kříž postavila 6. října 1946 oddílová rada 30. oddílu Junáka v Ostravě na paměť skautského
vůdce Vládi Čermáka (25) a roverů Vládi Pacha (23), Otty Kleina (24), Milana Rottera (18) a Quido
Němce (23), kteří byli na sklonku války na svátek svatého Jiří, patrona skautů celého světa, zastřeleni
24. dubna 1945 v Polském Těšíně gestapem. Přiložte kámen na jejich mohylu!“*
* Text psali, když ještě nevěděli všechny detaily – popravených bylo víc, ani data neodpovídají pravdě (viz výše).

V případě RS se můžeme dát jak cestou více fyzickou (náročnější simulace v lese, například partyzáni, odboj), tak více psychickou (klidnější aktivity typu delší řízená beseda s pamětníkem, zamyšlení
nad konkrétní událostí nebo vytváření větších úzce cílených výstupů – dobrým tématem je v tomto
případě třeba Ivančena).
Problémem při motivaci RS k tomu, aby se hlouběji zabývali historií (nebo její částí), bývají často dvě
věci – navenek laxní (často až frajerský) přístup (hlavně se neshodit před ostatními), a s tím související
snaha shodit vámi připravený program, byť často neúmyslně. Čím lepší přípravu uděláte, tím větší je
šance, že se program podaří tak, jak má. Nepodceňujte sílu rekvizit, vhodného prostředí, správného
začátku a gradace.
Co? (námět)
Chápání historie se v tomto věku rozšiřuje o další obzory. Už nejde pouze o osoby, data a události, ale
také například o kulturní historii, historii krajiny, historii komunity a další a další možnosti, jak se na
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pojetí historie dívat. Při organizování programů pro RS si tedy můžeme dovolit sáhnout po tématech
nejen náročnějších, ale také v jistém smyslu zajímavějších. Současně můžeme každé téma rozšířit
o více obzorů, není nutné zůstávat u jednoho výkladu.
RS jsou ve věku, kdy by již mělo být samozřejmostí širší povědomí o skautské historii včetně obecně
známých souvislostí. To dává velký prostor pro vyhledávání skutečně zajímavých témat, na první pohled leckdy okrajových, při samotném předávání ale často překvapivě obohacujících jak pro zvýšení
celkové úrovně znalostí, tak pro mnohdy nečekané úhly pohledu, které bychom možná od těchto
„puberťáků“ nečekali.
Programem s historickým námětem můžeme také ukázat, že současné dění bývá často velmi podobné
něčemu, co „už tu bylo“. Díky širšímu přehledu tak můžeme přímo konfrontovat aktuální témata,
o která se zajímají v reálném čase, s tématem z historie.
Při výběru vhodných témat se dá také počítat s daleko širším záběrem těchto mladých lidí – máme na
mysli například chápání principu demokracie, přehled o základních událostech obecných i Československých dějin, základní přehled na politické scéně a další. I na základě těchto obecnějších informací
lze vybrat zajímavá a prohlubující témata.
Konkrétní náměty pro konfrontaci historie se současností
• Obsazení území státu jiným státem – obsazení Československa v roce 1968 vs.
odtržení Krymu od Ukrajiny v roce 2014;
• vstup Junáka do SSM vs. členství Junáka v ČRDM (Česká rada dětí a mládeže);
• výchova skautského vůdce v roce 1990 (akutní nedostatek skautských vůdců
při obnově Junáka) vs. dnešní způsob a míra vzdělání skautského vůdce;
• postavení skauta ve společnosti za první republiky vs. postavení skauta ve společnosti dnes;
• úloha a všeobecné povědomí o nejvyšších představitelech Junáka v různých
obdobích od založení po současnost.

SSM – Socialistický svaz
mládeže, nadřazená organizace s
ambicemi sdružit všechny dětské organizace pod
sebe, většina jich však
byla postupně zakázána
a po roce 1970 byl SSM
takřka synonymem pro
organizaci Pionýr

Dospělí skauti
Proč? (důvod)
Zhruba od dvacátého roku života dochází u většiny lidí k plnému dotvoření osobnosti. Vlastnosti,
zájmy, hodnoty, emoce – ve všech těchto oblastech dochází postupně ke stabilizaci a k ukotvení.
Zároveň se ale nachází v období, kdy přestává být závislý na rodině (myšleno rodičích), zároveň ještě
nenese zodpovědnost za rodinu vlastní. Je to tedy čas posouvání hranic, je to čas, kdy je člověk ještě
ochoten zkoušet, podstoupit riziko, zároveň si však uvědomit důsledky a nést následky. Jak mu v těchto i dalších věcech může být užitečné poznávání skautské historie?
• Především v mladší dospělosti bychom měli využít přirozené touhy mladého člověka po poznání,
po sebezdokonalení, po touze plnit vytyčené cíle.
• V mladší dospělosti je člověk takřka bez předsudků, dokáže tedy z námi předložených témat (diskuzí, kontroverzí a dilemat) pojmout více podnětů, otevřeně přijímat pravdy a utvářet si názory
v čistší podobě; čím je člověk starší, tím více předsudků má – i zde může být ale poznání skautské
historie v mnohém přínosné, vhodně zvoleným programem, aktivitou, můžeme tyto předsudky
eliminovat, vyvracet.
• U dospělých nesmíme opomenout jeden velice důležitý aspekt – právě skrze ně je skautská historie předávána dál, právě jejich podání, jejich názor, jejich myšlenky utvářejí další generace skautek
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•
•
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a skautů; je tedy více než důležité, aby se v tomto věku naučili s historií pracovat, naučili se vybírat
vhodná témata, formy.
Dalším poznáním historie se více a více upevňují v názorech, právě toto upevnění je nesmírně
důležité pro objektivní předávání historického povědomí dalším lidem.
Daleko více než v předchozích životních obdobích je člověk otevřený a přístupný vědomému
obohacení se z osobní zkušenosti, často si uvědomí důležitost a hloubku tam, kde ji dříve vnímal
pouze povrchně.
Kontroverzi už nevnímá jako velký rozdíl mezi dvěma názory, jako problém, který je obtížné
vyřešit, sám dochází k tomu (a právě v tom bychom mu měli předkládáním nových a nových
poznatků pomoci), že jenom otevřeným přijetím a vědomou snahou o získání co nejvíce různých
podnětů a pohledů se dobere skutečné podstaty.
V pozdějším věku si už člověk začíná uvědomovat svou smrtelnost, bilancuje nad svým životem,
historie může být jedním z nástrojů, které ho nasměrují, a na jejichž základě umí lépe posoudit,
zda byla jeho rozhodnutí správná, a to nejen pro něho samotného, ale i pro jeho okolí.
Posilujme u dospělých jedinců pomocí příkladů z historie pocit, že i když je za některými rozhodnutími více bolesti než radosti, je nutné se jim postavit čelem.

Jak? (forma)
S formami, které byly u mladších kategorií samozřejmostí, nebo alespoň velmi dobře použitelným
způsobem k předání historie, se u dospělých jedinců pracuje přece jen jinak. Na druhou stranu se nám
díky jejich vyspělosti a zralosti otevírá široká škála nových forem. V tomto věku se již člověk jen tak
nenechá strhnout k nějaké formě LARPu.
Mnohem více a účinnější můžeme pracovat s jakoukoliv formou povídání – beseda s pamětníkem,
diskuze, debata. Dospělí se nejen vydrží déle a lépe koncentrovat, ale především mají ve většině případů i vyzrálejší názory, komunikace není o hájení vlastních myšlenek, ale o skutečné diskuzi. Také
můžeme využít formu worshopu, kde bude hlavním tématem dilema, rozhodování, kontroverze.
S tím souvisí také další možná forma, a to společná návštěva různých míst a akcí
LARP – simulovaná
typu muzeum, výstava, sbírka, památné místo. Nezapomínejte, že i taková akce se dá
hra s hraním rolí,
pojmout zajímavěji než jako obyčejná prohlídka. Pohlídejte si, abyste se s danou insikterou v našem pojetí
titucí či se správou místa předem dohodli, zda je možné místo standardní prohlídky/
využíváme u mladších
návštěvy realizovat váš program. Možná budete překvapeni, kolik institucí vám rádo
věkových kategorií
jako jednu z forem
vyjde vstříc, dokonce často i přispěje nějakým svým nápadem nebo přímo zvláštním
workshopu
programem.
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Správnému navození atmosféry určitě pomůže podrobnější znalost tématu. Dopředné přečtení knihy
nebo zhlédnutí dokumentu umožní organizátorům počítat s určitou úrovní znalostí. Účastníci se tak
lépe ponoří do dané problematiky při samotné aktivitě, současně se nemusí soustředit na fakta, ale na
vlastní hlubší prožitek.
I v dospělém věku je důležité hrát si a dát prostor své fantazii. Dospělé je někdy obtížné motivovat,
když se to ale podaří, pak výsledek stojí skutečně za to. Vybírejte proto čas od času i lehčí formy, drobné hry, tvůrčí činnost, malé dramatické formy (scénky, skeče, pantomima, …). Každý dospělý se někdy
alespoň na chvíli rád vrátí „do dětských bot“.
Co? (námět)
Obecně se dá říci, že pro aktivitu s dospělými se jako námět ze skautské historie dá zvolit prakticky
cokoliv. Nesmíme však podcenit dvě věci:
• Složení a charakter konkrétní cílové skupiny – vždy berme v potaz (ostatně jako u každé věkové
kategorie), jaká je přibližně úroveň vědomostí o skautské historii, berme však na vědomí také
úroveň a hloubku životních zkušeností, předchozí zkušenosti z jiných aktivit, vyhraněnost názorů
na některé skutečnosti.
• Sebe samého – opět zde nemluvíme pouze o důkladné orientaci v tom, co chceme předat dále,
ale také nepodcenění ani nepřecenění vlastní osobnosti – buďme připraveni na to, že pokud vybereme náročnější téma, může dojít ke konfliktní, vyhrocené situaci.
Čím je člověk starší, tím více oceňuje hlubší uchopení tématu. Má již většinou přehled o skautské
historii, obecně uchopeným námětem jej příliš neobohatíme (například druhá obnova Junáka v roce
1968). Naopak zaměříme-li se na konkrétní oblast, poskytneme tím i dospělému člověku dostatek
látky k přemýšlení, zhodnocení a výslednému obohacení (například vztah naší organizace k SSM,
potažmo Pionýru, po druhé obnově Junáka v roce 1968).
Totéž platí také při zapojení třetí strany, například při účasti historika či pamětníka. Je nepochybně
prospěšné a správné vyslechnout si celý příběh pamětníka. Na druhou stranu není určitě na škodu
se na aktivitu připravit společně se zúčastněným člověkem a dohodnout se, že se v rámci aktivity na
některou část zaměříte více.
Když Duben přichází…
Smysl: uvědomění si zodpovědnosti, tolerance druhých, pochopení těžkých rozhodnutí
Cíl aktivity: podívat se na těžká životní rozhodnutí některých lidí očima různých generací
Prostředí: klubovna či jiná místnost, kde je označeno 12 míst jako 12 měsíců (např. prosinec – Vánoce, ale i konec roku, naopak leden je měsícem vítání nového roku, zároveň ale studený měsíc; dá se
pojmout mnoha způsoby)
Libreto: úryvek z knihy Jaroslava Foglara Když Duben přichází.
„Lubor ani nechtěl věřit, že by Fanek tak zpychl z úspěchů své hezké tváře, ač – upřímně řečeno – by se tomu
ani nedivil! Začalo to už asi před rokem, kdy se Fankova fotografie objevila na titulní straně jistého obrázkového časopisu. Tenkrát tam byla jen jeho hlava. Obličej ozářený světlem, v očích, trochu přimhouřených,
se světlo odráželo dvěma ohníčky. Vážná ústa se neznatelně pootvírala. Z celé tváře čišela taková podivná
touha. Ten zvláštní výraz ve Fankově tváři viděl Lubor už několikrát i ve skutečnosti. Pod obrazem byl
nesrozumitelný nápis: Duben přichází! Ani Fanek sám tomu nápisu nerozuměl a Bedně ho nemohl vysvětlit,
když hoši přinesli několik výtisků časopisu a ukazovali Fankovi jeho obraz. Lubor nápis tak trochu pochopil,
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až když jeho stařičká babička doma Fankovu podobiznu v časopise prohlížela. (Snad každý chlapec z Bedny
si tenkrát časopis s Fankovou podobiznou koupil.) Luborova babička se na obraz dlouho dívala, pak zakývala svou bílou hlavou a řekla tiše: ‚Ano, ano. Zde přichází duben – a mně se končí listopad.‘“
Motivace: Každý z nás se někdy cítí unavený a starý, jsou ale i chvíle, kdy si připadáme jako děti. Jak
starý, nebo jak mladý, vlastně jsem?
Úvodní aktivita: Účastníci si bez předchozího vysvětlení, pouze na základě úryvku a krátkého úvodu,
zvolí měsíc podle toho, jak se cítí staří (vycházíme přitom z logiky, že při narození se člověk ocitá
„v lednu“, naopak konec života a smrt jsou obsaženy v prosinci – tuto logiku však účastníkům předem
podrobně nesdělujeme). Na místě s názvem vybraného měsíce zanechá svůj symbol (např. fotku,
nějakou osobní věc, kartičku).
Průběh: Účastníkům předestřeme několik příběhů, ve kterých má hlavní postava před sebou těžké
rozhodnutí – ať už se jedná o výslechy (jak se zachovat, zda něco prozradit či zamlčet), nebo různé
činy, které zásadně ovlivní život (např. ukrývání hledaných osob, vstup do KSČ, účast na nějaké odbojové akci atp.). Témata (myšleno úryvky příběhů a především jejich vyznění) volíme odlišná, vždy
však s nějakým hlubším smyslem, nemusí se také nutně týkat skautingu. Příklad témat: přátelství,
rodina, skauting obecně, „skautské děti“ (tedy děti, které patří do mého oddílu/střediska a nesu za
ně odpovědnost), já, čest. Společně s účastníky si přestavme, že se vybraná situace stala právě nám.
U každého příběhu směřujme diskuzi k odpovědím na níže vypsané otázky. Po uzavření každého
příběhu dejme účastníkům možnost přemístit svůj symbol do jiného měsíce – pokud cítí, že by je
právě toto rozhodnutí nějakým způsobem posunulo. Toto „posunutí“ je třeba hráčům osvětlit (nejlépe
před prvním posunutím) – posunutí ve smyslu věku, na který se cítíme, věku, který by pravděpodobně
odpovídal rozhodnutí (např. Bral jsem ohledy na rodinu? Nebo jsem jednal sám za sebe? Ovlivnilo by
toto rozhodnutí zbytek mého života?).
Příklady situací, kterými se můžeme zabývat (převzato z příběhů Skautského století, kde jsou k dohledání celé životní příběhy):
• Karel Kahoun
: „Díky znalosti morseovky se Karel dostal k radistům. Na vojně byl nešťastný, ale
to nejhorší teprve přišlo, když se s ním po čtyřech letech rozešla jeho první láska Zdena. Zatímco byl na
vojně, tak se zamilovala do někoho jiného. Karel to nesl velmi těžce. ‚Sáhl jsem po pistoli, ale nevyšla mi
rána. Já jsem se chtěl zabít.‘“
• Pavel Šlegr – Yenkee
: „V září 1970 se skauti sešli naposledy. Jako skauti už dál fungovat nesměli,
ale vůdce střediska i oddílů se snažili přijít na různé možnosti, jak pokračovat dál. Roland Sýkora – Rolf
odmítl vstoupit do Pionýra a společně se sedmi skauty založil turistický oddíl pod ústeckou chemičkou,
kde ale dál působili jako skauti. Bylo to velice odvážné rozhodnutí, kluci, byť všichni již skautského věku,
mohli kdykoli něco prozradit. Tento oddíl se snažil i nadále nosit skautské kroje a naplňovat skautský
program. Není divu, že Rolfa díky této činnosti sledovali a vyslýchali. Přesto svůj malý oddíl uhájil
celých pět let, jeho činnost byla ukončena až roku 1975. Nejvíc dětí přešlo pod vedením Pavla Šlegra pod
krajský Dům dětí a mládeže, kde založili Turistický oddíl mládeže (TOM), konkrétně 7. oddíl Stopa.“
• Karel Hás
: „Před budovou ho posadili do auta, a když objížděli dům, uviděl, že u zadního vchodu
čekal třetí estébák pro případ, že by jim chtěl utéct zadem. Říkal jsem si: ,Jdete tři siláci na dvacetiletého
hubeného kluka.‘ V autě jsem si chtěl sáhnout pro kapesník. Ne, už na mne řval: ,Nedávejte ruce do kapes.‘ Říkali mi: ,My víme, že byste zítra (5. května) šel pokládat kytičku k památníku americké armády
v Plzni na Americké třídě. Na základě toho jsme vás předběžně zadrželi, protože takových úkonů očekáváme zítra víc.‘ To byla jejich řeč. Bylo odpoledne, čtyři hodiny, vyšetřující povídá: ,Tak jsi nám nic
neřekl, chlapče. Potřebujeme vědět, kde máte na zahradě ukryté zbraně.‘ Povídám: ,Já na zahradě? My
žádnou zahradu nemáme a náš skautský oddíl také ne.‘ ,To je jedno, ty nám lžeš, máte někde zbraně!
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•

•

•

Do rána si to rozmysli a ráno nám to povíš.‘ Nebylo ráno druhý den, bylo až za tři týdny. Pan Hás byl
držen ve vyšetřovací vazbě na StB v Plzni, celou dobu o něm neměli rodiče jakékoli zprávy.“
Pravoslav Veselý
: „Po vojně, v roce 1961, nastoupil jako projektant ve stavebním oddělení národního podniku Perla v Ústí nad Orlicí. Při projektování si s kolegy vyprávěli historky, co se komu
přihodilo, a čím dál více se utvrzovali v tom, že režim, který panoval, je totalitní a nesprávný. Když
byli ovšem v roce 1968 tlačeni k podpisu pod souhlas se vstupem sovětských vojsk, tak to všichni podepsali
s tím, že to dělají kvůli rodině, aby neměla problémy. Všichni, kromě Pravoslava Veselého, který odmítl
podepsat něco, s čím nesouhlasil. ‚Já jsem řekl, že prostě nebudu podepisovat něco, s čím nesouhlasím.
Snažil jsem se přesvědčit i ty ostatní, ale oni tvrdili, že rodina je důležitější… To jsem věděl taky, že
rodina je důležitá, ale řekl jsem si prostě: Není možný, abych tohleto podepsal, když jeden stát přepadne
druhej. Svobodnej stát jsme byli a takhle nás někdo přepadne. A já s tím budu souhlasit? To přece není
možný!‘ Důvod, proč se na rozdíl od svých kolegů postavil režimu a bojoval, bylo přesvědčení, že zlu se
člověk musí postavit a nelze mu ustupovat.“
Stanislava Šprincová
: „Jak přišel ten nešťastný únor, to byla katastrofa. Považovali jsme to za velkou lež. (…) Byl to podraz, komunisté zabrali všechny mocenské pozice, doslova se zmocnili tohoto státu
a taky to podle toho dopadlo. Zrušili ostatní strany a sociální demokracii sloučili. Tehdy jsme nechtěli,
ale pak jsme zvážili, že musíme, že nejsme sebevrazi. Po těch tragických zkušenostech z doby německé
okupace jsme nechtěli dělat politické oběti. (…) Nikdo se nás neptal – a byli jsme komunisté. Když jsme
to měli podepsat, tak manžel podepsal za mě a já jsem to podepsala za něho. To bylo jenom takové naše
gesto, ale uznali jsme marnost toho, kdybychom odmítli, že by to byla profesní sebevražda, že bychom
brzy vyletěli ze zaměstnání a byli bychom někde v JZD.“
Josef Podběra
: „V továrně Avia vznikla za protektorátu odbojová skupina pod vedením jednoho
z vedoucích dílny, pana Schwarze, který mimo jiné také ilegálně tiskl Rudé právo. Josef Podběra zakázané noviny roznášel po okolí. Po prozrazení byl Schwarz zatčen a později popraven. Josefu Podběrovi
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se naštěstí podařilo včas uniknout. Pan Podběra okamžitě vstoupil do partyzánské skupiny, která operovala v Podkrkonoší nedaleko Ostroměře. ‚Normálně jsem seděl večer v jedný hospodě v Ostroměři, přišli
ke mně známí a prostě mi to navrhli.‘ Na místě souhlasil, protože po něm v té době už pátralo gestapo.
‚Vedoucí byl Ivan. Byl to Rus. To byli parašutisti, který sem byli shozený. Jejich vybavení bylo ubohý.
Zbraně jsme získávali tak, že jsme přepadali německý hlídky. Ostatní vybavení jsme brali z německé
továrny, kde pracovali lidi, kteří nám je sami dávali,‘ přibližuje vznik skupiny Josef Podběra.“
Příklady otázek:
• Koho a jak svým rozhodnutím ovlivním?
• Myslím jen na sebe, nebo beru v potaz i rodinu?
• Kdo je pro mě rodina? Jsou to jen rodiče? Nebo mám i manžela/manželku, děti, …
• Koho zklamu?
• Koho můžu ohrozit?
• Bude mi jedno, co se po mém rozhodnutí stane? Pokud ne – proč mám dělat rozhodnutí sám
proti sobě? Pokud ano – jsem skutečně takový, že se neohlížím na ostatní?
• Změní se nějak pohled okolí na mě?
• Nebudou mi ostatní vyčítat sobectví?
• Nebudu jej vyčítat sám sobě?
• Existuje vždy střední cesta?
• Jde to hrát na obě strany a moci se sám sobě podívat do tváře?
• Jak dlouho to může člověk vydržet?
Na závěr, po předložení všech témat a po konci diskuzí, se účastníkům vysvětlíme, jaká je matematicky správná logika toho, v jakém měsíci svého života se ocitli a vyzveme je, aby se právě do tohoto
měsíce přemístili. Výpočet měsíců: pokud se člověk dožije 72 let, pak metaforicky na každých 6 let
připadne jeden měsíc, pokud je tedy člověku 29, prožívá vlastně konec května svého života, pokud
je člověku 37, znamená to začátek července atp. Po tomto rozdělení dáme účastníkům čas na to, aby
(v prostoru svého měsíce) přemýšleli (a případně si i zapsali myšlenky) o svých důležitých životních
rozhodnutích a o tom, jestli se obecně v životě rozhodují správně, případně o vlastním pohledu na
rozhodnutí lidí, kteří jsou jim nejbližší.
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OSOBNOST ODDÍLOVÉHO VŮDCE
Historie je pro mne jen hřebík, na nějž věším svůj vlastní obraz.
Alexander Dumas starší
Práce s historií v oddíle by neměla na vůdce klást nároky, které, pokud není sám milovníkem historie,
by jej nutily k časově náročnému zkoumání dějin a jejich následné interpretaci v činnosti oddílu.
V tomto případě od něj můžeme spíše očekávat pozitivní přístup a pochopení myšlenky užitečnosti
zapojení skautské historie do oddílové činnosti. Skautské dějiny, to jsou primárně dějiny jednotlivých
skautů a skautek, počínaje zakladatelem B. Powellem, přes „našeho“ Svojsíka, až k osobnostem dneška.
Skauti nikdy neměli svůj stát, neuzavírali mezinárodní smlouvy, nevedli války (naštěstí), v jejich případě nelze vyučovat klasické „politické“ dějiny. Naopak mají spoustu osobností, které prošly skautským
vzdělávacím systémem, a snad i díky němu uvnitř politických dějin neklidného 20. století prokázaly,
že skautský slib pro ně nebyl jen prázdnou formulí, a na jeho základě prokázaly osobní statečnost.
Tato statečnost se zdaleka nemusela a nemusí projevovat jen v krizových situacích např. vládnoucích
totalit, ale je součástí každodenního života, kdy se jednotlivci musí rozhodovat pro různé varianty
řešení, a ta, kterou vnitřně spatřují jako správnou, nemusí být ze strany okolí, ať jsou to kamarádi ve
škole, v oddíle, na hřišti, spolupracovníci v zaměstnání, vždy vnímána a přijímána kladně.
V takovém případě je rozhodující vnitřní kompas každého jednotlivce. A na tomto kompasu by samozřejmě mělo záležet všem, kdo se snaží vychovávat a vést sobě svěřené. Z toho důvodu je nesmírně
užitečné předvádět v družinách a v oddílech vzory pozitivního chování, neboť ony mohou daleko lépe
působit na mravní vývoj a fixování kladných modelů chování, které v případě krizové situace napomohou navzdory těžkostem vykročit správným směrem.
Způsobů, jak zprostředkovat setkání se skautskou historií, je celá řada. Naším cílem však není je na
tomto místě vyjmenovat. Na vůdci ovšem je, aby v oddíle práci s vlastní historií minimálně neblokoval a spíše umožnil, pokud tak nečiní sám, aby ji ti, kteří k ní mají blízký vztah, mohli uvnitř oddílu
předávat.
Robert Stephenson Smyth Baden-Powell
(1857–1941)
Přezdívky: Katankya – muž se širokým kloboukem, Larrkwei – muž
s vysoko zdviženým kloboukem, Impeesa – vlk, jenž nikdy nespí,
• voják, důstojník;
• zakladatel a náčelník světového skautingu;
• první tábor Brownsea (1907);
• příručka Scouting for Boys, Na pouti za úspěchem, Vlče, Rady
skautským vůdcům a další.
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Antonín Benjamin Svojsík
(1876–1938)
•
•
•
•
•

Profesor tělocviku, sokol, zpěvák,
zakladatel českého skautingu,
inspiroval se B.-P. a Setonem,
od r. 1919 náčelníkem Svazu skautů,
kniha Základy junáctví (1912).

Ernest Thompson Seton
(1860–1946)
•
•
•
•
•

Narozen v Anglii, působil v Americe,
zakladatel Woodcraftu – lesní moudrosti,
vzorem pro činnost A. B. Svojsíka,
autor výchovného systému orlích per,
knihy: Dva divoši, Rolf zálesák a mnoho dalších.

Samozřejmě neplatí, že by byla skautská historie v činnostech oddílů v minulosti eliminována. Vždy
patřilo k „dobrým mravům“ každého skauta znát své zakladatele a významné členy svého oddílu,
potažmo skauty, kteří jsou v současnosti nějak mediálně známí. V této době je ovšem snaha jít více
pod povrch obecně známých věcí a daleko více akcentovat jedinečnost chování skautských osobností
v kontextu doby, ve které žily. Pro skautské vůdce se tak otevírá nová rovina, ve které lze kombinací
příběhu a hry dosáhnout zajímavých výchovných cílů.
Samozřejmostí je skutečnost, že výrazná osobnost a přístup vedení oddílu ovlivňuje přístup jeho členů
k historii a práci s ní. Měli bychom tedy začít u sebe, vždyť my si můžeme z událostí, které potkaly
v dřívějších dobách naše předchůdce na skautské stezce, také vzít velké ponaučení.
Měli bychom znát základní skutečnosti, ze kterých vyrostlo skautské hnutí, měli bychom se orientovat v tom, co skauting ovlivnilo. Je dobré vědět i širší okolnosti a hledat ve všem spojitost. Je nesmírně
důležité umět čerpat z příběhů a osudů jiných skautů – vytváří to pocit sounáležitosti se skautským
hnutím. Pokud členové uvidí naše zaujetí, sami se pro to nadchnou. Diskutujte ve vedení o událostech
popisovaných v příbězích Skautského století. Vždyť je to často o nás – dospělých. Prohlubujme zájem
o historii.
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Připravte si každý představení jedné z osobností, pokládejte si otázky, polemizujte o tom, jak byste
jednali vy. S takto zevrubně pojatým tématem se pak v oddíle lépe pracuje, je to zažité. Proto by měli
být do těchto diskuzí vtaženi také rádci.
Vhodnými příležitostmi jsou např. vigilie, víkendová výprava oddílové rady, společná návštěva čajovny.
Jak začít
Někoho historie baví, je mu blízká. Pak je jeho práce v tomto směru snazší. Hrozí však, že přílišným
nadšením odradí ostatní. Jsou ale i vůdci, které historie zaujme, a přitom se jí nikdy do hloubky nezabývali. Posledním typem vůdce je takový, pro kterého je historie naprosto neprobádaným územím.
Co si s tím mají všichni počít?
Vždy je dobré začít od základů – obecně se seznámit s vývojem skautingu, hledat spíše to zajímavé.
Pokud historie není člověku blízká, tak ho zaujme třeba osobní příběh některého z pamětníků zachycených díky Skautskému století. Vždyť i nás v životě čeká mnoho rozhodnutí – dilemat, která musíme
vyřešit, i když to naštěstí nemusí být tak vypjaté situace, na jaké vzpomínají zpovídaní pamětníci, a jež
v dobách vlády některé z totalit museli prožít.
Začít u sebe
• Sám si promluv s nějakým pamětníkem (oldskautem),
• zajímej se o historii skautingu v regionu (svého oddílu, střediska) – využij například plakát vydaný Skautským stoletím,
• akcent regionální historie – seznam se s osudy skautů z vaší obce/města,
• připomeň si vlastní těžké zkoušky v životě,
• sebereflexe.ůdce je garant, on rozhoduje o tom, co do oddílu ‚pustí‘, protože vůdce oddílu je ten,
Kde získat povědomí o skautské historii, kde najít příběhy pamětníků?
• Internetová databáze příběhů skautských pamětníků (www.skautskyinstitut.cz).
• Kol. autorů. Skautské století: Dobrodružný příběh 100 let českého skautingu. Praha: Junák – TDC,
Mladá fronta, 2012.
• Kol. autorů. Historie skautingu: Cestou k pramenům. Praha: Junák – TDC, 2001. Vůdcovská zkouška.
• Nosek, V. Cestou k pramenům: historie skautingu v obrazech. Praha: Junák – TDC, 2012.
• Lešanovský, K. Se štítem a na štítě. Praha: Úřad dokumetace a vyšetřování zločinů komunismu
PČR 2000.
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PŘÍBĚHY PAMĚTNÍKŮ JAKO VÝCHOVNÝ PROSTŘEDEK
Síla příběhu je v pravdivosti, v uvěřitelnosti, v osobním pohledu, který je v příbězích zastoupen silněji
než v obecně pojaté historii. Dějiny vždy pochopíme lépe na příbězích jednotlivců, než na obecných
frázích. Nejde o shrnutí dějin nebo o obecné povědomí, ale o skutečné pochopení, o propojení událostí minulých, a na tomto základě utvořené schopnosti umět se z historie poučit pro přítomnost
i budoucnost. Díky příběhům lze lépe pochopit, že historie není jen sled letopočtů, ale že historii tvoří
právě příběhy, příběhy o lidech, kteří tu dobu skutečně prožívali. Nejde o písmena na papíře, ale o realitu lidí, z nichž mnozí ještě žijí. Jejich paměť je autentická a díky ní můžeme získat nejen řadu podrobností, ale především dojmů, pocitů, názorů, které nám nemůže nabídnout žádný jiný prostředek.
Příběh na člověka působí i tehdy, když není vyprávěn záměrně s důrazem na konkrétní vyznění.
Každý z nás má v sobě zakódovánu schopnost rozlišit, co je dobré a co zlé, aniž by k tomu byl cíleně
směřován. Leckdy už jen čtení nebo vyprávění příběhu samo o sobě stačí k probuzení instinktu správně si uspořádat vnímání světa okolo nás.
V příbězích se opakují silná společensky naléhavá témata. Poznání minulosti je jedním z nástrojů, jak
žít lépe přítomnost a budoucnost. Pokud je toto poznání obohacené o životní zkušenosti a názory,
které se dají získat jen prožitým, je to nejvíc, co můžeme pro předání historie udělat.
„Příběhy můžeme využít k pochopení souvislostí či poučení, k vytváření sounáležitosti a
pocitu zakořenění, k utváření hodnot a k rozvíjení empatie“
Klápště a kol. 2008
O využití příběhů v oddílové činnosti se můžete dočíst také v metodické příručce ke stezkám „Svět
okolo nás“ (str. 71–79).
Které kompetence můžeme rozvíjet skrze příběhy pamětníků?
• Schopnost rozlišení dobra a zla;
• schopnost vnímat druhé a tolerovat jiný názor;
• poznání a přijetí důležitých hodnot (pravda, láska, svoboda, přátelství, čest, …);
• schopnost sebereflexe vlastních skutků a vlastního svědomí;
• naslouchání pocitu zodpovědnosti;
• domýšlení možných důsledků svých rozhodnutí;
• nahlížení na svět kolem sebe s hlubším pochopením;
• schopnost klást si otázky a argumentovat;
• schopnost přijímané informace podrobit kritickému myšlení.

Příběhy skautských pamětníků
Pro současnou generaci skautů jsou skautští pamětníci ti, jejichž životní příběhy se odehrály z převážné části ve 20. století. Byli tedy svědky doby plné zvratů a dějinných dramat, které jejich životy velmi
ovlivnily, a stále silně působí i na mladší generace.
Existuje databáze životních příběhů skautů a skautek, kterou spravuje Skautský institut (SI), konkrétně sekce Skautské století (SkSt). Zde je možné čerpat autentické informace, vzpomínky na různé
události z mnoha pohledů jak pro své vlastní obohacení, tak pro oddílovou činnost.
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Nápad vyhledávat žijící pamětníky a sbírat jejich osudy v této formě vzewww.pametnaroda.cz,
šel z mateřského projektu „Paměť národa“, což je jednoduše řečeno sbírka
www.postbellum.cz
vzpomínek pamětníků událostí 20. století napříč evropskými zeměmi.
Dokumentace osudů lidí vždy probíhá se souhlasem pamětníka. Svědectví pamětníků slouží ke zkoumání moderních dějin, k diskusím, k individuálním či společným návratům do nedávné minulosti.

Síla a rizika skautských příběhů
Síla příběhů:
• Autentičnost příběhu;
• emocionální stránka osobních výpovědí na posluchače (čtenáře) silně působí;
• příběh nabízí příležitost setkat se s problematickou dobou „zblízka“;
• příběh zachycuje těžko dostupné informace, které s odcházejícími pamětníky nenávratně mizí;
• příběh může poskytnout vzor, jak se lze vyrovnat s osobním dilematem;
• příběhy konkretizují obecnou historii a ukazují přímý vliv událostí na osud člověka;
• příběhy dávají možnost uvědomit si, jak se skauting během sto let své existence projevil jako
naprosto unikátní společenství, na které je radost a čest navazovat;
• příběhy mají také sociální rozměr: nabízejí mezigenerační dialog, příležitost pro setkávání mladých skautů se skautskými pamětníky;
• příběh nese osobní poučení – poselství pro mladší generaci.
Rizika příběhů:
• Jednostrannost – příběh zobrazuje pohled jednoho člověka, který může být zkreslený (málokdy
je k dispozici více pohledů na stejnou událost);
• osobní interpretace skrz vlastní „názorové síto“;
• vzpomínky pamětníků jsou relativní, podléhají přehodnocení v čase – častým nešvarem je vylepšování vlastních vzpomínek, případně tzv. postupně se rozvíjející příběh – při každém vyprávění
osobního příběhu je přidána nějaká maličkost, nakonec některé situace vyzní úplně jinak, než jak
se staly ve skutečnosti;
• popis historické události nebo příhody nemusí zaručovat přesnost.

Příběhy pamětníků jako výchovný prostředek / 45

Spolupráce s pamětníkem
Každé setkání s pamětníkem bývá nezapomenutelné. Jeho vyprávění nenahradí žádná knížka ani
žádná hra. Velkou výhodou přímého kontaktu s vypravěčem je možnost na místě získat autentickou,
jinak těžko dostupnou informaci. Přidanou hodnotou živého vyprávění je možnost pozorovat, jak
se střídají ve tváři pamětníka emoce, které posluchači pomohou snadněji se vcítit do příběhu. Skrze
pocity můžeme vnímat, jaké to bylo, a nastartovat osobní prožitek z vyprávění.
Formy spolupráce:
• rozhovor
• beseda
• zapojení do akce (výstava, promítání fotografií, prožitková aktivita, hra)

Kde hledat a najít pamětníka
Nejčastějším pamětníkem v našem okolí bývá rodič či příbuzný. V naší skautské rodině je nejjednodušší hledat ve vlastních vodách, oslovit oldskauta ze svého střediska. V případě, že středisko registrované oldskauty nemá, je k vypátrání nejbližšího skautského pamětníka potřeba většího úsilí – otevřít
kroniky, střediskový, okresní či krajský archiv a strávit chvilky hledáním kontaktů. Skvělá příležitost,
jak s historií v oddíle začít trochu vážněji.
Hledání, pátrání, bádání a podílení se na zjištění významných informací – to jsou pro řadu dětí velmi
atraktivní činnosti, pokud se dobře uvedou. Je to vhodná motivace k poznávání regionální historie a
zároveň příležitost k rozvoji komunikačních a informačních dovedností.
Tajemná tvář: Připrav si na družinovku vytištěné fotografie skautských pamětníků či osobností ze
střediska. Předpokladem je, aby členové družiny vybrané tváře ještě neznali. Každý člen dostane (vybere si) jednu osobnost (mohou se opakovat). Úkolem je do příští schůzky vypátrat všemi dostupnými způsoby a technologiemi, kdo je na fotografii. Jedinou souvislost, kterou můžeš prozradit je, že
osoby na fotkách byly skauty stejného střediska, popř. okresu (dle věkové kategorie tvých členů).
Jednodušší varianta pro mladší: dostanou fotografii se jménem, nebo pouze několik indicií ze životopisu osobnosti (např. datum narození, povolání, přezdívku) a mají vypátrat souvislost s oddílem,
střediskem, popřípadě najít fotografii či vyhledat osobu samotnou. Nabídněte možnost prohlédnout
si střediskové archivní materiály, využít nápovědu někoho jiného (například jiného oldskauta, některého ze starších členů střediskové či oddílové rady atp.).
Při reflexi výsledků se zaměřte na porovnání zvolených „detektivních“ metod, na největší překážky
v bádání, na překvapující zjištění.
Kontaktuj pamětníka. Domluvte si datum a čas schůzky, místo setkání nech na pamětníkově přání,
vhodné je spíše nějaké klidné prostředí (např. u pamětníka doma nebo v klubovně). Požádej pamětníka, zda by sis mohl zapůjčit nějaké fotky z jeho života, oskenovat a příště v pořádku přinést.
První setkání s pamětníkem naplánuj bez dětí. Pokud jsi ho kontaktoval kvůli nahrávání pro potřeby
Skautského století, je lepší s sebou členy oddílu nebrat, aby nezasahovaly do rozhovoru a nevytvářely
zvukové šumy.
Pokud jsi kontaktoval pamětníka kvůli představení se členům oddílu, zeptej se ho předem, zda by mu
nevadilo přijít mezi vás do klubovny. Je možné, že některým pamětníkům velká skupina lidí (zvláště
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neposedných světlušek a vlčat) nebude příjemná a budeš muset setkání omezit pouze na několik osob
z oddílu.
Neboj se setkat s někým starším.
Jak se zbavit ostychu, odstupu při kontaktu se starší osobou?

Další tipy, co dělat při setkání:
• buď otevřený, usmívej se, neuhýbej očima
• udělej první krok: promluv o sobě, o svých zájmech, o škole či práci
• naslouchej
• vypni mobil

Rozhovor s pamětníkem
Před uskutečněním rozhovoru si promysli, zda by nebylo možné se souhlasem pamětníka rozhovor
nahrávat. Nahrané rozhovory se stávají cenným pramenem orální historie a lze je uchovat i pro další
příležitost. Vysvětli pamětníkovi, pro jaký projekt ho chceš nahrát, jak bude nahrávka zpracována,
a kde pak bude k nalezení. Je potřeba zvážit, zda máš k nahrávání potřebnou techniku a podmínky.
Redakce Skautského století ti nahrávací zařízení může také zapůjčit.
Orální historie – výzkumná metoda užívaná ve společenských vědách. Nejstručněji by se dala popsat
jako obraz (lidské) minulosti popsaný slovy. Hlavním cílem této metody není získávání faktů, ale
samotný subjekt rozhovoru a jeho individuální sdělení, osobní prožitky, rozhodování ve složitých
i každodenních situacích či osobní motivace.
Samotné nahrávání může ovlivnit atmosféru rozhovoru, proto se zde rozhodujeme také podle našeho
hlavního záměru. Zda nám jde spíše o prožitek účastníků nebo o trvalé zachycení vzpomínek.
Rozhovor by měl mít vytyčené cíle, o kterých pamětník ani případní posluchači nemusí vědět. Vhodně zvolené otázky nasměrují pamětníka k tématům, událostem, myšlenkám a pocitům, ze kterých
mohou pro ostatní vzejít impulsy k vlastní reflexi či hlubšímu prožitku minulosti.
Pokud pamětník nesouhlasí s nahráváním rozhovoru, i přestože jsi se snažil vysvětlit, jak moc je jeho
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ZAMYŠLENÍ

„V naší společnosti se rozšířil zvláštní odstup vůči stáří, starým lidem. Vychováváme sami sebe v nejistotě
vůči stárnutí, jsme v rozpacích, pokud máme mluvit se starými lidmi. Snažíme se jim vyhýbat, uhýbáme
pohledem, těžko hledáme slova, která by nás spojila. Proč?
Také ve vašem středisku mladší skauti vidí oldskauty jen párkrát v roce a téměř s nimi neprohodí slovo,
kromě pozdravu? Častým jevem bývá, že děti a dospívající se během roku o oldskauty nezajímají a oldskauty
zase netáhne činnost oddílů. Možná se jednou ročně zastaví podívat na vánoční besídku nebo návštěvní den
na táboře, možná si tam dají kafe, prohodí pár slov s vedoucími (spíše ze zdvořilosti) a zase odejdou. Mladších skautů si v podstatě nevšímají.
Řešíte, od koho by měl vzejít první krok? Očekáváte, že děti osloví samy někoho staršího, i když je více než
pravděpodobné, že se bojí? Nebo by měli být v komunikaci aktivnější ti dospělí, vyzrálí skauti? Ať už je
to u vás tak či onak, pomozme překlenout generační rozdíly uspořádáním besedy, setkáním s pamětníkem.
Můžete na schůzku pozvat starší skauty a poprosit je, aby si pro děti připravili zajímavé povídání, veselé a
dobrodružné vzpomínky. Skauty na to připravte, schůzku před tím udělejte „skautské historické intro“, aby
se orientovali v událostech, o kterých budou oldskauti vyprávět… Nebojte se také setkání pamětníků s nejmladšími, tedy světluškami a vlčaty – je pro ně mnohem přirozenější přijmout například tykání či osobnější
a především bezprostřednější vztah, který se pak přenese do dalších let a dalších setkání.“

příběh důležitý, určitě ho do ničeho nenuť. Nenech se odradit prvním odmítnutím, u jiného pamětníka budeš mít určitě víc štěstí.
Jak vést rozhovor:
• krátce před vlastním rozhovorem promluv s pamětníkem o jeho současném životě
• vymez si dostatek času, nikam nespěchej, vyhraď si klidně celé odpoledne i večer, rozhovor řiď
v klidu, beze spěchu (ať není pamětník nervózní, že nestihne vše říci, na druhou stranu jej případně můžeš pomocí argumentu času odvést od rozvleklého vyprávění)
• pokládej krátké, jasné otázky, vždy jen jednu
• používej otevřené otázky (vyvaruje se odpovědí ano/ne, nepodsouvej pamětníkovi odpovědi), příklad jak ANO: Kdo zakládal oddíl? – jak NE: Vy jste zakládal oddíl?
• snaž se udržet rozhovor chronologicky, podle životní dráhy pamětníka (nepřeskakujte)
• nechávej pamětníka domluvit, mezi odpovědí pamětníka a další otázkou může být klidně krátká
pauza
• buď kritický (ve smyslu řádného zvážení správnosti informací), ale s pamětníkem se nepři – buď
o dané věci v klidu diskutuj, nebo si ji později ověř a uveď na pravou míru
• ověřuj nejasné, nesrozumitelné, těžko uvěřitelné výroky
• neboj se říci, že nerozumíš
• piš si poznámky a doplňující otázky
• poslední otázku směřuj pozitivně, s nějakým odkazem, myšlenkou (např. Co bys vzkázal dnešním
skautům? Jaký je podle tebe význam skautingu?)
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„Když jsem si jako kluk přečetl Hochy od Bobří řeky, nepřál jsem si nic jiného než se stát
skautem. Byly to nejkrásnější Vánoce, když jsem pod stromečkem našel skautský kroj vlčete –
čapku, blůzu, manšestráky a nádherný opasek s karabinkami. Jenže přišla okupace a výstroj
zůstala ve skříni. A tak mohu až nyní po mnoha letech skautingu popřát, aby vyšel čestně
z boje s počítačovými hrami, hodinami vysezenými u televizních seriálů a vším současným
balastem a naplnil mladé životy svými ideály. Přátelstvím, čestností a láskou k přírodě.“
Theodor Pištěk
Stručná osnova rozhovoru:
• Rodina – kdy a kde se narodil, o rodičích, vlastní rodina
• Vzdělání a profesní kariéra
• Skauting – kdy a kde začal skautovat, o oddíle, přezdívka atd.
• Vnímání historických událostí – jak ho ovlivnily události let 1945, 1948, 1968, 1989 atd.
• Zamyšlení – co mu dal skauting, co by vzkázal dnešní skautům
Na co si dát pozor – zkušenosti z rozhovorů s pamětníky
• rozvláčný způsob hovoru
• špatná artikulace či slabší hlas
• neznámá slova či symboly v příběhu (odrazují posluchače, nerozumí jim)
• pamětník nemusí vždy říci přesně to, co potřebujeme pro náš záměr – řekne to jinak, opačně
nebo vůbec
• pamětník často nechce hovořit o určitých etapách svého života – buď jsou to pro něj nepříjemné
vzpomínky, nebo také vzpomínky na události či rozhodnutí, za které se stydí
Užitečné rady:
• pro každý rozhovor s pamětníkem si připrav osnovu, která tě povede a pomůže ti nasměrovat
rozhovor k tématům, která sis vytyčil za stěžejní
• zjisti si o pamětníkovi něco předem, abys věděl, o čem asi bude mluvit, informace o místech,
oddílech a lidech, kteří hráli v životě pamětníka nějakou roli
• s hostem – pamětníkem se v rámci možností předem dohodni na hlavních bodech rozhovoru
• promysli dopředu, v jakém prostoru se bude rozhovor či beseda odehrávat, a zajisti dobré podmínky pro hosta i pro publikum (dostatek vzduchu a tekutin, správná teplota, odhlučnění vůči
okolí, případně ozvučení, celkové pohodlí)
• předem seznam posluchače s pojmy či symboly, kterým by nemuseli rozumět
• připrav si foťák a udělej několik snímků ze setkání
• pamětníka předem popros, zda by si nemohl přichystat nějaké materiály – kroniky, deníky,
fotky, …

Nahrávání rozhovorů s pamětníky
Projekt Skautské století přináší propracovaný systém nahrávání s vlastní metodikou. Nahrávání je
snadné a není k tomu potřeba žádného zvláštního vzdělání či novinářské praxe. Detailní informace,
jak pořídit rozhovor s pamětníkem, který může být zařazen do sbírky Skautského století, nalezneš na
webových stránkách www.skautskyinstitut.cz. Rádi ti pomůžeme, proto se na nás neváhej obrátit se
svými dotazy.
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Pokud s nahráváním začínáte, počítej, že ne vše půjde podle plánu. Přesto je nutné věnovat předem čas
přípravě otázek, které Tebe nebo členy Tvého oddílu povedou při rozhovoru s hostem.
Při nahrávání se snažte být co nejvíce potichu, pozor si dejte zejména na mimoděčné přitakávací zvuky (hm, ano) – v nahrávce pak působí velmi rušivě. Raději kývejte hlavou, usmívejte se apod.
Zadej skupinám úkol vymyslet sadu otázek pro pamětníka (příprava na rozhovor). Každá skupina
může mít za úkol připravit otázky k jinému okruhu (rodina, skauting, věznění, …), nebo mohou
všechny skupiny pracovat na všech otázkách, následně si je porovnat a vybrat ty nejlepší.
Příklady otázek pro pamětníky
Popis doby – jak se žilo
Jak to vypadalo ve městech a na vesnicích? Jakou veřejnou dopravu jste používali?
Byli v Čechách cizinci, národnostní menšiny?
Jaká elektronika byla k dostání?
Jaké byly ceny a platy?
Jak jsi prožíval/a dobu normalizace?
Na co se stály fronty?
Jak vzpomínáš na 17. listopad 1989? Pamatuješ si, co jsi ten den dělal/a?
Jak Ti rodiče vysvětlovali přítomnost vojsk u nás (sovětských, německých)?
O čem se tehdy mluvilo, co se ve společnosti řešilo?
Rodina a škola
Jaké byli předměty ve škole?
Na jaká témata se psaly slohy?
Jak se zdravilo ve škole a doma?
Byli rodiče přísní?
Na co si rodiče stěžovali, co postrádali?
Co Tě štvalo?
Zakazovali Ti nějaké oblečení, hudbu či věci?
Měli jste oblíbeného učitele a proč?
Co jste dělali o přestávkách?
Vzpomínáš si na nějakou zajímavou příhodu ze školních let?
Nutili vás ve škole k činnostem, které ti byli proti srsti, nebo tě nebavily?
Měl/a jsi problém s přijetím na SŠ či VŠ a proč?
Volný čas
Kam se jezdilo na dovolenou?
Jaká byla nabídka zájmových kroužků (a co „letělo“)?
Které státní svátky se slavily a jak?
Pamatuješ si na seriál v televizi, na který ses těšil/a či knihu, kterou jsi četl/a?
Jaké jste měli idoly, vzory?
Co jste dělali, když nebyly počítače?
Sháněli jste bony a jak?
Hledali jste necenzurované informace a případně jakým způsobem?
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Závěrečné otázky
Na co rád/a vzpomínáš a na co bys nejraději zapomněl/a?
Měl/a bys pro současnou generaci, pro nás nějakou svou vlastní zkušenost, myšlenku, na kterou si
během svého života přišel/a, doporučení, které bys nám chtěl/a povědět?

Práce s příběhy
Skautská historie není smutná. Přestože nás výchovný záměr dovede spíše k příběhům plným překonávání životních překážek, řešení morálních dilemat, nespravedlivých odsouzení i fyzického utrpení,
hledejme inspiraci i ve veselých a šťastných příhodách našich skautských předchůdců.
Na veselé vzpomínky jsou bohaté zápisky Jiřího Reinsberga – Amundsena, nebo vyprávění (audionahrávky) Huga Mandovského – Píra.
V každém případě platí, že poučení z příběhu si snáze odneseme, pokud se nám podaří ztotožnit se
s hrdinou příběhu nebo s některými momenty jeho osudu. V tom může pomoci například to, že se
dostaneme na místo, kde se reálně část příběhu odehrála. Jinými spojnicemi, které nám mohou pomoci, aby se skauti lépe sžili s vybraným příběhem (osudem pamětníka či jiným hrdinou), mohou být
tyto souvislosti:
• hrdina příběhu je v podobném věku jako já (pamětník vzpomíná na události, které prožil v mládí,
ve věku posluchačů)
• společný skauting (pamětník také skautoval, zažíval podobné situace i zkoušky jako my, tábory,
výpravy, slib, prožíval podobné pocity)
• společná příslušnost k národu – byl také Čechem
• společné vzhledové či charakterové vlastnosti, zájmy
• osobní setkání s hrdinou příběhu, pamětníkem, svědkem události
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Pokud bys chtěl nachystat program s příběhem žijícího pamětníka, ale okolnosti nedovolí osobní setkání, popros ho, zda by nebylo možné poslat vám vzkaz (dopis, SMS, telefonát, e-mail, …). Někdy nebude
možná ani tato cesta (třeba kvůli horšímu zdravotnímu stavu pamětníka). Pak je možné využít nahrávek
(audio i video) rozhovorů, které u většiny příběhů zaznamenaných Skautským stoletím nalezneš.
„Prostě jsme s holkama byly s oddílem na výletě. Samozřejmě jsme parádně zmokly. Všechny
holky jsme měly pláštěnky, kromě jedné. Začaly jsme se dohadovat, která ji bude moci vzít
k sobě pod pláštěnku. Mám pocit, že o tom to celé bylo.“
Eva Holubová
Příběh, který můžeme členům přečíst, vyprávět, nebo z něj vytvořit symbolický rámec ke hře, vybíráme podle různých kritérií:
a) obsah (podle motivu, výchovného působení, cíle)
Náměty pro praxi:
• Chtěli byste přiblížit skautům, jak vypadaly první tábory? Využij zápisků „Z kroniky Sasanek“
Skautské deníky 7 – edice TDC.
• Hledáš příběh, ve kterém skauti prokázali osobní statečnost?
→→ Příběh Milana Sehnala (1930) z Olomouce je o boji proti totalitě, vstoupil do tajné kontrašpionážní služby americké armády (CIC), za protistátní činnost byl odsouzen, přesto bojoval
dál i ve věznicích a lágrech.
→→ Příběh Mgr. Ivana Mánka (1931–2012) z Pohořelic o boji proti totalitě, proti nucené spolupráci s StB.
• Příběh, na kterém můžeš ukázat veselou mysl i ve chvílích nejtěžších:
→→ Přečti si kapitoly z deníku Jiřího Reinsberga – Amundsena. Skautské deníky – edice TDC
→→ Příběh Jiřího Stránského (1931) z Prahy vypráví o překonávání několikanásobného životního utrpení pomocí humoru a literární tvorby. Řada jeho knih byla zfilmována.
• Chystáš skauty ke slibu a hledáš příběh pamětníka k zamyšlení?
→→ Sáhni po příběhu Eduarda Marka – Hroznýše.
→→ Potřebuješ na program příběh, ve kterém se skautský vůdce postaví proti začlenění do pionýrské organizace SSM? Vyhledej příběh Miroslava Kopta, Jirky Zachariáše a Ivana Makáska (prohlášení Syrinx).
Uvedení pamětníci jsou k dohledání v databázi Skautského století (www.skautskyinstitut.cz/skautske-stoleti/).
b) místo – pokud jedete na výpravu/tábor do míst nějaké historické události, kde budete poblíž míst
spjatých s příběhem pamětníka
Náměty pro praxi:
• Jedete na skautskou základnu Orlovy?
→→ Využij táborových deníků Jiřího Wolkera (Wolker, J. Těm, kterým patřím. Praha: Junák –
TDC, 2009.)
• Plánujete výpravu do Terezína? Vzpomeňte na tyto skautské bratry:
→→ Felixe Kolmera (1922) z Prahy, který zažil zakládání terezínského ghetta, byl svědkem dění
v Malé pevnosti a v Osvětimi Mengelovy selekce.
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→→ Františka Wretzla (1919–2013), člena Legio Angelica, který byl vězněn v Terezíně.
→→ odvážného skauta Václava Lachouta (1927) z Českých Budějovic, který měl odboj v genech
po svém dědovi i tatínkovi, který byl v Terezíně vězněn.
•

•

Navštívíte památník Vojna u Příbrami? Seznamte se s osudem mukla Václava Kříže.
→→ Z pohledu naší generace s téměř neskutečným příběhem Františka Zahrádky (1930) z Děčína. Válka mu ukončila předčasně dětství, byl odkázán sám na sebe, spával ve vaně, o pocitu
bezpečí si mohl nechat jen zdát. Přesto bojoval za pravdu a byl obviněn z velezrady a vyzvědačství na 20 let těžkého žaláře, přežil a elán ho neopustil. Spolu s dr. Jiřím Málkem se
rozhodující měrou zasloužil o vybudování ojedinělé expozice Muzea 3. odboje a Památníku
obětem komunismu Vojna u Příbrami.
Budete poblíž Jáchymova?
→→ Místo, které stojí za návštěvu, je skautská mohyla Eliáš, připomeňte si u ní osud Kamila
Růžičky – Heřmánka (1919–2013), vězněného v pracovním lágru Eliáš.

Pietní akce – „Mohyla Eliáš“
Každý rok se v sobotu před svátkem sv. Václava u skautské mohyly Eliáš setkává několik generací
skautů. Mohyla stojí v místech bývalého uranového dolu Eliáš u Jáchymova. Připomínáme si zde
skautské bratry a sestry, kteří byli v těchto místech po část života vězněni a prošli si „jáchymovským
peklem“. Stěžejní částí setkání je samotná pieta se skautskou hymnou a položením kamenů na mohylu jako symbol trvání vzpomínky, následuje autentické vyprávění pamětníků a četba příběhů u ohně.
Tato tradice má trvání již přes dvacet let, udržují ji spolu s pamětníky a zástupci Konfederace politických vězňů oldskauti z Karlových Varů a skauti z jáchymovského střediska Arnika, kteří o místo
pečují několikrát do roka. Místo opatřili v roce 2013 novým dřevěným křížem, který nahradil původní
z roku 1992. Na dolní části kříže, pod kovovou lilií, můžeme číst: „K památce vězněných, mučených a
popravených skautů v létech 1948–1958.“
V roce 1957 těžilo Československo 12 % světové produkce uranových rud, za které platilo tisíce politických vězňů nesmírným utrpením – potoky slz a krve a zmařenými životy.
c) osobnost – chtěli byste zorganizovat hru pro celé středisko na motivy příběhu vašeho rodáka či
pamětníka, který působil ve vašem regionu?
Náměty pro praxi:
• pražští skauti – trojice příběhů: vědkyně Heleny Illnerové (1937), inženýra Antonína Stáněte
(1944) (vnuk A. B. Svojsíka) a modistky Růženy Homolkové (1924). Znali se, potkali se? V jakých životních momentech jim bylo nejhůře a kdy se mohli cítit šťastni?
• brněnští skauti – příběhy odlišných generací: na jedné straně biolog a teolog v jedné osobě Marek
Orko Vácha (1966), na straně druhé Miroslav Klepáč (1925): co mají společného a v čem se jejich
příběhy liší? Můžeme porovnávat dva lidské životy?
Ideální případ: příběh vypráví přímo pamětník na místech, kde prožíval zásadní momenty svého života (např. setkání v místě dřívějšího pracovního tábora s pamětníkem, který zde byl vězněn).

Příběhy pamětníků jako výchovný prostředek / 53

Síla správné chvíle a správného místa
Programy, jejichž obsahem je vyslechnutí životního příběhu (ať je vyprávěný, čtený, zdramatizovaný)
vyžadují klidnou atmosféru a vhodné místo, kde budou mít posluchači možnost se soustředit a lépe
se tak do příběhu vžijí.
V přípravě atmosféry nám může pomoci:
• oheň alespoň ve formě zapálené svíce
• krátký „obřad“ – gilwellský kruh apod.
• uvedení programu formou zážitku – dramatizací, něčím překvapivým
• Udržet pozornost posluchačů pomůže:
• upozornit předem na to, že informace z příběhu později využijí (musí to tak ale skutečně být)
• když příběh bude interpretovat někdo neotřelý (zvláštní host), popřípadě někdo, kdo to skutečně
zažil
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Vlčata na alegorickém voze, 1937. Sbírka E. Štáfla.

SLIB A ZÁKON VE SKAUTSKÝCH OSUDECH
(Autor: Jiří Zajíc – Edy)

„Pokud bychom vynechali skautský slib a skautský zákon, nemáme právo na existenci –
skauting není jen volnočasová hra, ale výchova charakteru.“
Miloš Blažek – Merkur
Slib a zákon jsou jako dvě dlaně, které nesou skautskou existenci, dávají ji oporu i tvar. Je v nich zkoncentrováno to, kvůli čemu má skauting smysl, kdo je skautem a kam jeho život míří. Jsou i odpovědí
na to, proč skauting je i po století své existence lákavou perspektivou pro miliony mladých lidí a proč
je skauting úspěšný.
Skautské desatero bývalo vždy chápáno jako životní cesta, ke které se člověk slibem zavazuje. Současně tu také vždy bylo určité napětí mezi ideálem a realitou života dané nejen tím, že slib bývá zpravidla
skládán ještě v době dětství, tedy ve fázi života, která zdaleka ještě nemůže dohlédnout důsledek
takového činu, ale i nároky, které skutečný život přináší. Na to už ostatně pamatoval sám zakladatel
skautingu, když do slibu vřadil slova „jak dovedu nejlépe“. Jenomže ani to nám situaci moc neulehčuje,
protože ono „jak dovedu nejlépe“ bude vždycky nakonec otázkou pro nás samotné: Opravdu bych to
nedokázal lépe? Současně to ale ukazuje, že skauting je cesta, která k cíli může vést i přes různá bloudění, odbočky a návraty ze slepých cest. Podstatné ovšem je, zda se z toho člověk dokázal poučit natolik,
aby jeho „jak dovedu nejlépe“, bylo příště skutečně lepší.
Historie 20. století nabízí na našem území skutečně intenzivní test nosnosti skautingu – a tím i věrnosti slibu a zákonu. Ještě dřív, než se na nejznámější etapy podíváme, abychom v nich našli svědectví toho, že i za krajně vyhrocených situací lze usilovat o naplňování skautských principů, nabídnu
k zamyšlení jedno závažné hodnocení Svojsíkovo. Závažné to proto, že se týká doby, kterou jsme si
většinou zvykli pokládat za „zlatou éru“ československého skautingu – totiž první republiku. Poslyšte
tedy, co náš náčelník-zakladatel píše:
Jak pochodí dnes skaut-rytíř, gentleman, bude-li uplatňovat Baden-Powellův příkaz: „Konej to, co je na
prospěch druhým a nikoli to, co je jen na prospěch tobě.“? Bude-li se snažit opravdu plnit tento příkaz, čeká jej
těžký boj. A právě ti nejlepší a nejobětavější skauti to pocítí nejbolestivěji: Nejsou chápáni. Nevěří se v jejich
idealismus. Jsou záměrně zesměšňováni, jsou i nenáviděni a potíráni, neboť zlí lidé vidí v nich nebezpečí
pro sebe. A tak se stává, že poctivý, pravý skaut platí často svým zdravím, štěstím svým i svých milých a
jejich dobré skutky a činy stávají se jim ne požehnáním, ale kletbou. A bojů bez konce, nezdarů i chvil plných
úzkosti dočká se skautský idealista, pracující v pravém skautském duchu… Nemám tu na mysli přirozený
boj života, který vychovává a kterým musí projít každý, ale lidskou zlobu, která ubíjí vše vznešené a čisté.
Je naším úmyslem a smyslem naší práce připravit takový těžký život právě našim nejlepším odchovancům?
(Vůdce – orgán Svazu skautů a skautek RČS 1–2/1937, s. 9)
Tato slova se dají využít například k tomu, aby se posluchačům nejprve přečetla bez udání autora
i doby a oni se měli pokusit o její zařazení: kdo a kdy je vyslovil. Pokud se poněkud „zmodernizují“
některé archaismy v koncovkách či slovosledu, snadno se může stát, že je posluchači budou umísťovat
do let 50., 70. nebo i do současnosti. A právě v tom je pointa: být opravdu skautem – to nakonec
vždycky vede k tomu, že se musí „plout proti proudu“. Nejen v dobách válek a podobných katastrof.
Tehdy vynikne, že skautský slib a zákon není jen pěkně vymyšlený systém pro „hraní si na skauty“,
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ale opora pro životní směřování. Právě k tomu lze ve svědectvích shromážděných v rámci projektu
Skautské století najít spoustu dokladů. Ne vždy se hovoří přímo o slibu a zákonu, ale o tom, co je v něm
obsaženo, k čemu vyzývá i vede, čím proměňuje život člověka. Zde je pro inspiraci několik typických
vyjádření této skutečnosti (a můžete se pustit do hledání dalších):
Co mi dal skauting do života? Moc! V první řadě to byl vztah k přírodě, my jsme se vždycky učili, že se
v přírodě má člověk chovat jako zvěř. Vztah k přírodě a poznávání přírody. Vztah k historii, k vlasti, k národnímu majetku. Ono to bylo posíleno tím, že jsme prožili válku. Nedovedu si představit, že by dneska
patnáctiletá, šestnáctiletá mládež vzala kbelík s barvou a šla dobrovolně natírat po Blansku lavičky. Ale
my jsme to dělali a rádi. Ke vztahu k lidem jsme zastávali krásné heslo: vykonat alespoň jeden dobrý skutek
denně. Nosit starým lidem kabelu, to byla pro nás samozřejmost. Je zkrátka třeba, abychom se snažili držet
se skautských hodnot. Žili podle zásad, ve kterých nás skauting vychoval, a pak jistě prožijete tolik krásných
chvil jako já.
Božena Smáhová (Božula)
Hlavní poselství našeho oddílu nebylo ani tolik ve výletech, ceremoniích a dobrodružstvích. Řekl bych, že to
bylo v tom slušném chování, že jsme byli kluci, co se slušně chovali.
Vladimír Dušek
Když člověk vzpomíná, co mu to dalo. Ta příroda, a pak, ty zákony – čestnost, pravdomluvnost a veselá mysl.
To si nesu do dnešní doby… To člověku dalo do života hodně.
Miloslav Dvorský
O rok později jsme skládali vlčácký či skautský slib, který nás zavázal být poctivým a čestným člověkem na
celý život.
Vladimír Rogl
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Poznání skautingu ovlivnilo celý můj život a změnilo mě samého. Skautem jsem chtěl vždy být. Změnil jsem
se tímto k nepoznání.
Eduard Jarnost
Chtěla bych skautům vzkázat, aby to dělali tak poctivě, jako to dělali ti naši před náma, a aby se nedali
zviklat tím, že je to zastaralý, že do dnešní doby se to nehodí, že v dnešní době musí mít člověk tvrdý lokty.
Není to tak. Ta čestnost, ta poctivost se hodí do každý doby.
Eva Tvrzníková
Myslím si, že hodně v těch lidech působil právě ten skautský duch, že nekoukali jenom na tu zábavu, ale že
jsou vůči těm ostatním lidem nebo vůči té republice povinnosti, aby to trošku k něčemu šlo.
Marie Adlerová
Musí se na vás poznat i bez kroje, že jste něco jinýho. Nemluvíte hrubě, pomáháte, kde je potřeba pomoct,
jste prostě sůl země.
Vlasta Macková
Připravte se na to, že nebudete mít v životě jen lehké chvíle. Jde o to, jak se k těm těžkým chvílím postavíte.
Přeji vám, abyste prožili život tak, abyste se pak mohli v klidu každému podívat do očí.
Jindřich Valenta
Tato skautská věrnost slibu a zákonu „všedního dne“ je nezbytnou průpravou k tomu, aby člověk mohl
obstát v situacích, kdy jde bezprostředně o život nebo alespoň o zásadní životní rozhodnutí, která budou mít nevratný a zásadní důsledek. Bez ní totiž člověku chybí jak schopnost něco opravdu vydržet,
tak odvaha vystoupit z řady a nést za to důsledky.
Ve shromážděných svědectvích jsou to zejména tři typické situace:
Druhá světová válka
Vztah k vlasti vedoucí až k položení vlastního života, který byl konkrétním naplněním prvního bodu
slibu …milovat vlast svou Republiku československou a věrně jí sloužit v každé době…, v dnešní době pro
mnohé představuje již nepochopitelnou skutečnost. Shromážděná svědectví tu mohou sloužit jako
důležití průvodci k odkrývání této v mnohém už zapomenuté a nezřídka i zesměšňované identity
občanů předválečného Československa.
Nabízí se tu skutečné pátrání po tom, co vlastně všechno zahrnovala láska k vlasti, odkud brala svou
sílu a přesvědčivost. Nelze jistě opomenout mnohagenerační souručenství s těmi, kteří nás po staletí
předcházeli a přispívali k tomu, co tvořilo národní bohatství našeho národa. Závazek vůči nim – stejně
jako závazek vůči těm, kteří přijdou po nás, – jistě tvořil podstatnou oporu tohoto vlastenectví. A je
pro nás zásadní otázkou i výzvou, kam se poděla a jak ji znovu nalézt, nebo čím ji nahradit.
50. léta a komunistické pracovní tábory
Tady stojíme před situací značně odlišnou. Válečné hrdinství se opíralo o vlastenectví zakotvené jako
první příkaz skautského slibu. Tady ovšem byl nepřítel uvnitř. Nepřijel na tancích jako okupant. Byl
naopak významnou částí společnosti přijat dobrovolně jako směr nové, mnohem krásnější budoucnosti.
Co za těchto okolností nabízel skautský slib a zákon jako oporu k tomu vzdorovat násilnému systému,
který v krátké době zavedl v zemi bezohlednou diktaturu? I když to tentokrát nebylo tak přímočaré,
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jako v případě obrany vlasti, i teď skýtal slib a zákon – a zejména životní styl z něj vyplývající – významnou orientaci.
Záhy bylo jasné, že nový režim útočí na dvě zásadní skautské hodnoty, které logicky překážely novým
mocipánům: smysl pro pravdu a přátelství. Systém založený na lžích a podněcující udavačství a infekci
nedůvěry byl v ostrém kontrastu s tím, k čemu vedl skauting.
Jak už jsem začal o tom mluvit, to úžasný přátelství mezi lidmi, důvěra, je to úplně něco jiného než normální
život nebo kamarádství, který … kamarádství je kamarádství, ale tady vzniká přátelství, to je vyšší stupeň.
Když se ten člověk na někoho obrátí, tak mu pomůže. A hlavně to vidím teď, co pracuju mezi těma starýma
skautama, já jsem z nich nejmladší, všichni jsou nad 80 let, dvěma je 77, takže když se s nimi člověk sejde,
tak vypravují nebo vzpomínají, jsou nemocní, ale pořád s tím bojují a při životě je drží ta skautská myšlenka
a parta, se kterou se schází až do konce svýho života. Nemám čas zestárnout.
Miloš Jón
Se staršími účastníky je vhodné pokusit se hledat důvody, kvůli kterým se každý totalitní systém
dostává do konfliktu s pravdou a přátelstvím. Činí si totiž na pravdu monopol, protože potřebuje
ovládat i myšlení lidí. Pravda ovšem nemůže být nikým takto ochočená, neboť je skutečností nás
všechny přesahující. Je tím, co osvětluje náš rozum, abychom pravdivě poznávali. Nemůže tedy nikomu patřit. To je ovšem pro každé monopolní myšlení smrtelně nebezpečné. A z toho už nutně vede
pro totalitní systém (jakýkoliv) cesta k užívání lži jako nástroje, jímž má být zabráněno ovládaným
lidem v setkání se skutečností. Podobně nebezpečné je v očích totalitního systému i přátelství. Je totiž
nejúčinnější obranou vůči tomu, aby se člověk stal bezmocnou figurkou na šachovnici mocných. Rozbíjení všech možných přátelských svazků bylo v praxi hlavní metodou totalitního režimu. Proto také
zakázal všechny možné organizace, nebo je zcela podřídil pod svůj dozor, a tím je zbavil možnosti být
prostorem pro důvěru, z níž přátelství vyrůstá.
Normalizace 70. let
Normalizační situace, jako důsledek okupace naší země vojsky Varšavské smlouvy, přinášela zase něco
podstatně nového oproti dřívějším etapám a tím i nového pro mravní rozhodování skautů. Předně šlo
o specificky skautské otázky, které si museli jednak klást sestry a bratři zodpovědní za celou organizaci, jednak potom o otázky, které si prakticky musel položit každý oddílový vedoucí.
V tom prvém případě stálo před ústředními skautskými orgány rozhodnutí, jak dál pokračovat, když
bylo zřejmé, že poměry Pražského jara, které vedly k obnovení Junáka, jsou po okupaci neudržitelné.
Zásadní otázka zněla: Kam až se dá zajít ve snaze organizaci „zachránit“, aniž by se tím zcela kompromitovaly její morální zásady?
Se staršími účastníky je možné provést brainstorming a následnou analýzu motivů a důvodů, které
byly pro snahu zachovat organizaci co nejdéle i za cenu velikých ústupků a kompromisů, i těch, které
byly naopak proti tomu. Rozhodování přitom probíhá při stálém tlaku normalizačního režimu na
zachování organizace, ovšem s naprosto změněným obsahem, která se bude veřejně a „svobodně“ distancovat od světového skautingu i od svých „pomýlených“ kroků z předokupačního období. Na druhé
straně je 80tisícová základna, která s důvěrou a nadějemi hledí na své vedení a doufá, že najde nějaké
záchranné řešení. U starších pamětníků pak podstatnou roli hraje představa, že se režim začne mstít
a navrátí se perzekuce 50. let včetně vyvážení nepohodlných skupin obyvatel na Sibiř (dnes se to jeví
jako obava naprosto nesmyslná, nicméně jí bylo určováno i rozhodování lidí, které určitě není možné
pokládat za zmatené blouznivce).
Druhou rovinou, s níž se museli vypořádávat prakticky všichni, kteří přímo vedli děti, byla otázka: Co
dál, když byl Junák rozpuštěn? Byla zde instrukce náčelníků „zůstaňte u dětí“, která se v praxi nejčastěji nedala naplnit jinak, než přechodem pod nově vytvořenou pionýrskou organizaci Socialistického
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svazu mládeže. Ve větších městech se posléze ukázala mnohem příznivější alternativa – vytvoření
Turistických oddílů mládeže pod Československým svazem tělesné výchovy – ale ta nebyla k dispozici
hned a hlavně ne všude.
Desátý bod našeho skautského zákona, který přikazuje být čistý v myšlenkách, slovech i skutcích, stanovoval sice dost jasné kritérium pro rozhodování, ale současně bylo zřejmé, že se mu dá dostát jen
za cenu skončení prakticky jakékoliv činnosti (pokud by nebyla zjevně ilegální, což ovšem pro práci
s dětmi bylo zase příliš nezodpovědné). A tomuto řešení zase bránila věrnost dětem, které doufaly, že
budou moct pokračovat v nastoupené cestě skautingu.
Pokud jde o otázky, které přinášela normalizace i mimo vlastní skautské prostředí, ale které museli
skauti řešit jako občané, studenti, pracovníci i rodiče, byl tu skutečně široký vějíř situací, v nichž člověk
musel volit mezi rizikem ohrožení své kariéry a své rodiny na jedné straně – a rizikem zbabělosti a
zrady i těch nejdůležitějších skautských zásad na straně druhé. Zejména dodržování 1. bodu skautského zákona bylo neustále podrobováno menším či větším ústupkům, protože celý režim byl založený
na souhlasu se lží o „bratrské pomoci“. Zrádné bylo i to, že na rozdíl od 50. let se režim ani nesnažil
předstírat, že mu jde o to, co si člověk myslí, ale jen o to, aby člověk vyjadřoval povinné projevy souhlasu. Budoval tak v lidech permanentní schizofrenii, kdy si člověk něco jiného myslel, něco jiného
říkal mezi „svými“ a něco jiného mezi ostatními a často ještě něco jiného dělal.
S vyspělejšími účastníky lze hledat analogie mezi atmosférou 70. let a dneškem, zejména pokud se
jedná o ohrožení ztrátou zaměstnání, šikanou či gangsterskou skupinou (vydírání podnikatelů apod.).
Jak reagovat na situaci nespravedlnosti a ohrožování nevinných lidí? Riskovat i za cenu, že člověk
bude nakonec sám postižen? Jakou oporu tu poskytuje náš slib a zákon?
Ještě se zaměřme na dva speciální případy, které dobře dokládají svědectví pamětníků a které současně
ukazují důležitou úlohu skautského slibu a zákona.
Ten první bychom mohli nazvat: Není žádný nevýznamný bod skautského zákona. O důležitosti
některých bodů – příkladně Skaut je pravdomluvný, je prospěšný a pomáhá druhým, je čistý v myšlení slovech i skutcích – se zpravidla nikterak nepochybuje. Ale ve stínu těchto „velkých“ bodů jsou jiné, jejichž
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význam není vždycky dostatečně doceněný. Z následující výpovědi je vidět, jak může být důležitý
právě jeden z nich – Skaut je veselé mysli:
Přežít v kriminále a nepropadnout beznaději pomáhal nám, vězňům, hlavně humor, to byl lék. Já jsem byl
také šiřitelem všelijakých (legrácek), a měli mne proto kluci rádi, že jsem vždycky vnesl kapku humoru do
perspektivy, kterou jsme měli.
Miloň Kučera
Německá okupace nás motivovala k odporu vycházejícímu z vlastenecké povinnosti dané prvním bodem
skautského slibu ‚Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, milovati vlast svou Republiku československou a
sloužiti jí věrně v každé době‘. A tak hlavní náplní aktivity našeho oddílu byla branná výchova.
Po válce komunisté prohlašovali, že podporují rozvoj skautingu a že komunistická ideologie není v rozporu
se skautskou. Dokonce jsem byl na týdenním školení skautů komunistů, kde do nás hustili marx-leninismus a
večer jsme u táboráku zpívali skautské písně. Velmi mě pak zasáhlo, že komunisté, stejně jako předtím Němci,
zakázali skauting a vedoucí skauty pozavírali za údajnou protistátní činnost. Nevěděli jsme, co to má znamenat, ale soudruh Gottwald řekl: ‚Straně věřte, soudruzi.‘ A já bláhově věřil.
Jaroslav Staněk
To, že po roce 1945 mohli v Junáku získat silnou pozici komunisté (podobně jako pak i v letech
1968–70), nepochybně souviselo i se specifikou skautského slibu v Junáku. Tedy slibu, který slibovali
i všichni pamětníci, jejichž svědectví je shromážděné v archivu Skautského institutu. Na rozdíl od našeho současného slibu totiž neobsahoval žádný odkaz na 1. skautský princip (Služba Bohu) – nejvyšší
instancí, k níž se skauti slibem zavazovali, byla Republika československá. To celkem dobře fungovalo,
když byla naše vlast ohrožená zvnějšku. Ale v situaci, kdy linie morálního rozhodování nebylo možno
vést mezi námi a vnějším nepřítelem, se ukázalo, jak podstatně chybí v našem skautingu vyšší hledisko, podstatně přesahující náš lidský svět.
I to byl jeden z důvodů k tomu, že jsme po roce 1990 svůj slib změnili tak, aby v něm bylo na první
pohled patrné, že naše odvaha jít proti proudu a někdy i obětovat svůj život (třeba tím, že dáme přednost pravdě před kariérou či přátelství před bohatstvím) se může opírat o důvěru ve skutečnosti, které
platí bez ohledu na to, jestli je někdo uznává nebo ne, a kterým nakonec bude platit i poslední slovo
nad naším životem i dějinami světa.

Skauti na mírové manifestaci v Poděbradech, 1946. Archiv SI ABS.
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PŘÍBĚHY JAKO SYMBOLICKÉ RÁMCE PRO AKTIVITY A HRY
Pro svou konkrétnost je příběh ideálním námětem k vytvoření symbolického rámce. Životní příběh
pamětníka nám tak může posloužit jako červená nit (dobová osa) pro vytvoření celotáborové hry, víkendové výpravy nebo programu schůzky. Ukážeme-li, že pamětníci nemusí být „staří lidé“, ale že byli
také mladí, že jsou to hrdinové, kterých si ne musíme, ale můžeme a chceme vážit, pak budou jejich
životní příběhy stejně atraktivní jako současná, dětem na první pohled bližší, témata.
Přiblížením příběhu pamětníka pomocí postupného objevování, pomalého seznámení se s jeho hodnotami, postoji, dobrými i špatnými stránkami jeho osobnosti, můžeme společně s dětmi (případně
i dospělými) vytvořit paralelu k životům a osudům, které právě teď prožíváme my a které nám jsou
nejbližší. Osud pamětníka se tak stane opravdovějším, uvěřitelnějším a uchopitelnějším.
Příběhy pamětníků nám otevírají nové cesty při tvorbě samotného programu. Přináší nové podněty,
inspiraci a osobní pohledy. Využijme toho, berme to jako příležitost pro zatraktivnění programu, pro
oživení. Samozřejmě můžeme použít i hry mnohokrát hrané, a „obléct je do nového hávu“. Dobrým
řešením může být i kombinace obou způsobů. Pouhé použití známých herních systémů berme jen
jako okrajové řešení, jako možnost pro ty, kteří se nechtějí nebo nemohou zabývat vymýšlením nových
aktivit.
Jak tedy nejlépe postupovat při vytváření symbolického rámce?
• najít, pročíst, pochopit a ztotožnit se s životní cestou některé skautské osobnosti
• vytyčit její základní životní etapy, najít důležité motivy a z nich odvodit výchovné cíle, které chceme symbolickým rámcem naplnit
• sestavit koncepci celého programu, na který bude symbolický rámec „nabalen“
• sestavit konkrétní plán programu, vymyslet hry a aktivity na dílčí části symbolického rámce
Pamětníci, jejichž příběh je na webu Skautského století a je vhodný jako symbolický rámec:
Oto Mádr, Karel Kukal, Karel Kahoun, Helena Illnerová, Lubomír Jednorožec, Eduard Marek, Pavel Šlegr, Karel Hás, Herbert Jarošek, Matylda Klapalová, Pravoslav Veselý, Lubor
Šušlík, Stanislav Hylmar, Stanislava Šprincová, Helena Šidáková, Jan Květoslav Motejlek,
Miloň Kučera, Jaroslav Karl, Pavel Tučný, Alena Posltová, Karel Fořt, Dagmar Chlebounová,
Pavel Hubačka, Jiří Čejka, Miloš Blažek, Antonín Huvar, František Wretzl, Vladimír Dušek,
Rudolf Mrázek, Otokar Randák, Jiří Fiedler, Leo Žídek.
„Slavná osobnost je člověk, který po celý život těžce pracoval, aby se stal slavným, a pak nosí
tmavé brýle, aby ho nikdo nepoznal.“
Fred Allen

Lubor Šušlík – Bill a jeho příběh jako symbolický rámec
aktivit
Některé aktivity, zejména ty pro mladší věkové kategorie, jsou jednoduché a nepotřebují žádné další
doplnění či vymýšlení. Můžete je použít tak, jak jsou zde předneseny. Jiné aktivity jsou ale spíše
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vodítkem, inspirací – záměrně nejsou uvedeny všechny detaily. Pokuste se vy sami tyto aktivity doplnit, přeměnit, vylepšit. Méně zkušeným z vás může tato forma pomoci v začátcích vymýšlení programů s historickým námětem.

Aktivity pro vlčata a světlušky

TICHÁ POŠTA

Motiv: Konspirace v odboji
Libreto: Pokud byl člověk v odboji, znamenalo to, že tajně bojoval proti útlaku ze strany Němců a
hrozilo mu nebezpečí v případě, že by byl prozrazen. Pokud si spolupracovníci z odbojové organizace
chtěli předávat zprávu, museli si počínat velice opatrně, zprávu nesměl nikdo zaslechnout a přitom
musela být předána v původním znění.
Pravidla: Děti si navzájem předají krátkou zprávu, např.: Sejdeme se dnes večer v osm hodin na lavičce
u Stříbrného rybníka.

BOMBA V KLUBOVNĚ

Motiv: Konspirace v odboji
Libreto: Odbojáři na našem území bojovali nejvíce proti nacistům. Při přípravě útoků nechávali například bomby na mostech a jiných důležitých místech, kudy se potřebovali nepřátelé někam dostat
nebo kde měli jednání.
Pravidla: Děti se rozdělí na dvě skupiny, jedna z nich (odbojáři) umístí v klubovně maketu bomby
(například plechová krabička), druhá skupina (nacisté) ji pak musí najít. Obě skupiny mají na svůj
úkol omezený čas. Poté se prohodí a vyzkouší i druhou roli.

PAŠERÁCI

Motiv: Sabotáž
Libreto: Během odbojové činnosti bylo třeba často sabotovat (tj. překazit, zmařit) plány nepřítele.
Takovou činností mohlo být například znehodnocení zbraní, ukradení tajných plánů apod.
Pravidla: Děti se rozdělí do dvou skupin. Jedna představuje odbojáře, druhá nacisty. Odbojáři se snaží
přeběhnout hrací pole, dlouhé cca 100 metrů, kde vezmou některý předmět patřící nacistům (např.
sešit s tajnými údaji, plastová pistole, míček představující bombu, sirky představující náboje apod.).
Předměty si smí předávat mezi sebou, každý však smí nést jen jeden. Pokud jsou chyceni nacisty, musí
předmět odevzdat (pokud nějaký přenáší). Cílem je přenést na svůj konec území více předmětů, než
jim je sebráno nacisty. Ti se zase snaží pochytat co nejvíce předmětů, které odbojáři přenáší.

U KOHO JE SCHOVANÁ MINCE?

Motiv: Vězení
Libreto: Bratr Bill strávil ve vězení krátkou dobu, odsouzen byl však za spolupráci s odbojem. Za
svůj čin dostal dokonce trest smrti, kvůli konci války však byl osvobozen. Předtím čekal ve vězení na
smrt. V očekávání blízké popravy dokonce napsal dopis, ve kterém se loučil se svými rodiči. Zprávu by
nebylo možné z vězení rodičům poslat, musel ho proto nechat vynést některým z dalších zatčených.
Pravidla: Dopis Billa bude představovat mince. Děti se rozdělí do dvou skupin, sednou si vzájemně
naproti sobě za stůl. Každá skupina si pak pod stolem posílá jednu minci. Na pokyn vedoucího musí
všichni najednou položit obě ruce na stůl. Druhý tým pak hádá, kdo má právě pod rukou minci. Vyhrává tým s větším počtem správných odhadů.
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PUSTÝ OSTROV

Motiv: Odsouzení k trestu smrti
Libreto: Jak bylo zmíněno, bratr Bill byl ve vězení, kde očekával trest smrti. Po kterých věcech se mu
v chladných celách asi stýskalo? Co si musel odříct?
Pravidla: Děti mají za úkol sepsat omezený počet věcí (např. 10, ale obecně platí, že čím méně, tím
je hra zajímavější), které by si s sebou chtěli vzít v případě, že by zůstali opuštěni na pustém ostrově.
Následně je vhodné navázat diskuzí – které věci se opakovaly u většiny dětí? Zapomněly děti na něco
nutného k životu (jídlo, pití)?

VYBÍJENÁ

Motiv: Boj o rozhlas
Libreto: Bratr Bill, když se znovu ocitl na svobodě, se i nadále účastnil odbojových akcí, spojených zejména na konci války s vyháněním nacistů z Československa. Bylo nutné obsadit důležitá místa, která
Němci drželi v rukou. Jedněmi z nejdůležitějších míst byly rozhlasy, skrze které bylo možné vysílat
zprávy občanům celé země. Bill se účastnil bitvy právě o rozhlas při takzvaném Pražském povstání.
Pravidla: Hráči se rozdělí na dva týmy (čeští bojovníci a němečtí vojáci), každý z nich má za úkol ve
vybíjené vyřadit všechny členy z týmu protihráčů.

MASKOVÁNÍ

Motiv: Příprava ozbrojeného povstání
Libreto: Po válce Bill dále studoval, i když měl problémy s novým režimem v Československu, s komunismem. Hrozilo mu vyloučení ze střední školy, kterou ale nakonec vystudoval. O něco později se
ale zapojil do připravovaného ozbrojeného povstání proti vládě, které však bylo odhaleno a bratr Bill
byl opět uvězněn.
Pravidla: V rámci přípravy povstání bylo důležité myslet na dobré maskování. Družina se rozdělí na
dva týmy, jejichž úkol je ale stejný. Během určité doby (cca 15 minut) se mají namaskovat pomocí
barev, kostýmů apod. tak, aby je soupeři nepoznali. Následně pak na určitou vzdálenost (alespoň
10 metrů) předstupují před sebe ve dvojicích, vyhrává vždy ten, který jako první správně odhalil namaskovaného soupeře stojícího před ním. Tipovat se může jen jednou, jinak bod získává soupeřovo
družstvo. Vyhrává tým s více body v závěru.
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Besedu s Luborem Šušlíkem – Billem moderuje Miloš Říha – Šípek

Aktivity pro skauty a skautky

PRONÁŠENÍ PŘEDMĚTU STŘEŽENÝM ÚZEMÍM

Motiv: Konspirace v odboji
Libreto: Když se bratr Bill přidal k odboji, zjistil, že úkol této skupiny lidí, která bojovala proti útlaku
nacistů, je zejména sabotovat jejich akce, obírat je o zbraně a vůbec snažit se zkomplikovat jejich činnost. Na druhou stranu byli odbojáři ve velkém nebezpečí, neboť jejich odhalení by vedlo k přísnému
trestu jak pro ně, tak pro všechny spolupracovníky, které by při výslechu zmínili. Pokud pak probíhala
nějaká akce, odbojáři přenášeli předměty, které nesměly nepřátelům padnout do rukou. Bratr Bill
třeba jednou převážel kufr s municí. Ale o tom později…
Pravidla: Skauti se rozdělí do dvou skupin. Jedna představuje odbojáře, druhá nacisty. Odbojáři mají
za úkol pronést územím, ve kterém se pohybují nacisté, malý předmět (např. krabičku od čaje). V ní
jakou jakoby schované důležité informace. Nacisté odbojáře chytají a kontrolují. Pokud u nich nic
nenajdou, musí je pustit dál. Odbojáři si předmět mohou jakkoliv předávat, cílem je ho ale přenést
přes území (lépe je nějaké rozsáhlejší, např. park, louka,…) do cílové stanice (nějak označené). Pokud
je předmět odhalen nacisty, odbojáři prohrávají.

SLEPÝ HLÍDAČ

Motiv: Sabotáž
Libreto: Jak bylo řečeno, v rámci odbojové činnosti bylo potřeba sabotovat některé nepřátelské plány.
Spočívalo to například ve znehodnocování zbraní, ukrývání zásilek pro německou armádu či získávání
zbraní pro ostatní odbojáře.
Pravidla: Z družiny se vybere jeden, který představuje slepého hlídače. Ten si zaváže oči a těsně kolem něj se rozmístí různé předměty představující munici. Ostatní mají za úkol se k hlídači přiblížit a
vzít mu předměty dříve, než je zaslechne a dotkne se jich (= vyřadí je). Vyhrává skaut s nejvíce získanými předměty nebo hlídač, pokud ostatní pochytá.

CITRÓN

Motiv: Vězení
Libreto: Bill po zjištění, že je odsouzen k trestu smrti napsal dopis rodičům. Takové zprávy ovšem
nebylo možné poslat přes nepřátele (zprávám se říkalo motáky). Bylo potřeba najít nějakého sobě nakloněného strážce, nejlépe české národnosti, který zprávu mohl tajně poslat. Předání ovšem nesmělo
být nápadné, a kdyby Němci na vězně udeřili, museli vězni dělat všechno, aby nepřátelé nepoznali, že
je zpráva (či jiný důležitý předmět) právě u nich.
Pravidla: Jeden z družiny jde za dveře. Ostatní si sednou do půlkruhu a jednomu se dá do pusy kus
citrónu. Pak se skaut vrátí do místnosti a hádá, kdo má citrón v puse. Tento člověk by se měl snažit
být co nejvíce nenápadný (což jde s citrónem v ústech těžko), na druhou stranu mu pomáhají ostatní
tím, že se tváří, jakoby měli citrón v puse právě oni (tedy ksichtí se, co to jde).

ŽEBŘÍČEK HODNOT

Motiv: Odsouzení k trestu smrti
Libreto: Jak bylo řečeno, Lubor Šušlík alias Bill byl odsouzen k trestu smrti. Předtím ještě odeslal
dopis rodičům, aby prý věděli, že není srab. Co asi mohl takový dopis obsahovat? Nad čím mohl Bill
přemýšlet. Co by se honilo hlavou vám v jeho situaci? Co pro něj bylo v tu chvíli nejdůležitější?
Pravidla: Skauti na papír napíší deset hodnot (věcí, vlastností, předmětů, lidí), které jsou pro ně v jejich životě nejdůležitější. Zkusí je seřadit podle důležitosti. Pak na druhou stranu papíru udělají totéž,
ale představí si, že jsou v situaci Billa. Jak se jejich hodnoty změní? Co mají všichni společného? Máte
v seznamu hodnoty, které jsou důležité pro skauty?
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KRADENÍ VLAJEK

Motiv: Boj o rozhlas
Libreto: Protože byl konec války, trest smrti byl Billovi odsunut, neboť měl jít pro nacisty kopat
zákopy před sovětskou armádou. Poměrně rychle ale vězení opustil, neboť předložil zprávu, ve které
stálo, že má doprovázet nemocného kamaráda (jak to bylo vymyšleno s Vlkem) a sdělil, že je ve vězení
omylem. Byl propuštěn a jeho první kroky směřovaly za Vlkem. Pak se nadále podílel na odbojové
činnosti. Vše vyvrcholilo při Pražském povstání, kdy se účastnil boje o rozhlas coby jednoho z nejvíce
strategických míst (odtud se dalo vysílat do celého Československa).
Pravidla: Skauti se rozdělí na dvě skupiny – odbojáře bojující na ulici a nacisty bránící rozhlas.
Vybrané území (opět by mělo být větší, např. les nebo louka) se pomyslně rozpůlí, každá polovina
představuje území jednoho z týmů. Na tomto území umístí každý tým svou vlajku, kterou musí druhý
tým získat. Jakmile je vlajka získána a přinesena na vlastní území, boj končí a vítězný tým obsadil ve
válce prostor, který zastupoval soupeřící tým.

MAPOVÁNÍ ÚZEMÍ

Motiv: Příprava ozbrojeného povstání
Libreto: Po válce měl bratr Bill několik problémů s novým nastupujícím režimem – komunismem.
Málem kvůli tomu nedostudoval střední školu, a když pak o něco později plánoval s dalšími ozbrojené
povstání proti tehdejší vládě, byl dopaden a na nějaký čas opět poslán do vězení.
Pravidla: Skauti mají za úkol během stanovené doby (např. 20 minut) společnými silami zmapovat
vybrané území (rozsah cca 5 ulic), veškeré pomůcky mají k dispozici, do mapy však musí zanést sebemenší detaily. Ověření toho, jak se jim úkol povedl, lze provést například tak, že jiná skupina skautů
na zakresleném území musí najít tři ukryté vzkazy, a to jen podle mapy, kterou dostali k dispozici.
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Aktivity pro rovery a rangers

MAJÁK

Motiv: Sabotáž
Libreto: V rámci odboje bylo třeba sabotáže některých nepřátelských akcí. Někdy se znehodnocovaly
zbraně, někdy bylo třeba dostat se k tajným plánům, někdy se zbraně musely ukrást nebo zničit, Bill
například s přítelem Vlkem naházeli panzerfausty (tedy pancéřové pěsti – typ protitankové zbraně)
do rybníka, aby je nacisté nemohli použít.
Pravidla: Hru je třeba hrát v členitějším terénu (např. hustý les, obora). Jeden vybraný člen je hlídač
zbraní, které se ostatní pokusí ukrást. K tomu je třeba zneškodnit hlídače, k čemuž stačí pouhé plácnutí. Pak je úkol splněn. Hlídač však stojí na daném místě a rozhlíží se do všech stran. Ostatní se na
začátku hry rozmístí na dvacet metrů od hlídače a pak se snaží připlížit nepozorovaně až k němu.
Kohokoliv hlídač uvidí, řekne jeho jméno a oslovený prohrál. Hra se hraje v předem stanoveném
časovém limitu.

TICHÁ POŠTA BEZ MLUVENÍ

Motiv: Vězení
Libreto: Bill se ocitl ve vězení. Byl odsouzen k trestu smrti, ale kvůli náletům mu ani nedali pouta,
když šel na noc do cely. Bill napsal rodičům dopis na rozloučenou, aby věděli, že není srab. Nechal ho
poslat po dalším Čechovi, který byl ve vězení, pokud by se dostal ven.
Pravidla: Všichni představují vězně a jsou zavřeni v jedné místnosti, kde je hlídá strážný. Jeden
z nich obdrží vzkaz (je možné i před samotným zavřením), například: „Nejsem žádný srab“. Úkolem
je pak tento vzkaz bez mluvení (aby nebylo vzbuzeno podezření stráží) předat od jednoho k druhému
jako při tiché poště. Nesmí se ale mluvit. Podaří se vzkaz doručit? Přepokládá se, že se vězni budou
pohybovat, nebudou smět sedat pospolu, popřípadě jim pobyt může jinak komplikovat strážný. Na
aktivitu je stanoven předem omezený čas.

PSANÍ DOPISU NA ROZLOUČENOU

Motiv: Odsouzení k trestu smrti
Libreto: Jak bylo zmíněno, Lubor Šušlík, zvaný Bill, dostal trest smrti a určitou dobu žil skutečně s vědomím, že brzy zemře na popravišti. Předtím však poslal dopis na rozloučenou svým rodičům. I když
mu byl trest smrti zrušen, rodiče dopis obdrželi a nevěděli, co se s jejich synem děje.
Pravidla: Na tuto aktivitu je třeba vybrat správný okamžik, klidnou atmosféru. Roveři si mají představit, že jsou v Billově situaci. Dostanou papír, na který mají napsat poslední slova, která by teď napsali
svým rodičům. Každý má dost času na to, aby obsah dopisu rozmyslel a napsal ho. Následovat by měla
reflexe, při které zjišťujeme, jak se kdo k aktivitě postavil a jak moc se mu podařilo do situace vžít.
Aktivitu je pak vhodné odlehčit (přečtení části Billova příběhu o jeho propuštění, o šťastném setkání
s rodinou apod.).
Upozornění: Obsah dopisu by měl zůstat známý pouze pro člověka, který ho napsal.
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NOČNÍ KRADENÍ VLAJEK

Motiv: Boj o rozhlas
Libreto: Po propuštění se Bill nadále podílel na odbojové činnosti. Vše vyvrcholilo při Pražském
povstání na začátku května, kdy se účastnil boje o rozhlas, coby jednoho z nejvíce strategických míst
(odtud se dalo vysílat do celého Československa).
Pravidla: Roveři se rozdělí na dvě skupiny – jedna hájí ulici před rozhlasem, ze které útočí odbojáři,
druhá představuje Němce bránící budovu rozhlasu. Vzájemně se snaží dobýt území soupeře, které
představuje vlajka. Každý tým má své území, na kterém vlajku umístí, a kterou mu druhý tým musí
ukrást a přinést na své území, aby vyhrál. Celá hra ale probíhá v noci. Je proto dobré vybrat terén
bezpečnější, přesto zajímavý na pohyb. Roveři mohou mít a nemusí baterky. Vlajky je dobré označit
světelně.

POLOVIČNÍ ZPRÁVA

Motiv: Příprava ozbrojeného povstání
Libreto: Po válce měl bratr Bill několik problémů s novým nastupujícím režimem – komunismem.
Málem kvůli tomu nedostudoval střední školu, a když pak o něco později plánoval s dalšími ozbrojené
povstání proti tehdejší vládě, byl dopaden a na nějaký čas opět poslán do vězení.
Pravidla: Hra se hraje asi dvacet minut. Hraje se v rozsahu jedné až dvou ulic. Hráči se rozdělí na tři
skupiny – dvě představují skupinu, která plánuje převrat, a navzájem si mezi sebou předávají zprávy.
Třetí představuje StB, která se snaží převrat překazit. Obě odbojářské skupiny obdrží polovinu zprávy,
která popisuje, kdy a jak má proběhnout povstání. Polovinou se nemyslí „půlka“ zprávy, nýbrž různě
rozmístěná polovina informací (například jedna skupina bude vědět, že převrat proběhne u řeky Vltava, druhá zase, že poblíž Náměstí Curiových). O tom, jak informace spojit a co z nich vyplývá, se
musí domluvit. Pokaždé, když se skupiny někde shromažďují, upozorňují na sebe bezpečnost, která se
je snaží chytit a „vymlátit“ z nich informace, které vědí, a zároveň je tím vyřadit ze hry. Vyhodnocuje
se, jestli si povstalci zprávu dokázali předat a zda jsou z ní všechny informace použitelné.

Orientační závod dorostu Klubu českých turistů, 1943. Sbírka J. Navrátila.
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DRAMATIZACE PŘÍBĚHŮ
Dítěti můžeme říci dvěma způsoby, co je slepý člověk. Můžeme mu říci, že slepý člověk je
člověk, který nevidí. Nebo mu řekneme: „Zavři oči a pokus se najít cestu z místnosti.“ Tento
druhý způsob je tvořivá dramatika.
Brian Way
Dramatickou výchovu chápe mnoho lidí různě, byly o ní napsány stohy knih. Asi každý skautský
vůdce na otázku, jestli používají něco z dramatické výchovy v oddíle, odpoví, že ano, že hrají scénky.
Dramatická výchova nabízí ale i další možnosti, jak pracovat s příběhem.
Činnost, zkušenost, zážitek i prožitek spojuje princip hry. Dramatická hra je vlastně dočasné přijetí
fikce, jejími důležitými znaky jsou role, konflikt a příběh.
Jaký má dramatická výchova přínos pro oddíl?
Jednotlivec
• Díky ní poznáváme sebe sama, svůj vnitřní život i svět okolo sebe, jeho zákonitosti a pravidla;
• rozvíjí naši pozornost, vnímání, obrazotvornost, myšlení, komunikaci, ale i emoce, vůli;
• zlepšuje naše schopnosti i dovednosti v různých rovinách osobnosti (inteligence, tvořivost);
• upevňuje náš hodnotový žebříček a postoje.
Skupina
• Rozvíjí naši schopnost porozumění a vnímavost vůči ostatním lidem (empatie, tolerance), schopnost naslouchat druhým;
• upevňuje strukturu skupiny, zlepšuje její dynamiku, posiluje vztahy ve skupině a rozvíjí týmovou
spolupráci.
Dramatizace, divadlo
• Zlepšuje dramatické dovednosti (hraní role, verbální i nonverbální komunikace, psychomotorické schopnosti, tvořivost, …).
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Z hlediska pochopení a uchopení historie je dramatická výchova
• výborným motivačním prostředkem pro zájem o historii, můžeme ji použít také jako začátek
nějaké větší aktivity či workshopu
• možností, jak přiblížit historii (ať už mluvíme o historii obecně – tedy dějinné události – nebo
o historii konkrétního člověka) v daleko osobnější rovině, právě při procesu dramatizace dochází
mnohem snadněji k vcítění se, vžití, hraní role nás nutí přemýšlet tak, jako bychom to skutečně
zažili, jako bychom byli tím člověkem
„Historie je příběhem, který se stal a do kterého děti mohou vstoupit.“
Veronika Výprachtická – Beruška

Vybrané metody a techniky dramatické výchovy s konkrétními náměty
Než si vyberu metodu dramatizace, ujasním si předem:
• Co přesně chci členům oddílu předat?
Mohu představit život konkrétního pamětníka, hodnoty, které vyznával a jež určovaly jeho jednání v situacích, nebo se můžeme zaměřit spíše na představení určité doby jako takové.
• Chci předat informace, motivovat k historii, nebo chci, aby se skauti pokud možno vcítili do
postavy příběhu?
Ne každá technika se hodí ke všemu.
• Odpovídá technika věku mých členů?
Zvládnou ji a při tom si z ní odnesou hodnotnou zkušenost?
Při tvorbě programu platí, že jednotlivé metody a techniky nemohou stát osamoceně, jsou součástí
celku a pokud si je zvolíme, měli bychom přemýšlet nad tím, co předcházelo a počítat se závěrečnou
reflexí, která uzavírá proces získávání zkušeností.
Hra v roli
Jednou ze základních dramatických metod je tzv. dramatická hra = hra v roli. Aktéři zastupují různé
osoby (reálné či vymyšlené) a mají možnost hrát v různé míře autenticky. Je to pevně ohraničený časoprostor s možností vystoupení ze hry.
V dramatické hře dochází k proměnám hráče i jeho role v těchto rovinách:
• rovina simulace – hráč hraje, jedná sám za sebe, ale reaguje v rámci fiktivní situace, může si tak
vyzkoušet jednání v běžných případech a hledat řešení vzniklých problémů; neobává se následků,
protože se ocitá ve „hře jako“. Simulaci jsou schopny zvládnout i malé děti. Není třeba dovádět
k dokonalosti prostředí a kostýmy, postačí navození atmosféry či kostýmní náznak – vše ostatní
se vytvoří účastníkům v jejich představách.
Námět pro simulaci: Jsem skautka v roce 1970 a právě odcházím z naší klubovny, kde jsme si byla
vyzvednut kroniku našeho oddílu. Jdu po ulici, v ruce nesu kroniku, zastaví mě pionýr a začne se
mi posmívat: jejich oddíl má od příštího týdne pěknou novou klubovnu, o víkendu mají brigádu na
přemalování všech znaků a lilií, které tam jsou, pochvaluje si zánik Junáka ve prospěch pionýrské
organizace a posléze začne vyhrožovat, že mě udá ve škole, protože jsem z jejich klubovny vzala
kroniku. Jak zareaguji?
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•

rovina alternace – hráč na sebe bere jinou roli (sociální roli – funkce, povolání, biologický atribut,
existenční – ředitel, prodavačka, matka, otec, …), a snaží se vytvořit co nejtypičtější chování dané
postavy na základě vlastních zkušeností; jde spíše o zobrazování obecné charakteristiky typu, sociální role atd. Účastníci si vyzkouší roli někoho jiného, což přispívá k lepšímu pochopení reakcí
jiných lidí. Nutno přizpůsobit věku účastníků na základě jejich zkušeností (sedmileté dítě dokáže
vytvořit roli maminky, ale ne roli manželky).

Náměty pro alternaci:
• Svojsíkova rozcvička – vedu rozcvičku na táboře jako A. B. Svojsík. Jak bych se cítil a co bych
dělal, kdybych byl skautem na prvním táboře, jak mohla vypadat rozcvička (1912)?
• Podepsal bych spolupráci s StB?
•

rovina charakterizace – hráč na sebe bere jinou / cizí roli s jejími charakterovými rysy, názory,
problémy, přidává k ní vnitřní motivaci, postoj, psychické charakteristiky, zkoumá a vytváří její
vnitřní život (nadstavba alternace); je potřebná velká identifikace s postavou, vnitřní porozumění,
ale i určitá životní zkušenost a stupeň vyzrálosti. Této roviny mohou dosáhnout spíše starší skauti
(přibližně od 12 let), roveři a dospělí. V případech programu, kde se používá rovina charakterizace, je důležitým bodem závěrečná reflexe, zvlášť pokud mají účastníci přidělené role.

Námět pro charakterizaci: herci se před samotnou hrou musí seznámit s charakterem své postavy,
podle kterého musí jednat i přesto, že s ním sami nesouhlasí.
Situace: jednání střediskové rady v roce 1970, charakter 1: skaut, věrný skautským ideálům, v pionýrské organizaci vidí nepřítele, který chce zmařit všechno jeho dosavadní úsilí, charakter 2: skaut,
který je přesvědčený o správnosti sjednocení mládežnických organizací, v organizaci Pionýr nevidí
nepřítele, ale spojence

Vybrané metody dramatické výchovy pod lupou
Živé obrazy
Zastavená situace, v které jednotlivec (socha) či skupina může znázorňovat nejen postavy, ale i věci,
nálady apod. Skauti mohou být diváky, ale zároveň tato aktivita může probíhat simultánně.
Živé obrazy mohou pomoci ujasnit si, které momenty příběhu jsou důležité a jaké vztahy mají mezi
sebou postavy příběhu. Skauti se učí zhmotnit představy a myšlenky. Na druhou stranu nemusí být
živý obraz vždy čitelný a je nutné přidat komentář nebo se zeptat u jednotlivých částí obrazu, co
představují. Živé obrazy jsou metodou, kterou lze zvládnout bez jakékoliv předchozí zkušenosti
s dramatickou výchovou.
Titulkování
Hráči vytvářejí k živým obrazům co nejvýstižnější názvy – titulky.
Náměty na živé obrazy: putování na první skautský tábor u nás, roznášení tzv. skautské pošty v roce
1918, čestná stráž u rakve Jana Palacha.
Hlasy v hlavě
Nabízí nám rychlý náhled do hlavy postav (na co teď myslí, jak se cítí, …). Nutí účastníka popsat
stav postavy a tím si ujasnit, nejen co v příběhu představuji, ale i uvědomit si pocity. Hlasy v hlavě lze
použít v rámci živých obrazů.
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Sedlčanští skauti táboří na Radíči, 1936. Sbírka J. Bláhy.

Deníky a dopisy
Přináší do programu prvek autenticity a intimnosti. Práce s reálnými či předpřipravenými deníky či
dopisy je cestou, jak skautům nabídnout náhled na intimní vnitřní myšlenky postavy, podle kterých
lze získat větší povědomí o charakteru a motivacích postavy.
Mohou působit motivačně například jako nedokončené či nejasné zápisky. Podle chronologie je možno si udělat lepší přehled o životě postavy v kontextu s dobou. Z deníků a dopisů můžeme také vyčíst
vztahy hlavní postavy s ostatními postavami v příběhu.
Použití metody: Hráči očima postavy reflektují to, co se stalo, vžívají se do její kůže. Jen si představují,
jaké by bylo zažít to. Např. Co si hlavní postava napíše do deníku, když přijde domů a dozví se, že její otec
byl zatčen, bylo rozpuštěno středisko,...
Lze vytvářet i životopis, rekonstrukci života postavy od dětství, od okamžiku před konkrétní událostí.
Tato metoda je vhodná pro introverty. Psaní dopisů nám může poskytnout různé úhly pohledu na
jednu situaci (zákaz skautingu z pohledu skauta, rodiče, pionýra, politika, …).
• Je nutné předem objasnit, jak bude s deníkem nakládáno – zda ho pak budou účastníci přede
všemi číst.
• V případě malého zaujetí postavou může vést k zesměšňování postavy.
• Větší časová náročnost.
Dokumenty, zápisky
Mohou sloužit jako doplněk a ujasnění si událostí či situací, k dotvoření prostředí při hře. Je to například vytváření map, kronikových zápisů, plánů, deníků, masek; mapa trasy cesty na první skautský
tábor (1912), africké masky, které si Baden-Powell přivezl ze své mise, osobní zápis z deníku Jana
Palacha, zápis v kronice z roku 1968.
Horké křeslo
Zpovídání určité postavy v uměle vytvořené situaci (zpovídání je často spojeno s problémem, který se
postavy osobně týká, s odhalováním skrytých motivů, postojů a zjišťování citlivých údajů).
Buď je v křesle vůdce a táží se děti (zjišťují informace o určité osobě.), nebo je v křesle někdo z členů
(postava může být zastoupena celou skupinou) a táže se vůdce (případně zbytek skupiny).
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Metoda Horké křeslo jde do hloubky, umožňuje buď zprostředkovat zajímavým způsobem nějaké
informace nebo umožňuje hlubší ztotožnění s postavou, ukotvení informací, hledání motivací postavy. Metodu je možné uskutečnit s jakýmkoli počtem účastníků, není potřeba předchozí dramatická
zkušenost. Je to krok k rolové hře v rovině charakterizace.
•
•

Když je na křesle vůdce – nutno počítat s tím, že se skauti mohou zeptat na cokoli – pokud postavu, kterou zprostředkováváme, neznáme a máme obavu, že se nás skauti budou ptát na něco,
co nebudeme vědět, můžeme zastupovat např. známého postavy (ten má právo něco nevědět).
Když jsou na křesle skauti – hrozí nebezpečí, že do hry vnesou něco, co se nám do hry nehodí
nebo to do hry nepatří – nutno zpracovat okamžitou reflexí mimo hru („co myslíte, odpověděl by
náš hrdina na tuto otázku opravdu takto?“).

Alej hlasů (ulička)
Hlavní postava prochází uličkou, kterou tvoří ostatní hráči. Mohou být buď v roli (za různé postavy
příběhu) nebo za sebe. Ve vztahu k tomu, kdo a za jakých okolností alejí půjde, je též zpravidla určeno,
co alej zastupuje a co mají hráči říkat (vzpomínky, myšlenky postavy, názory přátel na její jednání).
Vychází z životní zkušenost s reflexemi a sebereflexemi našich problémů a je metaforou toho, kolik
postojů a nejasností v sobě můžeme nosit.
Ve hře může mít funkci reflexe nebo procesu rozhodování (rady před/po rozhodnutí), procházející
postava naslouchá, příp. reaguje nebo dokonce sama oslovuje jednotlivé hráče.
•
•
•

Vyžaduje aktivizaci všech zúčastněných, prožívání a soucítění;
ten co prochází, má zcela jiný zážitek než ostatní;
pokud účastníkům zadáme, jaký mají zastávat v uličce názor, může u nich nastat rozpor
s jejich vlastním názorem.

Rozehrání situace v roli (etuda / „scénka“)
Nejznámější metoda dramatické výchovy, se kterou se lze při skautské činnosti setkat. Jednání v situaci za postavu (v roli) skautům zprostředkuje pocit, jak se v dané situaci postava cítila. Předem je dobré
přesvědčit se, jestli skauti dostatečně znají postavy, které mají hrát (můžeme využít třeba metodu
horkého křesla) a zda mají dostatečné informace o době.
V případě méně zkušených účastníků je možné začít s živými obrazy, které lze rozehrát (je možno
několik živých obrazů pospojovat hrou do jednoho celku a postupně je více a více rozehrávat).
Domýšlení děje
Rrozehraná situace, která se zastaví a účastník dál rozvíjí děj, vzniká více možností, dějových linií; rozehrajeme situaci – skaut je osloven, aby se zapojil do protikomunistického odboje (rok 1948). Hráče
následně rozdělíme do několika skupin, z nichž každá bude mít za úkol situace dohrát z jiného úhlu
pohledu: a) skaut se rozhodne zapojit, b) skaut váhá, má strach o rodinu, o to, jaké by byly následky,
c) skaut se rozhodně odmítne zapojit.
•
•
•

Improvizace bez omezení může odvést příběh zcela jiným směrem;
tato metoda je náročnější na představivost účastníků;
můžete se setkat s tím, že účastníci nebudou chtít vstupovat do rolí, proto je dobré, aby této aktivitě předcházela příprava (pohybové aktivity, živé obrazy, aj.).
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Další metody, techniky a náměty
Telefonický rozhovor
Hráči sedí zády k sobě, nemůžou používat gesta; píše se rok 1948, telefonují spolu dva skauti – jeden
je přesvědčen o tom, že skauting bude brzy zakázán a že by se měly odnést všechny důležité věci
z klubovny domů, druhý skaut věc bagatelizuje a navrhuje věci v klubovně nechat, protože jsou tam
dobře uložené.
Rozhlasová zpráva
Hráči sedí za plentou; píše se rok 1989 a právě byla obnovena skautská organizace z rádia zní výzva
pro všechny skauty, aby se přišli zaregistrovat do znovuobnoveného hnutí a pozvánka pro všechny
neskauty, aby se připojili.
Interview
Jeden z hráčů je v roli reportéra (například časopisy Mladý svět, Junák, Vůdce, ABC mladých techniků a přírodovědců), který dělá rozhovor se zajímavou osobností o konkrétním tématu; například
s Jaroslavem Foglarem – o tom, kde bral náměty pro své knihy, případně o některé konkrétní knize;
s Rudolfem Plajnerem – o tom, jaký je rozdíl mezi skauty v poválečném období a v letech 1968–70,
jak pohlíží na vstup Junáka do SSM. Vhodné pro starší účastníky, kteří jsou schopni si uvědomit
souvislosti.
Nutné předem hráče seznámit s fakty, aby získali dostatek pravdivých informací. Je možné, že si reportér vytvoří otázku, na kterou osoba v roli nebude umět odpovědět.
Soudní vyšetřování, svědectví
Jeden z hráčů v roli prokurátora, druhý v roli svědka (maximální objektivita x konkrétní role); svědek je
skaut, který byl k soudu předvolán jako svědek – jeho skautský vůdce je obžalovaný z toho, že v letech
1951–52 (tedy po zákazu skautingu) vedl nelegální skupinu skautů, kteří se pravidelně scházeli u něj
doma a o víkendech jezdili na výpravy; svědek se tedy má rozhodnout, jak by reagoval – zda přizná,
co se dělo, co viděl a čeho se účastnil, nebo jestli bude zapírat, a rozehrát děj podle svého rozhodnutí.
Po náročnějších situacích, kterou je například zásadní morální rozhodování je nutná reflexe.
Schůze
Hráči jsou účastníky shromáždění a vyjadřují se k danému problému, zaujímají stanoviska; Antonín
Benjamin Svojsík svolal schůzi svých známých a přátel, předkládá jim myšlenku založit mládežnickou
organizaci po vzoru Baden-Powella v Anglii, posléze všichni diskutují, jaké výhody a nevýhody by
taková organizace měla, v čem by měla být stejná a v čem jiná, popřípadě jaká by byla její úřední forma
(samostatná organizace vs. složka jiné – již existující – organizace). Vhodnější pro starší účastníky,
kteří jsou schopni si uvědomit souvislosti.
Plášť experta
Hráč představuje odborníka na dané téma, ostatní mu kladou otázky, odpovědi hráče mají přinášet
informace k problému; zde lze zvolit jakékoliv téma, ke kterému chceme účastníkům sdělit zábavnější formou důležité informace, tato metoda je vhodná také jako úvod nějaké další aktivity. Příklady situací: zákazy či obnovení skautingu, založení skautingu, skautská pošta, vstup Junáka do SSM
z pohledu odborníků – sociologa, pedagoga, politika, …
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PSYCHICKÁ BEZPEČNOST PŘI AKTIVITÁCH
Při realizaci programů, ve kterých se budeme se členy oddílu vracet k minulosti, si přejeme, aby
všichni zúčastnění program chápali, aby se naplno vžili do situací a příběhů, otevřeně reagovali na
otázky během reflexe a aby si z prožitého odnesli zkušenost pro svůj život. Musíme si uvědomit, že
tyto procesy nejsou samozřejmé, že je potřeba pro ně v kolektivu připravit půdu. Chystáme se totiž
otevírat témata, která v sobě často nesou morální poselství, o kterých budeme diskutovat, ptát se na
ně, vyjadřovat své postoje a pocity.
Než začneš aktivitu připravovat, odpověz si na otázku: „Máme v našem oddíle takové vzájemné vztahy, abychom si zvládli navzájem, bez posmívání, ironických poznámek a poučování, svěřit vlastní
názory a pocity?“
Pokud si nejsi jistý nebo tušíš, že atmosféra v oddíle není na ideální úrovni, neznamená to, že se tématy nemůžete zabývat. Jen je potřeba klást důraz na bezpečné podmínky, ve kterých se bude aktivita
odehrávat. Nemáme teď na mysli jen pravidla fyzické bezpečnosti (např. upozornění předem na nebezpečná místa v terénu, ostré rohy v klubovně, apod.). Ten, kdo aktivitu vede, musí zajistit především
psychickou bezpečnost, tedy nastavit taková pravidla ve skupině, aby členové oddílu aktivitu psychicky zvládali a nikdo nejednal způsobem, který by mohl druhého psychicky zraňovat.

Výběr aktivity z hlediska účastníků
Aktivity vybíráme
• podle jejich věku
• podle jejich fyzické a psychické zdatnosti
• podle jejich pohlaví
Zohledňujeme vždy fyzickou i psychickou náročnost aktivity vzhledem k našim členům. Při špatném
odhadu by se mohlo stát, že dojde k přetížení účastníka, který v tomto stavu nemusí být ochoten
pokračovat, zapojit se do diskuse nebo skupinové reflexe. Například po náročné terénní hře na motivy příběhu pamětníka může nastat situace, kdy fyzická náročnost aktivity byla přemrštěná. Méně
zdatní jedinci jsou natolik vyčerpaní, že hlavní část celé aktivity, ve které má dojít k reflexi, pochopení
a propojení hry s historickým kontextem, nejsou schopni zvládnout s potřebnou mírou soustředění
a pozornosti. Z aktivity si pravděpodobně neodnesou nic jiného, než že to byla „děsná vorvávačka“.
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Před aktivitou
Pokud víme, že námi připravený program skýtá nějaká rizika, konfliktní momenty, do kterých by se
mohli účastníci při aktivitě dostat, předem na ně členy upozorníme a nabídneme možná řešení.
Stanovíme pravidla (herní i komunikační, polopatě vysvětlíme).
Zorientujeme členy v tom, co se bude dít (harmonogram aktivity, struktura programu).
Vyhradíme prostor pro dotazy, přeptáme se na pochopení, necháme někoho zopakovat úkol, pravidlo.

Průběh aktivit
Při programu (hře, diskusi, tvoření, workshopu či setkání s pamětníkem) pozorujeme reakce našich
členů, kontrolujeme, zda dodržují pravidla. V případě porušení můžeme aktivitu dle vážnosti situace
přerušit a připomenout domluvu, nebo úplně ukončit a udělat reflexi toho, co se stalo.
Pokud jde o diskusní aktivitu či společné zamyšlení, povzbuzujeme členy k projevení názoru či pocitu,
ale nikdy netlačíme na ty, kteří se vyjádřit nechtějí. Snažíme se ale klást takové otázky, aby se do diskuze postupně zapojili všichni účastníci. Vždy bude některý z nich výraznější, výřečnější, otevřenější –
hledejme proto aktivně prostor i pro ostatní. Právě tyto „tiché“ typy mají často tendenci v sobě právě
prožité či slyšené držet, což nemusí být vždy dobré.
Jak rozmluvit „tiché osoby“:
• příjemné oslovení, úsměv, otevřená otázka: „Co si myslíš…?“, „Jak vnímáš…?“ (NE: „Chtěla bys
nám říci…?“ – pravděpodobná odpověď: „Nechtěla“)
• pomůže jim psaní a následné přečtení napsaného z papíru
• sdílení názorů ve dvojicích či menší skupině
• pokud dá dotyčný jasně najevo, že mluvit nechce, respektujme to
Užitečné rady:
• Do citlivých témat se pouštěj jen tehdy, pokud jsi na ně ty sám dobře připravený.
• Příliš nekomentuj to, že se někdo neprojevuje, nenuť ho to vysvětlovat.
• V případě konfliktu při aktivitě nehledej viníka, ale nech popsat důvod rozčílení, pláče. Hledejte
společně řešení, nabídni možnost vystoupit ze hry.
Intervence, když se někdo tzv. „sekne“:
• Účastník nechce mluvit, pokračovat v aktivitě, případně začne plakat, vztekat se…
• Netlač na něj příkazy typu „Nebreč“, „Mluv, řekni mi to“, …
• Aktivitu zastav, nejlépe ještě než dojde k hlasitým projevům emocí – podle míry vyhrocenosti
situace buď ukonči aktivitu pro jednotlivce nebo pro všechny účastníky.
• Zeptej se, co se děje, co by potřeboval, jak můžeš pomoci.
• Nabídni, že se může vzdálit od skupiny a přijít později, pokud se potřebuje jen uklidnit, ale nechce nic řešit teď a tady.
• Nabídni krátký rozhovor po skončení aktivity, o samotě.
Nejdůležitější součástí prožitkových aktivit je záverečná reflexe, popř. review. Při těchto formách zpětné vazby po aktivitě dodržujeme bezpečnostní pravidla, kterým věnujeme zvláštní místo v následujících kapitolách.
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Aktivity, ve kterých oslovujeme veřejnost a rodiny našich
členů
Počítejme s rozpaky veřejnosti při herních aktivitách ve městě, při pořádání anket, výstav a prezentací, představení. Můžete se setkat s různými reakcemi a je dobré se předem připravit i na ty méně
příjemné.
Případy, kdy oslovená osoba nebude chtít odpovídat na dotazy, odmítne vzpomínat, neodsuzujme, ale
berme s respektem. Pro některé lidi jsou některé vzpomínky stále bolestné či ponižující.
Reakce rodiny při domácích besedách nad minulostí se určitě neobejdou bez emocí, projevů uznání,
ale i méně příjemných poznámek na účet skautských vůdců. Někteří z rodičů a prarodičů nemusí být
stále vyrovnáni s tématy nedávné minulosti (období normalizace, totalita, členství v socialistických
organizacích apod.). Skauti by se mohli nevhodnou formulací otázek snadno dostat do konfliktu
s rodinami svých členů. Proto v oddíle citlivě vysvětli, že příbuzné za jejich rozhodnutí nemůžeme
soudit a odsoudit. Nic není černobílé.
Normalizace – období v Československu po okupaci v srpnu 1968. Pojmenování vychází z požadavku
znormalizovat stav ve státě (srpnu 1968 předcházelo uvolněné období vrcholící Pražským jarem).
Normalizace byla uplatňována čistkami ve straně (KSČ) a dalších útvarech (VB, StB, armáda, odbory
a další), likvidací nepohodlných zájmových i jiných organizací (např. Junák), obnovení cenzury a další.
Možné negativní reakce členů rodiny:
• velmi subjektivní nazírání na historické skutečnosti
• neochota odpovídat na otázky související s jejich způsobem života za totality, případným členstvím ve straně, v Pionýru, ve výborech, apod.
• neupřímnost, mlžení informací, překrucování vzpomínek
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ZPĚTNÁ VAZBA PO AKTIVITÁCH
Zpětná vazba je nástroj osobního i skupinového růstu a u aktivit s výchovných cílem je téměř nutná.
Je součástí každého výchovného procesu. Proto jí zde věnujeme kapitolu, ve které se zaměříme na
vedení zpětné vazby po aktivitách (reflexi), ze kterých si má jednotlivec (i skupina) odnést poučení.
To znamená, že si z prožité situace neodnáší pouze pocit, ale dokáže z ní pro sebe vytěžit konkrétní
zkušenost, kterou může příště využít.
Další přínos zpětné vazby (reflexe) pro jednotlivce a skupinu:
• sdílením pocitů a myšlenek posilujeme důvěru mezi dětmi v oddíle (ve skupině)
• rozvíjíme komunikační dovedností
• učíme se naslouchat
• situace se učíme vnímat z pohledu druhých lidí (rozvíjíme empatii)
• motivujeme členy k sebereflexi vlastního myšlení a jednání
• méně průbojní či sociálně znevýhodnění členové mají možnost cítit se „vyslyšeni“, zažít pocit
důležitosti

Reflexe prožitkových aktivit
Nejjednodušší a také nejčastější formou reflexe je skupinový rozhovor, společná diskuse. Reflexi provádíme v kruhu. Kruh zaručuje komunikační rovnost ve skupině, stejnou šanci vyjádřit se a hlavně –
všichni na sebe vidí. Děti si rády sedají do dvou řad za sebou (za někoho se schovávají), některé si
naopak ve snaze být co nejblíž vůdci (mluvčímu) neuvědomují, že zastíní někoho jiného. Neměli
bychom dovolit ani výškově nesourodé posazení. Ten, kdo vede reflexi by neměl mít vyvýšené místo.
Reflexi můžeme uvést například těmito slovy:
„Teď si vytvoříme společně prostor, kde se bude moci každý z nás vyjádřit k tomu, co jsme právě prožili. Na znamení, že máme zájem vyslechnout zážitky ostatních a podělit se o své dojmy, se posadíme
do kruhu. Všichni si tak uvidíme do tváře, do očí.“
Vysvětluj předem, proč je důležité, aby všichni na sebe při reflexi viděli:
• Usnadní to komunikaci a dělá ji upřímnější,
• ostatní nás budou brát více vážně,
• zajistí nám to pocit příjemné atmosféry plné důvěry.
Druhým krokem je nastavení komunikačních pravidel při reflexi. Děláme to pro zajištění bezpečné
atmosféry, předcházíme tak tomu, aby se někdo cítil ohrožený, až bude mluvit o svých pocitech, postojích. Ve skupině se lépe se otevřeme, když víme, že se nám nebude nikdo smát, skákat nám do řeči,
slovně nás napadat.
Jak nastavit pravidla a jak vystupovat v pozici moderátora:
• Mluv sebejistě, klidně, nejistotu či rozpaky v hlase skupina vycítí. Pak bude těžké udržet vážnost.
• Větu s pravidlem nezakončuj otázkou jo/ju? (Př. Nikdo nikomu nebude skákat do řeči, jo?)
• Snaž se vyvarovat parazitních slov (vlastně, jakoby, takže, …).
Několik komunikačních pravidel pro všechny než se začne (zvláště pro začínající skupiny a vůdce)
• Vše řečené zůstává v kruhu (při vyprávění o tom, co jsme dělali někomu třetímu, vynechám informace z reflexe).
• Hovoří vždy jeden.
• Každý vyjadřuje pouze svůj názor.
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• Při poskytnutí i přijímání zpětné vazby neútočím, nekritizuji.
• Nestačí jen mluvit – naslouchej.
Pokud některé děti pravidlo poruší, může to být z nepozornosti, nezvyku se kontrolovat. Mohou nás
tím ale také zkoušet. Co dělat, když někdo pravidlo poruší?
• Zachovat chladnou hlavu, nezačít hned nadávat a rozčilovat se.
• Pokud strhává pozornost na sebe, neposlouchá toho, kdo mluví – připomeneme pravidla diskuse,
ujasníme směr diskuse, zaúkolujeme „narušitele“ například zapisováním postřehů na flipchart,
tabuli (vrátíme se k nim později).
• Pokud jde o agresora, který chce kritizovat (instruktora či jiného účastníka), pomáhá zapojit do
vyřešení situace všechny – například: Díky, že jsi řekl nahlas svůj názor. Chcete na toto téma
diskutovat všichni? Vadí vám, že…? Co byste navrhovali?
Reflexe pomáhá předejít negativním pocitům z aktivity. Měli bychom díky ní odcházet s pocitem, že
se vše vysvětlilo a nezůstaly v nás silné neřešené emoce.

Rychlé metody reflexe
Vizualizace pocitů – symbolická technika
• terč, prsty, symboly na kartách, barvy – semafor, jedno slovo, asociace
• např. předměty (kamínky, provázky s uzlíky, …)
• teploměry (škálování)
• emotikony – obličeje
Hodí se především v situacích, kdy chceme skupinu šetřit, formulace pocitů do slov může být již
nad síly skupiny (po náročné aktivitě) nebo se jedná o skupinu mladších dětí či věkově různorodou
skupinu.
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Kreativní metody reflexe
• výtvarné ztvárnění (malba, kresba, komiks, foto, modelování v hlíně)
• dramatické (pantomima, scénka, živý obraz)
• písemné (volné psaní, dopis, báseň, haiku básně)
Pokud je skupina komunikačně zdatná a pouhé povídání by členům příliš nového nepřineslo, zpestřete jim reflexi nějakou z těchto kreativních metod. Jejich úskalím je náročná interpretace toho, co
chtěl autor říci, proto je vhodné, když tuto reflexi uzavřeme krátkým slovním vyjádřením jednotlivců.

Reflexe formou společného rozhovoru
•

•

neřízená diskuse – sdílení zážitků ve skupině, které přirozeně nastupuje po aktivitě – necháme
rozhovorům volný průběh (můžeme zpříjemnit atmosféru nápoji a jídlem, popř. tichou hudbou),
vhodná zvláště pokud máme skupinu plnou osobností s komunikační bariérou (např. uzavřenost,
menší vyjadřovací zdatnost, koktavost či zadrhávání, apod.)
řízená diskuse s připravenou strukturou (připravené otázky) – moderátor může ovlivnit hloubku
a zacílení reflexe a předejít tomu, aby diskuse byla jen povrchním povídáním komunikativních a
rétoricky zdatných jedinců.

Nebojte se komunikativní metody reflexe oživit a kombinovat s rychlými vizualizacemi či kreativními
technikami.
Pokud chceš umění zpětné vazby dobře zvládnout, začni určitě s knížkou od Evy Reitmayerové a Věry
Broumové Cílená zpětná vazba (2007).

Reflexe po filmu
Plánuješ-li pro oddíl filmový program spojený s diskusí a reflexí dojmů, máme pro Tebe několik tipů:
• Nemíchej diskuzi (argumentace nad sledovanými situacemi, fakty, historickými událostmi) s reflexí pocitů. Jde o dvě oddělené části. Je správné nechat v první fázi ve skupině uvolnit emoce
jako rozčílení, pohoršení, radost, smutek. Teprve potom jsme schopni s čistou hlavou uvažovat
o faktech, příběhu a jednotlivých situacích z filmu a věcně diskutovat.
• Připrav si seznam otázek po filmu do diskuze (např. Jaké momenty byly pro Tebe nejvíce překvapivé? Které otázky Tě při sledování napadly?).
• Předem zaúkoluj diváky podrobnějším sledováním jedné postavy (pokud máme například
10 diváků a 5 hlavních postav, můžeme vždy jednu hlavní postavu přidělit dvěma divákům – ti se
na ni zaměří, po filmu jim pak dáme možnost o postavě spolu diskutovat).
• U mladších je možné diskutovat na téma čeho se bojíme a z čeho máme naopak radost, se
staršími skauty je možné hledat odpovědi na otázku, jak se vyrovnávali s negativními emocemi a
otřesnými zážitky pamětníci, hrdinové příběhu.
Užitečné rady pro moderátora:
• moderování „diskuse“ – role uvaděče/moderátora není o tom hledat jednotné stanovisko, nech
zaznít různé postoje, odpovědi a nesnaž se z nich za každou cenu vyvodit jeden společný závěr
• snažte se usazovat odpovědi do historického kontextu doby
• vyvarujte se jednoduchého, černobílého vidění skutečností
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•

zpětná vazba v mezilidských vztazích je informace o tom, jak na ostatní lidi působí mé chování
(něco dělám dobře, něco dělám špatně a měl bych to změnit, poučit se z chyby).
Záměrnou zpětnou vazbu po aktivitách jsme si zvykli označovat jako tzv. reflexi.
• Reflexe (zrcadlení) obnáší zpětný pohled na emoce a chování, je zpětnou vazbou konkrétního
zážitku jednotlivce či skupiny. Řízená reflexe směřuje k předem stanovenému cíli a účastník v ní
shrnuje své pocity a verbalizuje je (nebo je vyjadřuje pomocí symbolů, vizualizace). Během reflexe
konkrétní aktivity hodnotíme její zlomové momenty a hledáme přesahy do našeho reálného
života.
• Review (prohlédnout si, vrátit se zpět) je typ zpětné vazby, při které se vracíme k tomu, co jsme
prožili a krok za krokem procházíme fáze aktivity. Může být součástí delší reflexe, kde review
tvoří její popisnou část.

Review – „Sdílet a poučit se“
Review je druh reflexe. V review jde o „přehrání“ zážitku zpomaleně a s uvědoměním si proběhlých
pocitů. Většinou ho děláme ve skupině po náročnějších aktivitách, které vyžadovaly zvládání menší či
větší psychické zátěže, vyřešení složitého problému, zvládnutí výzvy, například po psychohře, simulaci
či zážitkovém workshopu. Cílem review je popsat a umocnit zážitek. Zpravidla probíhá pomocí
strukturovaných otázek, které si předem připravíme.
Zvláště u review je důležité, aby ten, kdo jej povede, byl dobře seznámen se strukturou proběhlé aktivity, ale sám se aktivity přímo neúčastnil a zachoval si odstup.
Možné zacílení (výchovný cíl) review:
Když se zaměříme na jednotlivce:
• projev vlastních hodnot a postojů během aktivity
• reakce na simulovanou stresovou situaci
• vynalézavost a nápaditost při řešení úkolu
Když se zaměříme na skupinu:
• schopnost spolupráce (do jaké míry a s jakým efektem, zda si vzájemně bránili nebo rozvíjeli
nápady druhých, …)
• projev vůdčích schopností během aktivity
Buď připraven přehodnotit a změnit předem stanovený cíl, pokud během aktivity vyplynou daleko
potřebnější věci k řešení.
Příprava review před aktivitou:
• určit moderátora (většinou autor) a vymezit konkrétní cíle review
• sestavit otázky na papíře (podle cíle review, podle toho, co se v aktivitě pravděpodobně bude dít,
řešení situací, překážek a problémů, vytipování klíčových momentů)
• určit předem zapisovatele, který bude na review přítomný a zachytí důležité myšlenky (neměl by to
být moderátor – zbytečně se rozptýlí a pak nebude ani dobře vedené review, ani kvalitní poznámky)
• určit, zda bude review přítomen celý tým organizátorů (pokud ano – vymezit hranice jejich vstupování do review; případně zahrnout tým mezi účastníky)
Během aktivity:
• sledujeme konkrétní situace, děláme si poznámky o důležitých momentech (členit časově, podle
místa), znamenáme si i přímé reakce účastníků (citujeme)
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•
•
•

podle vývoje si ujasníme, čemu budeme během review věnovat největší pozornost (co bude cílem)
po aktivitě (před samotným review) upravíme připravené otázky podle konkrétního vývoje
poradíme se s organizátory, kteří byli přítomni jako pozorovatelé či účastníci, získáme podněty
na témata a otázky

Moderátor review
Vhodným moderátorem je člověk, který se nebojí pokládat otázky ve skupině, zvládne citlivě reagovat
na odpovědi účastníků, ve vyhrocených situacích jedná klidně a nezaujatě, ale rozhodně. Měl by umět
pružně přizpůsobit otázky podle vývoje review a reakcí účastníků, zároveň držet směr review, aby
došel k vytyčeným cílům.
Ideálně jde o člena organizátorského týmu s předchozí zkušeností z review (alespoň jako účastník) a
se schopností empatie. Výhodou je absolvované školení či seminář zaměřený na vedení review, nutností je obeznámit se předem alespoň se základy vedení review (viz výše).
Pokud bude aktivita náročná na historické reálie, je potřeba, aby se i moderátor review dobře orietnoval v tématu.

Jak pokládat otázky?
Jak se ptát?
• přiměřeně nahlas, srozumitelně, jazykem skupiny
• zdvořile, povzbuzuj vlídným výrazem obličeje
• obracej se nejen na skupinu, ale i přímými otázkami na jednotlivce
• jednoznačně (jen jedna otázka v jeden okamžik)
• od obecného ke konkrétnímu
• pátrat po konkrétnostech (dotazy na příklady)
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A jak raději ne? (časté chyby)
• rychle za sebou
• sugestivně (Taky vám to připadalo zbytečné?)
• příliš časté použití uzavřených otázek (Líbil se vám program? – odpovědi ANO × NE)
• dobrá otázka na špatném místě (skok do jiné fáze review)
• příliš osobně (Nemyslíš, že ses zachoval hloupě?)
• více otázek najednou ( Jak se vám komunikovalo? A co ta spadlá větev?)
• složité vícevrstvé otázky
• ironicky
• nezačínat otázku doslovným zopakováním předchozí odpovědi (např. …a pak jsme spadli do té
vody. – Vy jste spadli do té vody. Jak jste se cítili? – Cítili jsme se špatně, byla nám zima a nechápali jsme, proč to musíme dělat. – Nechápali jste, proč to musíte dělat. Co jste očekávali?)
Otázky je dobré strukturovat podle časového sledu aktivity a u klíčových situací si připravit otázky
směřující k vyhodnocení výchovného záměru.

Příklady otázek rozvíjejících výchovnou hodnotu
Otázky je nutné přizpůsobit věku, zkušenostem skupiny a programu.
Důvěra a podpora
• Jak jste se cítili, když vaše bezpečnost závisela na skupině?
• Jak se projevuje podpora?
• Co potřebujete k tomu, abyste někomu věřili?
Komunikace
• Všimli jste si nějakých způsobů komunikace, které vám pomohly splnit úkol? Které způsoby byly
naopak neefektivní?
• Jak jste se vypořádali s různorodosti názorů ve vaší skupině?
Rozhodování
• Jakým způsobem jste se rozhodovali? Jak jste s tím spokojeni? Co se vám na tomto způsobu líbilo,
co nelíbilo?
• Rozhodovali jednotlivci nebo skupina? Vyjádřili se všichni?
• Kdo se do rozhodování nezapojil? V jaké situaci by ses zapojil?
• Jaký způsob je podle vás pro tuto skupinu nejlepší?
Spolupráce
• Jak jste spokojeni s výsledkem, kterého jste dosáhli?
• Jak jste vnímali průběh vzájemné pomoci při …?
• Co vám přinesla vaše spolupráce?
• Jak moc jste byli zapojeni? Jak moc jste chtěli být zapojeni?
• Jak bys příště mohl osobně přispět k lepší spolupráci?
Plánování
• Jak jste plánovali postup v aktivitě? Byl plán úspěšný?
• Co byste navrhli změnit pro příští plánování?
• Kdo přinesl dobré nápady a impulsy?
Řešení problémů
• Všimli jste si nějakých vzorců, pravidelnosti ve způsobu, jakým jste řešili problémy? Do jaké míry
byly efektivní?
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•

Najdete nějaké podobnosti mezi tím, jak řešíte problémy v běžném životě a zde během programu?
• Jaký byste navrhli postup pro opravdu efektivní řešeni problémů?
Vedení
• Kdo přebíral vůdcovskou funkci? Jak se to měnilo v průběhu a proč?
• Jak se pozná, že tým někdo vede? Jak se to projevovalo u vás?
• Jak reagoval váš tým na vůdce?
• Bylo těžké přebírat vedeni v tomto týmu? Proč?
• Jak byste popsali dobrého vůdce (leadera)?
• Jaké dovednosti byste potřebovali procvičit, abyste se stali efektivnějšími vůdci?
• V jaké situaci je pro vás snadné se podřídit a naopak?
Vnímání sebe sama
• Co vás potěšilo?
• Co jste se o sobě dozvěděli?
• Jak jste zareagovali, když...? Znáte to i z běžného života? Jakou reakci byste si přáli?
• Je nějaké chování, které byste chtěli příště změnit?
Respekt
• Všimli jste si nějakých rozdílů mezi členy skupiny? Jakých?
• Jaký vliv měly tyto rozdíly na skupinu jako celek?
• Přispěla rozdílnost členů týmu k úspěšnosti?
• Co vám pomáhá respektovat druhé?
• Jak to vypadá, když se respektujeme/nerespektujeme?
Na závěr
• Co jste se dozvěděli o sobě/skupině/tématu?
• Co vás nejvíce překvapilo?
• Udělali jste dnes něco, na co jste hrdí?
• Kde a jak využijete to, co jste se dnes naučili?
• Na čem byste chtěli nejvíce zapracovat? Co vám v tom pomůže a co bude bránit?

Zpětná vazba po aktivitách / 83

PROŽITKOVÉ WORKSHOPY
V našem pojetí je program nazývaný souslovím „prožitkový workshop“ vnímán jako strukturovaný
program, který je složený z několika částí:
• teoretický vstup – přednáška, výklad, čtený text, video (dokument, film, …), představení (divadlo)
• simulace – strukturované drama (prožitková část)
• review – společný rozhovor (nejdůležitější část, shrnutí, zpracování prožitku a odosobnění)
Prožitkový workshop je svým pojetím a náročností vhodný pro starší účastníky (skauti, RS, dospělí).
Vyžaduje nejen základní znalost tématu, ale také jistou míru koncentrace, pochopení a schopnosti
prožít náročnou simulaci a následně se dokázat od prožitého odosobnit.
Organizátoři workshopů by měli mít na paměti několik věcí:
• o tématu workshopu si dopředu nastudujeme co nejvíce materiálů (a nemáme na mysli jen knihy
či články, ale také např. televizní dokumenty, autentické písemnosti typu rozsudek, prohlášení
apod.) – v průběhu workshopu se vždy objeví mnoho podnětů od účastníků
• při přípravě na workshop se dobře seznamme také s českými (potažmo obecnými) dějinami,
vždyť skautské dějiny jsou s nimi úzce spjaté a je třeba mít na okolnosti širší náhled
• předem pečlivě zvažme, kdy workshop zařadit – ač se to u některých workshopů nemusí zdát,
bývají psychicky (a často i fyzicky) vyčerpávající
• workshop nerealizujeme proto, že je to „dobrá hra“ – provedení workshopu má vždy svůj výchovný cíl či několik výchovných cílů; snažme se tyto cíle najít, dobře je uchopit a při realizaci
workshopu s nimi citlivě pracovat
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Teoretický vstup
Cílem teoretického vstupu je předat potřebné vědomosti a fakta, na základě kterých účastníci pochopí
kontext a souvislosti. Proto tuto úvodní část pojměte trochu všeobecněji, jako přehled skautských dějin dané doby na podkladu českých dějin. Na druhou stranu pečlivě uvažte, které informace by měly
zaznít a které již ne. Příliš obecný úvod může vést k nepochopení smyslu či menší motivaci, příliš
konkrétní zase jednak k případnému vyzrazení toho, k čemu jsme se chtěli dobrat až v dalších částech, a také by hrozilo, že bychom svými konkrétními informacemi a především názory mohli předem
ovlivnit myšlení a vnímání účastníků.
Jako teoretický vstup můžeme zvolit například:
• přednášku – pozor na nudu, když už přednáška, pak doplněná prezentací s fotkami, ukázkami,
nějakou interakcí s účastníky (drobná slovní hra, zapojení účastníků do předkládaného tématu)
• výklad – podobně jako u přednášky je důležitá především atraktivní forma podání
• čtený text – pečlivě zvážit, co a jakým způsobem přečíst, může jít také o koláž několika kratších
textů (částí textů)
• divadlo – nemusí jít nutně o klasické činoherní provedení, ale o krátkou scénku
• video (dokument, film, nebo jen část) – doplněno vhodným komentářem, či právě výkladem,
přednáškou, čteným textem
Zkrátka a dobře: připravit a poučit, ale neznechutit, nenudit.

Simulace – strukturované drama, práce s prožitkem
Časově i organizačně je nejdelší částí zážitkového workshopu simulace. Naším cílem je, aby účastníci
na základě vlastního prožitku pochopili jednání reálných postav v kontextu dějin.
Organizace – každý workshop by měl mít svého režiséra, hlavního organizátora, který v průběhu posouvá děj. Tento člověk má buď konkrétní roli (pokud možno nestrannou), nebo stojí mimo samotnou
aktivitu (není přímým účastníkem, dělá zásahy zvenčí). Režisér by měl mít přesný přehled o tom, co
se v danou situaci děje, dávat pokyny ostatním realizátorům, hlídat si čas, fyzický i psychický stav
účastníků, dynamiku workshopu.
Účastníci – dobře zvažte, pro koho workshop připravujete (věk, znalosti, psychická i fyzická stránka).
Simulace často vyžadují od účastníků hraní rolí, přijímání názorů, které jim nejsou vlastní, zvládnutí
situací. Workshopy tedy organizujte s lidmi, které dobře znáte. Pokud je budete realizovat s cizí
skupinou, musí být v organizačním a realizačním týmu vždy minimálně jedna osoba, která účastníky
dobře zná a která pomůže nejen s rozdělením rolí, ale také s případnými nepředvídatelnými situacemi
během simulace.
Místo – při výběru místa, kde chceme workshop zrealizovat, zvažme množství civilistů a působení
simulace na nezasvěcené okolí. Pro neinformovaného diváka může právě tato část vypadat přinejmenším podivně, v horším případě nebezpečně. Pokud by tedy měla simulace probíhat za případné
účasti takových osob, informujte o tom předem příslušné instituce (např. městský úřad, policie, hasiči).
Realizátoři (organizační a realizační tým) – musí být dobře seznámení jak s pravidly hry, tak s podrobným předpokládaným průběhem celé akce. Zároveň by hlavní organizátor měl zvážit i možná
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rizika a předem připravit krizové varianty, s těmito pak důsledně seznámit všechny, kdo jsou do realizace zapojeni.
• Základním pravidlem je mít minimálně jednu osobu určenou jako zdravotníka (s připravenou
lékárničkou), a dále minimálně jednu osobu jako „psychický dozor“ – tedy pro případ, že by
některý z účastníků psychicky nezvládl probírané téma. Oba tito organizátoři jsou buď mimo
samotnou aktivitu, nebo mají takové role, při kterých budou snadno k zastižení a zároveň je bude
možné ve zbytku simulace zastoupit/nahradit/obejít se bez nich.
• Krizový plán – může se stát, že dojde k „sesypání“ (= psychické nebo fyzické vyčerpanosti) více
účastníků najednou. I na tuto variantu musíme být připravení, mít krizový plán, jak situaci zvládnout. Při větším počtu než 3–4 je na zvážení hlavního organizátora, zda simulaci předčasně
neukončit – pokud možno citlivě, je zbytečné znepokojovat zbývající účastníky, zároveň je ale
nenechávejme v nevědomosti (zvlášť, pokud nebudou mít jasno v tom, co se vlastně stalo, a budou
mít strach o ostatní).
Pravidla – také účastníci musí být dobře seznámeni s pravidly. Předem si několikrát projděme, co,
jak a kdy účastníkům řekneme. Pravidla by měla být nastavena přesně tak, aby každý věděl, co a proč
dělá (pokud simulace nevyžaduje jinak), a abychom eliminovali případné dotazy či přerušení simulace
z důvodu nepochopení (případně musí být jasně stanoveno jakým způsobem je možné tyto nejasnosti
řešit v průběhu simulace tak, aby to mělo co nejmenší dopad na průběh). Pokud nechceme při vysvětlování pravidel některou část vyzradit, seznamme s ní účastníky alespoň rámcově (například tak, že
účastníci budou srozumění s tím, že mohou nastat chvíle, kdy nebudou vědět, co a jak dál, ale že to
pro danou chvíli bude v pořádku).
• obtížnější variantou je pak postupné seznamování s pravidly – na začátku řekneme účastníkům
pouze to nejdůležitější (obecné informace o bezpečnosti) a pravidla pro první část; zbytek pravidel se pak budou dozvídat v průběhu simulace, a to buď od režiséra (zásahem zvenčí), nebo,
při dobře promyšlené variantě (a samozřejmě pokud to bude zapadat do koncepce simulace), od
některého z realizátorů hrajících v simulaci nějakou roli
• před zahájením simulace musí být všichni účastníci srozumění s tím, že účast na workshopu je
dobrovolná, a že také mohou svou účast ukončit kdykoliv v průběhu; zároveň ale stanovme pravidla, jak má k tomuto ukončení dojít (pokud možno by konec jednoho účastníka neměl narušit
prožitek simulace ostatním, kteří chtějí pokračovat); organizátoři také musí mít dopředu jasné, co
s těmito lidmi (kam je umístit, případně jim zajistit pomoc, jak již bylo napsáno výše)
• při vysvětlování pravidel připomeňme, že jde především o prožitek, a že přidělené role jsou skutečně jen role – účastníci by se tedy měli snažit maximálně vcítit, uvědomovat si dobový kontext;
pokud to někomu bude dělat v průběhu simulace problémy, tak to není důvod, aby prožitek pokazil ostatním účastníkům; pro účastníky je simulace jedna z mála možností, jak si co nejreálněji
prožít něco, co ve skutečnosti – naštěstí – zažít nemůžeme
Gradace – simulace je část, kterou si účastníci budou nejlépe pamatovat. Závěr simulace by tedy
logicky měl být vrcholným osobním prožitkem každého účastníka. Nemusí jít nutně o obrovskou
akci, mnohdy je daleko výraznější psychický prožitek. Může jít o něco nečekaného, dramatického,
dohnaného do krajnosti. Nebojme se řídit heslem: Prožitek nemusí být pozitivní, hlavně, když je silný.
Rituál – zvláště pokud se simulace vyhrotí, je dobré mít na závěr připravený nějaký „návratný rituál“,
kterým se účastníci (i organizátoři) vnitřně oprostí od role, vystoupí z ní, budou schopni se následující
části workshopu zúčastnit s větším odstupem a nepřenášet tam situace, které patří do části simulace –
a tam by měly také zůstat.
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Review
Obecné informace o tom, co to je review a jak jej správně vést, jsou uvedeny výše v kapitole Zpětná vazba po aktivitách. Následující řádky tedy budou věnovány specifikacím review prožitkových
workshopů s historickým tématem.
Mezi simulací a review nechme účastníkům i organizátorům krátký prostor pro „vydýchání“, můžeme
klidně vložit svačinu (příp. krátkou večeři). Nenechávejme ale tento prostor příliš dlouhý, jednak aby
z přítomných nevyprchalo právě prožité, a také kvůli případným negativním emocím, které by druhý
den mohly být v paměti uchovány natolik silně, že by je ani dobře odvedené review nedokázalo utřídit,
ohladit, vyřešit, přinést klid.
Pro prožitkové workshopy je review nejdůležitější částí. Nejsilnější zážitek si účastníci pravděpodobně
odnesou ze simulace, ale dlouhodobě přetrvávající pocit, názor a náladu by si měli utřídit a zapamatovat právě z review. Z toho jasně vyplývá, že na review je potřeba se pořádně připravit, protože
úspěch celého workshopu závisí právě na zdařeném review. I po neúspěšné simulaci se lze díky dobře
vedenému review dočkat naplnění vytyčených cílů. Především z tohoto důvodu je vhodné, aby review
vedla osoba, která nebyla v simulaci ve výrazné roli, ale přesto celý průběh pečlivě sledovala. Ideálním
se tedy jeví režisér (hlavní organizátor) – není to ale podmínka, neméně důležitá je také osobnost
moderátora review.
Moderátor review
Příprava na review probíhá ve třech fázích – příprava před workshopem, sledování workshopu, krátké
shrnutí po skončení simulace s přímými účastníky z řad organizátorů (všechny tři části jsou opět
detailněji popsány v kapitole Zpětná vazba po aktivitách).
Moderátor se musí výborně orientovat v tématu, o kterém workshop je. V zásadních otázkách (tedy
obvykle v těch, které jsou pro celý workshop nejdůležitější, na kterých workshop stojí) je nestranný,
nezaujatý, nebo alespoň dokáže svůj názor potlačit a vést review v neutrální rovině.
Otázky
Kromě obecných zásad platí při historických workshopech jedno důležité pravidlo při vedení review:
dobře rozlišujte, co bylo při prožité simulaci skutečně důležité, a co byla jen „nabalená omáčka“.
Review nemá být jen o odpovědích na historické otázky, ale zároveň nemá být jen utříděním pocitů –
tyto dva aspekty je potřeba citlivě sloučit. Zároveň by otázky měly směřovat k tomu, abychom naplnili
cíle, jež jsme si pro workshop stanovili.
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FILMOVÉ PROGRAMY
„Zanedlouho tady nebude jediný pamětník. Je důležité, aby dostali slovo ti, kteří jsou ještě
schopni říct, jak to přesně bylo, popsat své pocity, prožitky. Věci s touto tematikou je třeba
dělat, dokud tady ti lidé ještě jsou.“
Hynek Bočan, režisér
Filmový program je atraktivní forma, jak přiblížit některou etapu dějin pomocí filmového či televizního materiálu. Důležité je vhodně zvolit filmové či televizní dílo, aby diváky jednak bavilo, a zároveň
splnilo námi očekávané cíle.
Film v tomto pojetí je vlastně první, seznamovací, a zároveň v mnoha ohledech klíčová komponenta
programu. Film zanechá dojem, dokáže vyvolat silné emoce a tak vzbudit zájem o téma, přinese poučení i informace. Není nutné pracovat vždy pouze s jedním dílem. Další vhodnou formou může být
využití více filmových či televizních ukázek týkajících se jednoho tématu (například pohled na srpen
1968: ukázka z filmu Pelíšky, muzikálu Rebelové, seriálu Vyprávěj, seriálu Zdivočelá země, filmového
týdeníku z roku 1968) – srovnání těchto materiálů dává tématu dynamiku a umožňuje o prezentovaných pohledech diskutovat. Přínosným modelem filmového programu může být také přímá konfrontace dvou filmů věnujících se stejnému či podobnému tématu, každý však ze zcela jiného úhlu
pohledu (dobový film podávající kolektivizaci jako pokrokovou cestu ke štěstí a snímek z konce 60. let
reflektující stejné události kriticky).
Program následující po filmu může mít různou podobu, například hra (s hraním rolí, simulační),
diskuse, zamyšlení. Je vhodné si připravit „pracovní listy“ – reflexe svých dojmů a myšlenek před a
po filmu, nebo pouze po filmu; chybět by neměla ani pečlivě připravená beseda, která se může týkat
tématu díla, okolnostech vzniku díla, tvůrců, kteří se na něm podíleli, zobrazovaných postav.
Při výběru je třeba mít na zřeteli rizika, která můžeme volbou filmu vyvolat. Obzvlášť důsledně bychom měli posuzovat a prezentovat objektivnost filmu. I u těch nejvěrohodnějších děl je v určité míře
zastoupena umělecká iluze (někdy může jít o zdánlivě malé, ale ve výsledku velice důležité skutečnosti – pro filmovou tvorbu je například příznačné slučování několika reálných postav do jedné osoby).
Film bychom také měli vybírat s jasnou představou, co od něj očekáváme, jaký dojem má vyvolat, a
zároveň se u kontroverzních témat předem připravit na případnou jednostrannost filmu. Zlaté pravidlo, které snad ani není třeba zdůrazňovat: nikdy nepouštějte film, který jste předem sami neviděli.
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Filmové tipy dle tématu, které chceš skautům přiblížit:
2. sv. válka – Krev zmizelého (M. Cieslar, 2006), Vyšší princip ( J. Krejčík, 1960), Ať žije republika
(K. Kachyňa, 1965)
50. léta – Všichni dobří rodáci (V. Jasný, 1968), Skřivánci na niti ( J. Menzel, 1969), Ucho
(K. Kachyňa, 1970)
70. léta a normalizace – Zapomenuté světlo (V. Michálek, 1996)
Vězení, podmínky pracovních táborů – Boxer a smrť (P. Solan, 1962), Přežil jsem svou smrt
(V. Jasný, 1960), Poslední motýl (K. Kachyňa, 1990), Transport z ráje (dokument o propagandistickém natáčení v Terezíně, 1962), Bumerang (H. Bočan, 1996)
Dilema spolupráce s StB – Kawasakiho růže ( J. Hřebejk, 2009), Pouta (R. Špaček, 2009), Konfident ( J. Nvota, 2012), Ve stínu (D. Ondříček, 2012)
Vyrovnávání se s minulostí vlastní rodiny – Kawasakiho růže ( J. Hřebejk, 2009), Žert ( J. Jireš,
1968), Všichni moji blízcí (M. Mináč, 1999)
Hodnota vlastenectví, věrnost demokracii – Člověk proti zkáze (Š. Skalský, J. Pleskot, 1989),
Hořící keř (A. Holland, 2013)
Drsná realita – Habermannův mlýn ( J. Herz, 2010)
Zapovězené filmy:
Všichni dobří rodáci (V. Jasný, 1968), Skřivánci na niti ( J. Menzel, 1969), Den sedmý, osmá noc
(E. Schorm, 1969), Smuteční slavnost (Z. Sirový, 1969), Ucho (K. Kachyňa, 1970)
Seriály o životě za totality:
Vyprávěj (B. Arichtev, 2009), Přítelkyně z domu smutku (H. Bočan, 1992), Zdivočelá země (H. Bočan, 1997)
Dokumenty o skautech:
Skaut má holá kolena (B. Rychlík, 2005), Skauti v odboji ( J. Hovorka, 2008), dokumentární cyklus
České televize Neznámí hrdinové (v některých dílech se mluví o skautech)
•
•

Při promítání je samozřejmostí dobré technické zajištění.
Vždy si nechte dostatek času také na reflexi, společnou interpretaci toho, co jste zhlédli.
„Dnešní nesvoboda je podle mě mnohem víc neviditelná než ta totalitní. Čím vším jsme
dneska svázaní, aniž bychom si to uvědomovali, čemu všemu sloužíme a nevíme o tom?
A jak se z toho vyvázat a jde to vůbec ještě, být jen ‚sám za sebe‘? “
Štěpán Hulík, scénárista (Hořící keř)
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ODBORKY A ROVERSKÉ ZKOUŠKY
Odborky
Cílem odborek (zkoušek odborné zdatnosti) je povzbudit a prohloubit zájem dětí o nové činnosti,
specializovat se na konkrétní oblast. Plnění odborek bývá spíše nadstavbou programu, a proto probíhá
jako individuální okrajová záležitost.
Odborky, které souvisejí s historií či tradicemi byly v minulosti orientované především na teoretické
znalosti. Současní tvůrci nových odborek kladou větší důraz na začlenění praktických úkolů a úkolů,
které souvisí s životem oddílu včetně jeho tradic.
Se zájmem skautů o tuto skupinu odborek je to stejné jako se zájmem o dějiny jako takové. Proto při
uvádění odborek do oddílu hodně záleží na počáteční motivaci členů a přístupu k tématu. Osvědčené
formy, které většinu dětí baví, jsou besedy s pamětníky, návštěva historicky významných míst, prohlížení kronik, fotoarchivů, výstavy, nebo dobrodružná hra po městě či na táboře s vypracovaným libretem podle skutečného příběhu. Zažehnout zájem u dětí není tak těžké, důležitá je následná podpora,
projevy uznání za malé i velké pokroky v plnění odborky, vytvoření prostoru pro prezentaci získaných
znalostí a dovedností před oddílem či zapojení „odborníka“ s jeho uměním ve správných chvílích do
oddílového programu.
V případě skautských odborek došlo k důležitým změnám. Vedle odborky Historik se nově objevuje
Skautské dědictví, které je určeno všem, kteří mají zájem poznat duchovní rozměr a kořeny skautingu,
chápou kontinuitu etap skautingu a přemýšlí o jeho směřování. Prakticky by měli zvládnout přípravu
a realizaci historicky zaměřeného programu pro oddíl a jinými způsoby se snažit své poznání předat
ostatním členům.
Na skautskou historii a symboliku – včetně dokumentačních dovednosti (kronika, archiv, fotografie,
web, aj.) – se zaměřuje odborka Skautský historik. V praxi by měl zájemce zvládnout i různé formy
předání svých znalostí a prezentaci pramenů před publikem (oddíl, středisko, rodiče, …).
Pro záchranu a udržování oddílových, popř. střediskových tradic má velký smysl nová odborka Obřadník. Je to cesta, jak zachovat kontinuitu tradic na úrovni skautského oddílu a střediska. Odborka
je to především praktická, nevyžaduje znalost historických dat, zájemce by měl oddílové tradice a
rituály chápat a ovládat tak, aby je mohl předat dál. Podílí se na přípravě a realizaci skautských obřadů
a rituálů. Pokud se v oddíle zadaří mít vícero Obřadníků, pomohou nám po nějakou dobu aktivně
pečovat o oddílový život.
Úvodní motivací k plnění odborek Skautský historik či Skautské dědictví může být pohnutý příběh
skautského pamětníka, který uvedete do oddílu hrou na speciální výpravě spojenou s návštěvou místa,
na kterém se příběh odehrál. Na táboře příběh přečtěte u večerního táborového ohně a spojte se zamyšlením či vigílií. Následně připravte na další den aktivity, během kterých si skauti, aniž by to tušili,
vyzkouší úkol zadaný v odborce (vyberte takový, který je – třeba i s malou pomocí – zvládnutelný pro
většinu). Pokud někoho činnost nadchne, můžete jim nabídnout možnost pokračovat s patronem
odborky.
K plnění odborek lépe motivuje jejich nové rozdělení na úroveň „Dokaž to“ a „Zkus to“, možnost
výběru výzvy, která je uchazeči nejbližší, pracovní list a také osobnost patrona – průvodce, který pomáhá s výběrem a plněním odborky.
Nejsilnějšími faktory pro motivaci členů v oddíle k plnění odborek zůstávají aktraktivní odměna
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(nášivka na kroj, nálepka, aj.), možnost sebeprezentace, ale i přístup skautského vůdce/rádce. Ti rozhodují o tom, zda členy o odborkách informují, zda udělají prostor v programu pro jejich plnění, zda
si najdou čas navíc pro zájemce o odborky. Snažme se povzbudit k plnění i ostatní, méně sebevědomé
nebo zatím nevyhraněné členy, odborky nejsou jen pro zapálené zájemce o historii.

Vlčci a světýlka
V přípravném procesu jsou nové odborky pro vlčata a světlušky. Pravděpodobně zůstane zachován
v podobné formě Historik i Kronikář, v aktuální podobě vlčků a světýlek je také Průvodce, který se
historie dotýká požadavkem znalosti historických postav svého města/obce, popř. nejvýznamnějších
historických památek v místě.
Hlavní motivací pro tento věk k plnění odborek jsou opět odměny (nášivky, nálepky, apod.) a možnost
se blýsknout v kolektivu. Skutečný zájem o skautskou historii v nich snáze probudíme hlavně skrze
příběhy, kontakt s pamětníkem a jeho autentickým vyprávěním (přiměřeně dlouhým), atraktivní sbírkou, pestrostí skautských symbolů nebo zajímavě připravenou a jejich věku přiměřenou badatelskou
činností. Zakusit dobrodružství při pátrání ve starých kronikách, hledat stopy zakladatelů oddílu či
střediska přináší vlčeti a světlušce také pochopení důležitosti a smyslu kronik a potřebnou motivaci
k vedení zápisů či fotodokumentace šestkových schůzek a výprav.

Roverské odborky
Roverský program v brzké době nabídne starším skautům a skautkám další nástroj seberozvoje, roverské odborky. Pro oblast skautské historie a dědictví skautingu lze v odborkách očekávat důraz na práci
s orální pamětí, vlastní badatelskou činnost (vyhledávání informací z různorodých pramenů a médií,
spolupráci s paměťovými institucemi), kontakt s pamětníky, alternativní a kreativní formy archivace
(elektronické kroniky, správa webu, fotoarchivu, apod.). Důležitým rozměrem roverských odborek
by měla být služba a orientace na užitečnou činnost pro oddíl či středisko. Rover své poznání může
různými způsoby předávat ostatním členům, výsledky své práce prezentovat středisku či veřejnosti.
Každá odborka měla svůj odznak a ten se nosil na košili, a kdo měl odborku, musel v tom
být i užitečný. Kdo měl odborku z jazyků, musel překládat, dělat průvodce a podobně.
Důležitý bylo, a je, umět znalosti použít k dobrému, pro druhé i pro sebe. Byl jsem zemský
duchovní rádce, byl jsem pro všechny (chodil na duchovní práci do jiných táborů v okolí).
ze vzpomínek br. Jiřího Reinsberga – Amundsena

Roverské výzvy a projekty
Roverské zkoušky mají za cíl rovera něco nového a užitečného naučit, potrápit trochu jeho vůli překonávat sebe sama a obohatit jeho život. Rádi bychom rozšířili nabídku zkoušek o ty „historické“,
související s tradicemi a rituály, osobní pamětí, historií skautingu a jejím ožíváním v praxi. O způsobu
plnění výzev (osobních zkoušek) a projektů (společných zkoušek) je dostatek informací v příručce
Roverský začátek nebo na Rovernetu (www.rovernet.cz), kde je uvedena aktuální nabídka zkoušek.
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Výzvy – osobní zkoušky

SKAUTSKÉ STOLETÍ

Popis: Nahraji vyprávění skautského pamětníka (www.skautskyinstitut.cz/skautske-stoleti)
Oblast: Rover je skaut
Typ: Zkušený RR (19–24 let)

TRAGICKÉ MÍSTO

Popis: Navštívím místo s těžkým příběhem (např. Osvětim, Terezín, Jáchymov)
Oblast: Rover má duši
Typ: Začínající RR (16–18 let)

Varianta: K této výzvě si připravím text k zamyšlení, který si na místě přečtu. Může se jednat o vyprávění pamětníka, či výběr citátů souvisejících s tématem od různých autorů.

MÉ KOŘENY, MŮJ PŘÍBĚH

Popis: seznámím se s životními osudy konkrétních rodinných příslušníků a sestavím vlastní rodokmen.
Oblast: Rover má duši
Typ: Začínající RR (16–18 let)

Postup:
• Sestavím vlastní rodokmen (ručně či pomocí PC programu, lze i on-line).
• Rodokmen by měl začínat alespoň 3 generace zpátky v rodinné historii, ale čím hlouběji se ke
svým kořenům dostaneme, tím lépe.
• Seznámím se detailněji s životními osudy konkrétních rodinných příslušníků (alespoň s šesti)
včetně prohlédnutí (případně oskenování) fotografií těchto osob.
• Při hledání informací se zaměřím na životní podmínky svých předků, rodinné poměry či zapojení
do společenského dění.
• Zjištěné podobnosti s mým vlastním životem či osobními údaji si poznamenám.

ODDÍLOVÉ HISTORKY

Popis: V oddílových či střediskových kronikách vyhledám TOP 10 „hustých“ (veselých, děsivých,
poučných, „černých“ apod.) historek a seznámím s nimi svůj kmen, oddíl nebo celé středisko.
Oblast: Rover je skaut
Typ: Zkušený RR (16–18 let)
Postup:
• V oddílových či střediskových kronikách vyhledám TOP 10 „hustých“ (veselých, děsivých, poučných, apod.) historek (příhody z táborů, výprav, apod).
• Historky přepíši do elektronické podoby, popř. doplním fotkami.
• Promyslím způsob, jakým s nimi seznámím širší okruh skautů (kmen, oddíl, středisko).
Příklad: hrou, předčítáním při táborové snídani, aktivitou na způsob „Partičky“, pomocí scének, vložením na web, nástěnku. Kreativitě se meze nekladou!
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POSELSTVÍ

Popis: Vypátrám ve svém okolí starší osobu a poprosím ji, aby mi vyprávěla svůj příběh.
Oblast: Rover má duši, Rover jsi mezi lidmi
Typ: Začínající RR (16–18 let)

Postup:
• Vypátrej ve svém okolí starší osobu (nemusí jít o skauta), která je pamětníkem událostí 40.–80. let
a je ochotna Ti vyprávět svůj příběh.
• Připrav se na setkání s ní. Připrav si rozhovor (strukturu otázek můžeš nalézt v metodické příručce o výchově historií, nebo na webu Skautského institutu ABS v příbězích Skautského století)
• Během rozhovoru se zeptej na životní zkušenosti a poučení, které si pamětník odnesl z prožitých
situací a událostí.
• V rozhovoru se pro sebe snaž objevit životní poselství, které si později o samotě zformuluj a zapiš
do roverského zápisníku či deníku. Formu poselství (motto, citát, delší zamyšlení, předsevzetí,
apod.) zvol podle sebe.
• Pokud s tím bude dotyčná osoba souhlasit, publikuj rozhovor v libovolném médiu.

MUKL

Popis: Strávím jeden den podobně jako MUKL
Oblast: Rover má tělo
Typ: Zkušený RR (19–24 let)
Postup:
• vstaň v 5.00, vysprchuj se studenou vodou
• obleč se do pruhovaných svršků (pouze 2 kusy oblečení), vydrž v nich do příštího rána
• odepři si snídani i svačiny, dnešní jídlo sestává z 200 g chleba (denní příděl), k tomu v poledne
5 lžic teplého zeleninového vývaru (s pár kousky zeleniny), 5 lžic vařeného hrachu/fazolí, jako
bonus sněz 2–3 vařené brambory včetně slupky, večer si můžeš dát lžíci rozředěné marmelády,
kolečko salámu nebo jeden trojúhelníček taveného sýra
• na tento den máš přidělen 1,2 l vody na pití
• dnes máš tzv. chmerku – ukliď celý pokoj, utři prach a umyj podlahu (popř. vysaj)
• vycházku máš povolenou na 30 minut, během ní udělej 50 dřepů, zbytek času můžeš trávit pouze
ve svém pokoji (můžeš chodit na WC a pro oběd a večeři do kuchyně)
• v podvečer slož báseň o svobodě, k ruce máš toaletní papír a obyčejnou tužku
• vyspi se dnes na zemi bez polštáře a peřiny, večerka je ve 20.00
• po celou dobu plnění výzvy nepoužívej žádnou elektroniku včetně telefonu, nic nečti
Každou výzvu není potřeba jen překonat, ale dokázat se ohlédnout za průběhem plnění zkoušky.

Projekty – společné zkoušky

ZALOŽENÍ TRADICE

Popis: Založím s kmenem nějakou tradici či rituál, kterou budeme nadále udržovat.
Oblast: Rover má životní dráhu.
Typ: Začínající RR (16–18 let)
Postup:
S roverským kmenem založíme jakoukoliv tradici či rituál, kterou budeme v průběhu dalšího fungování udržovat nebo plnit. Ať už na pravidelných akcích, schůzkách, nebo táborech. Na vymýšlení
tradice by se měla podílet většina kmene, ne jednotlivec.
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VÝSTAVA Z HISTORIE STŘEDISKA/ODDÍLU/KMENE

Popis: Uspořádáme výstavu o historii skautů.
Oblast: Rover jsi v kultuře
Typ: Zkušený RR (19–24 let)
Postup:
• Přípravná fáze.
• Realizace výstavy v lokalitě, kde působíte.
• Zpřístupněte výstavu široké veřejnosti (web, letáky a plakáty na veřejných místech).

Tip jak udělat výstavu: Tato zkouška vyžaduje dobrou koordinaci úkolů, které si mezi sebe rozdělíte.
Několik z vás může dělat badatelskou činnost, část lidí může řešit prostory a propagaci, vernisáž
apod. Přípravnou fázi si dobře naplánujte. Dobré je výstavu zacílit na konkrétní téma (provokující,
které zaujme, nebo na osobnost z historie střediska). Vlastní bádání bude spočívat ve sběru informací,
fotografií, objektů, několika návštěv paměťových institucí v okolí, rozhovory s pamětníky, záznam
autentických zpráv, shánění map. Další, spíše technická věc, je vyřešení vlastní instalace, zhotovení
popisek, a také způsob financování materiálu na výrobu výstavy – sponzoring.
Pro výstavu zajistěte snadno dostupné místo, aby veřejnost mohla výsledky vaší práce vnímat snáze
a po delší dobu. Pokud máte klubovny až na okraji města se špatnou dopravní dostupností, hrozí, že
bude účast veřejnosti menší.

TOTALFILM FEST

Popis: Společně se podíváme na 2 snímky dokumentující život za války či za totality. Reakce na filmy/
dokumenty společně probereme.
Oblast: Rover jsi v kultuře
Typ: Starší RR (19–24 let)
Postup:
• Vyberte společně snímky z širší nabídky, např. Všichni dobří rodáci, Zapomenuté světlo, Bumerang,
Konfident, Kawasakiho růže, Život je krásný, aj.
• Připravte příjemné prostředí, dopřejte si dostatek času i na diskusi po filmu.
• Předem si připravte nějaké zajímavé informace o filmu, „perličky“ z natáčení, dobové souvislosti
o vzniku filmu.
• Po zhlédnutí snímku společně proberte kontroverzní momenty, dilema postav, způsob režisérova
vyprávění, interpretace historických událostí, své dojmy a pocity.

SKAUTSKÝ HROB

Popis: Na blízkém hřbitově či v regionu navštívíme skautský hrob/pomník a pomůžeme s jeho údržbou.
Oblast: Rover jsi mezi lidmi.
Typ: Putující RR (19–24 let)
Postup:
• Vytipujte si místo, kde je pochována skautská osobnost z vašeho regionu. Může se jednat také
o pomník. Možná budete muset více hledat, vyptávat se oldskautů, pátrat v kronikách či archivech. Někdy je na hrobu přímo symbol lilie, a přesto jméno skauta nemusí nikdo z členů střediska
znát. To je pravá výzva – vypátrat souvislosti.
• Společnými silami místo upravte, zasaďte trvalku, zapalte svíčku, uctěte vzpomínku skautským
pozdravem či jiným vhodným způsobem.
• Důležité je seznámit se co možná nejlépe s životním příběhem člověka, u jehož hrobu stojíte, a
oživit tak na chvíli jeho existenci.
94 / Odborky a roverské zkoušky

STARÁ TÁBOŘIŠTĚ

Popis: Společně se vydejte po stopách starých skautských tábořišť a zdokumentujte jejich dnešní
podobu.
Oblast: Rover jsi v přírodě
Typ: Putující RR (19–24 let)

Postup:
• Pomocí oddílových, střediskových kronik či jiných pramenů si vytipujte alespoň 3 místa, kde se
v minulosti uskutečnil skautský tábor, a navštivte je (postupně).
• Spojte návštěvu tábořiště s vaším prázdninovým či víkendovým putováním.
• Zdokumentujte stav tábořiště, udělejte porovnání s dochovanými fotografiemi.
• Vezměte si s sebou kronikový zápis, který vznikl v těchto místech a přečtěte si jej.
Tip: Pokud vám to majitel pozemku dovolí, vysaďte na okraji starého tábořiště strom nebo na místě
zakopejte vzkaz pro další generace.
Související projekty, které lze propojit s historií:
„Příběhy“ – hledání a čtení příběhů na zamyšlení. Tento projekt se dá zaměřit na úryvky příběhů
skautských pamětníků čtené na puťáku, expedici, táboře.
„Regionální roverská akce“ a „Oddílová hra“ – symbolickým rámcem může být příběh skautského pamětníka, vybrané historické téma související se skauty (např. zapojení roverů do odboje).
A další: „Expedice“,„Akce pro veřejnost“, „Kulturní večer“, „Obnova“.
Je potřeba připomenout, že výzvu i projekt může rover navrhnout sám podle základních pravidel,
zmíněný výčet zkoušek není konečný.

Spolupráce s paměťovými institucemi
Nebojme se při pátraní po našich skautských kořenech, předchůdcích a vývoji skautingu v našem
městě spolupracovat s muzei, archivy, regionálními historiky (často i z řad pedagogů). Kontakt s těmito institucemi přináší možnost poznání či získání dobových materiálů a záznamy vzpomínek, které
bychom sami získávali jen obtížně. Na oplátku jde o možnost představit naši činnost této odborné
veřejnosti, případné poskytnutí informací z našich archivů a kronik, které bývají pro historiky také
zajímavé. Lidé z těchto institucí disponují vhodnými kontakty na další subjekty a občanská sdružení,
mohou nám nabídnout prostory k setkání, výstavě, pomoc s prezentací v médiích, školách. Využijme
toho, že i touto cestou můžeme zaujmout představitele města a snáze dosáhnout na finanční pomoc,
např. na tisk výstavy, vypůjčení pódia k připravenému doprovodnému programu, a jiné formy pomoci
s organizací akcí.
Nestranným zkoumáním doby komunismu a nacismu v ČR je pověřen Ústav pro studium totalitních
režimů (ÚSTR).
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RECEPTÁŘ PROGRAMŮ A HER
Aktivity v receptáři jsou děleny podle doby trvání od kratších po dlouhodobější. Doporučená věková
kategorie je vyznačena pomocí barvy na „semaforu“. Jako motivační úvod do hry můžete využít první
věty pod názvem hry. Symbolickým rámcem aktivit jsou příběhy skautských pamětníků. Některé
z aktivit lze provázat s plněním skautské stezky, proto jsou u aktivit uvedeny konkrétní body a oblasti,
kterých se hra nejvíce dotýká.

Krátkodobé aktivity
Hry a aktivity do 30 minut

POSELSTVÍ BEZ ZVUKU

„Pomáhala nám morseovka a jiné skautské způsoby. Podařilo se nám je zmást. Všichni kluci tvrdili, že šli na
skautskou noční hru“ J. Navrátil
Typ aktivity: pohybová, komunikační
Cíl: schopnost domluvit se neverbálně, hledání řešení
Charakteristika: družina má za úkol předat si zprávu tak, aby nebyla zachycena nepřítelem, mohou
si radit pouze beze slov
Prostředí: kdekoliv
Doba přípravy: do 2 minut
Délka hry: do 15 minut
Pomůcky: lísteček se zprávou, po ruce volné papíry a tužky
Navazující body stezky: Můj kamarád – Moje vztahy; Můj domov – Družina jako tým; Svět okolo
nás – Příběhy našeho světa
Průběh aktivity:
Ze skupinky dětí vybereme jedno pro roli „bachaře“ (dozorce), ostatní představují „vězně“. Dozorce
jde za dveře, vězni si zvolí mezi sebou „šéfa“ – ten má za úkol předat krátkou zprávu, kterou mu tajně
sdělí (na papírku předá) vedoucí, např. „Peníze jsou pod polštářem“; „Nic jsme neviděli“ apod. Dozorce
je povolán zpátky, stoupne si doprostřed kruhu vězňů. Nyní má „šéf“ cca 5 minut na to, aby předal
ostatním vězňům tajnou zprávu pouze pomocí neverbální komunikace (pantomima, prstová abeceda,
odezírání, či jiné domluvené pohyby), a to jen ve chvíli, kdy se dozorce na něj nekouká. Ostatní vězni
se snaží dozorce zmást, aby šéfa neodhalil. Pokud dozorce odhalí šéfa (ukáže na něj), vyhrává a vězni
prohráli. Pokud bude jeho tip špatný, vězni okamžitě vyhrávají (tj. dozorce má jen jeden pokus).
Pokud není šéf odhalen ani po domluveném limitu, pro kontrolu, zda se předání zprávy podařilo,
vybereme několik vězňů, aby zprávu, kterou šéf posílal, napsali (mladší mohou říci).
Poznámky: Obsah a obtížnost zprávy by měla odpovídat věkovému složení skupiny, např. u vlčat a
světlušek to může být jen jedno slovo, u roverů nějaká abstraktní věta (Př. „Byla to jen hra“).
Reflexe: Vhodnými otázkami shrneme průběh a propojíme se skutečným příběhem Jiřího Navrátila
a Dagmar Skálové. Jak se dařilo předávání zprávy? Jaké techniky byly použity? Jak si počínal dozorce?
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Jiří Navrátil a Dagmar Skálová (Rakša)
O tom, jak je důležité umět se domluvit na totožné výpovědi, vypráví příběh skautů, kteří byli zapojeni
do akce namířené proti komunistům. Tehdy (roku 1949) byl za tento pokus o převrat odsouzen skaut
Jiří Navrátil, z původního trestu 20 let, strávil ve vězení „jen“ 11. Doživotní trest za vedení této akce
dostala sestra Rakša – Dagmar Skálová. Nakonec strávila ve vězení 16 let. Spolu s nimi bylo chyceno
několik mladších skautů, z nich pouhých dvanáct odsouzeno k trestu vězení. Jak se podařilo ostatním
vyváznout bez trestu? Jiří s Rakšou tušili, s jakými rozsudky by mohli mladší skauti skončit a podnítili
ve vazebních celách skauty k vysílání zprávy pomocí morseovky. Tu si skauti předávali vyťukáváním
na zeď, od cely k cele. Vzkaz, který mnoho z nich zachránil při následujícím výslechu, zněl jednoduše:
Byla to noční hra. Dozorci toto domlouvání neodhalili, protože sami morseovku neznali a navíc byly
podobné zvuky ve vězení obvyklé. Všichni zatčení pak při výslechu vypověděli stejně a většina jich
díky tomu byla okamžitě propuštěna. Více o příběhu J. Navrátila najdete také u aktivity „Vězňovo
dilema“.

MUKLOVÉ A BACHAŘI

Je horší prchat před vězniteli nebo uhlídat skupinu vzbouřených vězňů?
Typ aktivity: pohybová
Cíl: procvičit pozornost při vyprávění příběhu
Charakteristika: úkolem hráčů je pochytat co nejvíce členů z družstva soupeřů
Prostředí: venku
Doba přípravy: 1 min (vyznačení hranice – dělící čáry)
Délka aktivity: do 15 minut
Pomůcky: text krátkého příběhu (pokud si ho nebudete pamatovat)
Navazující bod stezky: Svět okolo nás – Příběhy našeho světa

Průběh aktivity:
Připravte na zemi čáru a hráče rozdělte do dvou stejně početných skupin. Jedna skupina představuje
bachaře a druhá mukly. Týmy vytvoří zástupy stojící zády k sobě ve vzdálenosti jednoho kroku od dělící čáry. Vedoucí vypráví příběh (podle pamětníka). Jakmile v příběhu zazní slovo MUKL v jakékoliv
podobě, hráči-muklové se otočí a honí hráče-vězně. Pokud se v příběhu objeví slovo VĚZŇOVÉ,
chytají vězňové mukly. Oba týmy se snaží vždy utéct za stanovenou linii, vzdálenou např. 10 metrů,
nebo prchají do doby, než vedoucí zapíská signál. Chycení se stávají členy druhého týmu. Jakmile se
všichni hráči vrátí k dělící čáře, pokračuje se ve vyprávění příběhu. Hra končí dovyprávěním příběhu
nebo pochytáním posledního člena protějšího týmu.
Reflexe:
Na základě hry se družina seznámí s pojmy „mukl“ a „bachař“, které v reflexi upřesníme a pomůžeme
pochopit členům vztah mezi nimi a souvislosti s příběhem.
Návrh příběhu: Milena (Blatná) šla jako 18ti-letá místo na vysokou školu dobrovolně do uranových
dolů. Potřebovala peníze, protože tatínek – živitel rodiny – zemřel. „Do Jáchymova brali snad každého.
Věděla jsem, že jsou tam političtí vězni, to věděl každý, ale co se tam s nimi děje, to byl šok.“ Milena
měla za úkol kontrolovat stupeň radioaktivity vyvážené hlušiny. V zástupu vězňů kráčeli mladí i staří.
„Když jsem viděla, jak ten bachař, mladý kluk a evidentně naprosto nevzdělaný a hrubý, ty mukly
stavěl do pozoru a zjišťoval, jestli nemají pod svým chatrným oděvem nastrkané noviny, to byl prostě
šok, buzerace bachařů mi přišla k pláči. Muklové cestě do dolu říkali ‚nikolajský autobus‘ – kráčeli
těsně u sebe v zástupu svázaní řetězy, kdo upadl, toho dav táhnul po zemi až k šachtě.“ Milena chtěla
Receptář programů a her / 97

muklům pomáhat, ale zpočátku se bála, že se jí budou bachaři vyptávat. Později začala muklům
vynášet ven dopisy a nosit jídlo. „Bála jsem se, že mě někdo z muklů udá kvůli nějakým výhodám.“
Pod zemí si bachaři svítili elektrickou lampou a muklové karbidkou. Jednou v šachtě narazila Milena
na hlavu s „elektrickou lampou“ a pod dojmem, že se jedná o bachaře, chovala se drze a chladně. Když
se s dotyčným „bachařem“ potkali po několika týdnech zase, byl holohlavý s karbidkou. Přeskočila
jiskra. Chvíli si s Jiřím tajně dopisovali a na prvního máje od něj dostala polibek. O šest let později
roku 1958, když Jiřího propustili z dolů, se vzali. (Podle skutečného příběhu skautky Mileny Blatné,
zdroj PostBellum)

VYPRÁVĚNKA

Dokážeš si představit, jak se skautovalo za první republiky? Srovnej svou představu se skutečnými obrazy
a přesvědč o tom ostatní!
Typ aktivity: komunikační
Cíl: schopnost vyjadřování a komunikace
Charakteristika: úkolem hráče je poznat, kdo ze dvou mluvčích lže a kdo mluví pravdu
Prostředí: kdekoliv
Doba přípravy: 30 minut
Délka aktivity: do 15 minut
Pomůcky: staré fotografie z prvních skautských táborů či jiného období, desky
Navazující body stezky: Co umím a znám – Vyjadřování; Můj kamarád – Komunikace mezi lidmi
Průběh aktivity:
Vyber dva dobrovolníky, za dveřmi dej do rukou jednomu z nich dobovou fotku, druhý dostane prázdný papír. Obojí zakryjte deskami, aby nebylo nic vidět. Úkolem vybraných hráčů je popsat ostatním,
jak vypadá obrázek, který drží. Ten, který drží fotku, mluví pravdu. Druhý s prázdným papírem si
motiv smyšlené fotky vymýšlí. Každý z nich má na popis omezený čas, nejlépe jednu minutu. Družina
se snaží odhalit, kdo má prázdný papír a kdo fotku skutečně popisoval.
Reflexe: S družinou zhodnoťte, kdo si vedl nejlépe při popisu skutečném i fiktivním. Jaké informace
byly klíčové pro odhalení lháře? Prozradili se hráči řečí svého těla?
Varianty: Místo historických fotek použij staré fotky přímo z vašeho oddílu.

ČERVENÉ ZNAMENÍ

Nacházíme se v roce 1975. Skauting je zakázán, přesto se snažíte scházet tajně. Při jedné výpravě uprostřed
noci ale zjistíte, že je mezi vámi skrytý nepřítel – příslušník StB.
Typ aktivity: pohybová, na role
Cíl: prožitek nejistoty, porozumění vlastnímu jednání
Charakteristika: úkolem hráčů je nenechat se chytit
Prostředí: venku, volný rovinatý terén bez nebezpečných překážek
Doba přípravy: žádná
Délka hry: do 15 minut
Pomůcky: fixy různých barev, pro každého šátek na zavázání očí, papíry, izolepa
Navazující body stezky: Svět okolo nás – Já a demokracie
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Průběh aktivity:
Pro hru vymezíme území dostatečně velké pro pohyb hráčů tak, aby byli od sebe rozptýleni na dohled.
Z družiny je veřejně vybrán jeden člen, který představuje příslušníka StB. Ostatní hráči si připevní
na záda izolepou prázdné papíry a zaváží si oči. Úkolem estébáka, který vidí, je pochytat co nejvíce
skautů – udělat jim na papír na zádech červenou fixou znamení. Estébák se po celou dobu ozývá
smluveným zvukem (např. houkání) a nesmí běhat. Hráči se od něj snaží držet co nejdále. Kromě
příslušníka StB, o kterým všichni vědí, je ve hře ještě jedna osoba s negativní rolí – donašeč, o kterým
hráči nevědí, protože jej vedoucí vybere až po zavázání očí hráčů (případně před samotnou hrou) a
stranou ho zasvětí do jeho role. Úkolem donašeče je stejný jako estébáka. Označuje tajně jinak barevným fixem ostatní hráče. Skauti mají tedy kromě slyšitelného nepřítele, o kterém všichni vědí, ještě
jednoho tajného. Po uplynutí časového limitu (max 10 minut), si na pokyn vedoucího všichni sundají
šátek a hra končí, vyhodnotíme, kdo byl chycen a kým. Necháme hráče, zda sami přijdou s otázkou,
proč má někdo znamení jinou barvou, následně jim povíme o donašeči.
Reflexe:
Lze očekávat prudké, naštvané reakce typu „To se ale neřeklo, že budou dva!“. Při reflexi se snažíme
nejdříve uvolnit z hráčů nejsilnější emoce, dojmy. Po zklidnění vedeme reflexi k poukázání na skutečnost, že v době totality a diktatur byly mezilidské vztahy narušovány atmosférou nedůvěry a záměrné
podezřívavosti. Stávalo se (a nejen za vlády komunistické strany), že se lidé tvářili jako kamarádi, ale
přitom donášeli na druhé. Nebezpečí ne vždy číhá ze strany, z jaké je očekáváno, někdy je skryto a
nikdo o něm nemusí vědět, jako v této aktivitě. Zeptejme se chytačů, jak se cítili v rolích příslušníka
StB a donašeče.
Závěr reflexe by měl vyznít pozitivně. Skauti se snaží o opačné jednání, než jaké si právě prožili. Ve
vztazích usilujeme o šíření atmosféry důvěry, víry, že jsme schopni se dohodnout a dodržovat společná
pravidla.
Varianty: Při větším počtu hráčů zvýšíme počet známých i tajných donašečů/StBáků.

BÁSEŇ Z PANKRÁCE

Jaké myšlenky kolovaly v hlavách vězňů? Jak vnímali svůj osud?
Typ aktivity: paměťová, pohybová
Cíl aktivity: spolupráce v menší skupině, rozvoj paměťových a komunikačních dovedností, uvědomění si osobního žebříčku hodnot
Charakteristika: úkolem hráčů je přenést text básně do svého zápisníku
Prostředí: venku
Doba přípravy: žádná
Délka hry: do 30 minut
Pomůcky: vytištěná báseň „To už chybí humor“ – epos pankrácký, část III., Lubor Šušlík (ke stažení
na webu skautskestolet.cz), pomůcky k připevnění na vhodné místo, pro každou skupinu zápisník a
tužka
Navazující body stezky: Kdo jsem – Já a můj život; Svět okolo nás – Příběhy našeho světa
Průběh aktivity:
Oddíl či družinu rozdělíme do několika menších skupin. Ve vymezeném prostoru (zahrada, louka,
část lesa) je v dálce od místa, kde skupiny stojí, umístěna na papíře báseň (vytištěná větším písmem).
Skupiny stojí na stejné úrovni, zde mají také připraveny psací potřeby. Cílem skupiny je v co nejkratším čase přenést text básně do svého zápisníku, aniž by zápisník či jiné papíry přenášely. K dispozici
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mají pouze svou paměť. Na trase může být vždy jen jeden z týmu. Původní báseň musí zůstat ležet
tam, kde je. Vyhrává tým, který text přenese nejrychleji a bez chyb.
Reflexe:
Báseň si společně přečteme. Jak na nás působí? Kde se vzala? (Může být součástí zapamatování –
název, text, autor básně). Víte něco o jejím autorovi? Co vězeň/autor pravděpodobně prožíval, když
ji skládal? Zeptejte se také na strategii přenosu básně v týmu, co by případně mohl tým pro příště
vylepšit, aby přenos proběhl rychleji?
Zeptáme se skautů, jak je možné, že v takovém prostředí mohli lidé tvořit, kde vzali sílu, inspirace
nebo i materiál? (vyhledej si předem podložené odpovědi).
Myšlenka: Tvoření (ať už poezie, skládání písní, kresby, hraní divadla či psaní deníku) byl způsob,
jak se vyrovnávat s každodenním utrpením a hroznými životními podmínkami v táborech. V tvorbě
nacházeli lidé útěchu a naději. Je to zároveň důkaz lidství, člověk zubožený k smrti a zbavený veškeré
úcty je stále schopen vytvářet vyšší hodnoty. Spousta dochovaných děl v sobě nese osobní reflexi neštěstí, ale často i veselejších chvilek, které bylo možno prožít.
Poznámka: Je škoda nevyužít k této aktivitě kreativní formu reflexe. Vhodná je společná kresba či
malba suchým pastelem na větší formát balícího papíru. Skupiny vytvoří na základě myšlenek a emocí
obraz, který je necháme interpretovat. Porovnáme vyjádření abstraktní a konkrétní. Na závěr můžeme
připravit několik dalších výtvorů (básní, kreseb), které pocházejí od autorů vězněných v koncentračních táborech.
Varianta: Báseň nemusí hráči zapisovat, ale stačí si ji zapamatovat v týmu. To znamená, že si hráči
báseň rozfázují na menší úseky veršů, které si mezi sebou rozdělí. Pokud jsou si jisti, že báseň společně
zpaměti správně odříkají přidělené osobě (pomocník organizátora, který drží kontrolní text básně
před sebou), vydají se k ní recitovat. Na zvládnutí úkolů mají celkem tři pokusy.

VĚZŇOVO DILEMA

„Seděl jsem ve vězení. Klepal jsem se zimou. Pak se otevřely těžké železné dveře a já věděl, že znovu
přišli. Postavili mě na zmlácené nohy a vlekli mě ponurou chodbou do malé místnosti. Tam mě posadili
za stůl a přímo do očí mi rozsvítili silné bílé světlo. Hlavní vyšetřovatel zařval: ‚Tak budeš mluvit, nebo
ne?‘“
Typ aktivity: komunikační, na role, rozhodovací
Cíl: naslouchání vlastnímu svědomí, schopnost přizpůsobit se okolnostem, uvědomělé rozhodování
Charakteristika: úkolem skupiny vězňů je získat svobodu (co nejvíce bodů)
Prostředí: klubovna
Doba přípravy: 15 minut
Délka hry: do 15 minut
Pomůcky: tabulka na zaznamenávání bodů, pro každý tým lístečky s kolečkem a křížkem, tabulka
s přehledem trestů
Navazující body stezky: Kdo jsem – Moje svědomí; Můj kamarád – Vztahy mezi lidmi, Moje vztahy

Průběh aktivity:
Hráči se rozdělí do čtyř skupin, každá skupina představuje jednoho vězně chyceného v rámci jednoho
případu, o němž chce StB zjistit více informací. Každý vězeň se má právo během výslechu rozhodnout, zda ostatní kamarády udá nebo vyšetřovatelům nic neřekne. Během hry probíhá třikrát tzv.
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výslech – každý vězeň (tj. každý tým) se rozhoduje, zda ostatní udá (zvedne lístek s kolečkem) nebo
bude pro tento výslech mlčet (zvedne lístek s křížkem). Před každým výslechem je možné se v rámci
týmu domluvit, jak bude výslech probíhat. Na daný pokyn vyšetřovatele (vedoucího) pak všechny
týmy najednou (!) zvednou kartičku dle svého rozhodnutí. Jednotlivé týmy jsou pak obodovány dle
toho, jak rozhodovali ostatní:
Výsledek hlasování/Trest

O

X

Všichni X (pro nedostatek důkazů jsou tresty menší)

–

2

Všichni O (zjistilo se toho hodně, proto jsou tresty vysoké)

6

–

4

10

–2

3

3 × O, 1 × X

2 × O, 2 × X

1 × O, 3 × X

0

5

Během tří kol (výslechů) se roky sčítají. Před třetím výslechem je pak možné stanovit minutu, kdy se
všechny týmy mohou vzájemně domluvit, jak budou hlasovat – jestli však slib dodrží je pouze na nich.
Vítězem je ten tým (vězeň), který získal nejméně roků trestu. Tento vězeň je pak propuštěn, zatímco
vězeň s nejvíce roky trestu je symbolicky odveden na popravu.
Reflexe: Jaký máte pocit z výsledku? Co vás vedlo k tomu, že jste druhé týmy udali? Kdy jste se rozhodli mlčet? Jak se asi cítili ti, kteří byli propuštěni a jak tým, který má být odveden na popravu? Jak
myslíte, že se lidé rozhodovali ve stejné situaci „naživo“? Jaká mohla být motivace těch, co nakonec
někoho udali?
Jiří Navrátil
: „Do té akce bylo zapojeno několik set skautů. Ale my jsme pomocí morseovky se tak dokonale domluvili, že oni pak většině uvěřili, že nevěděli, že jsou do nějaký akce a že šli na skautskou noční
hru. Všichni pak museli u výslechu vypovídat stejně. K soudu se nás dostalo asi čtyřiadvacet nebo šestadvacet,
kolik bylo celkem zavřeno nevím, ale ještě od toho soudu šla většina kluků domů. Oni ale potřebovali udělat
skautský proces, ve kterém by ukázali, jak jsou skauti protistátní. V čele tak musela být Dagmar Skálová,
která dostala doživotí a já, jako její zástupce, jsem dostal 20 let. František Falerski dostal 15 let a ostatní
kluci jen menší tresty kolem dvou let za to, že celou akci neohlásili.“ Více o příběhu J. Navrátila najdete
také u aktivity „Poselství bez zvuku“.

STEJNÝMA OČIMA

Prohlížím si v kronice staré oddílové fotky. Jsou na nich povědomé tváře v činnosti, vedoucí, když ještě byli
dětmi, místa v okolí, kam chodil náš oddíl na výpravy… Jaké by to bylo na chvíli vrátit čas? Jak by tyto
fotografie vypadaly dnes?
Typ aktivity: kreativní
Cíl: posílení oddílové identity, poznání blízkého okolí a starých oddílových míst
Charakteristika: vytvořit současnou fotografii podle staré oddílové fotky
Prostředí: klubovna, oddílové místo
Doba přípravy: žádná
Délka hry: 30 minut
Pomůcky: staré fotografie, foťák, případné rekvizity
Navazující body stezky: Můj oddíl; Svět okolo nás – Příběhy našeho světa
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Průběh aktivity:
S družinou v kronikách a fotoalbech najděte staré fotky vaší družiny či oddílu. Společně si je prohlédněte a vybere ty, které vás zaujaly a které můžete napodobit. Pak vezměte foťáky či mobily, vraťte se
na daná místa a vyfoťte se ve stejné situaci. Zkuste nové fotky udělat co nejvíce podobné těm starým.
Můžete si pomoct různými rekvizitami nebo kostýmy. Z fotek pak můžete uspořádat výstavu ve vaší
klubovně.
Reflexe:
Jak se vám „staronové“ snímky fotily? Co se od minule změnilo? Co bylo při focení obtížné? Poznali
jste během plnění aktivity některé starší členy oddílu blíže? Co jste se o nich dozvěděli nového?
Varianta: Vytvořte nové fotografie podle starých fotek po různě dlouhé době (po dvou letech, po pěti
letech, deseti nebo třeba i padesáti). Aktivitu můžete kromě družinovky realizovat také na táboře.

PŘÍBĚHY PLNÉ KLEPŮ

Zajímá tě, jak se příběh mění, když se vypráví od báby k bábě? Že všechno, co se vypráví je pravda a
nic než pravda? Že stokrát převyprávěný příběh zůstává stále stejný? Proměň se s družinou na báby
klevetilky a zkuste si to na vlastní kůži.
Typ aktivity: paměťová
Cíl: uvědomit si, jak snadno vznikají zkreslené informace (např. v médiích, informace z druhé ruky
apod.), rozvoj svědomí
Charakteristika: hráči si snaží předat co nejpřesněji příběh včetně všech maličkostí
Prostředí: klubovna
Doba přípravy: žádná
Délka hry: 30 minut
Pomůcky: úvodní příběh
Navazující body stezky: Co umím a znám – Vyjadřování; Můj kamarád – Komunikace mezi lidmi

Průběh aktivity:
Připrav si středně dlouhý příběh pamětníka. Příběh by neměl být příliš krátký ani příliš dlouhý, měl by
obsahovat i podrobnosti – buď celý život, nebo jen událost. Můžeš využít níže uvedené texty, nebo si
vyhledat jiný. Ve skupině rozdáme členům čísla. V místnosti zůstane pouze rádce a „jednička“. Ostatní
jdou za dveře. Rádce přečte prvnímu příběh pamětníka. Poté rádce přivolá dalšího člena družiny a
posadí se jako divák. Skaut „jednička“ příběh převypráví „dvojce“ a posadí se k rádci. Rádce už nesmí
nic říkat, „jednička“ také ne. „Dvojka“ opět převypráví příběh dalšímu a takhle se postupuje, dokud
se nepřevypráví příběh všem. Poslední posluchač ještě naposledy převypráví divákům, co si z příběhu
zapamatoval. Nakonec rádce přečte, jaký příběh vysílal na začátku a družina hodnotí, jak moc se původní příběh od konečné verze liší.
Příběh I.
Jiří Stránský
se narodil 12. srpna 1931 v Praze. Jeho otec, JUDr. Karel Stránský, byl významným
pražským advokátem a měl šlechtické kořeny, matka Božena, rozená Malypetrová, byla dcerou prvorepulikového politika Jana Malypetra. Jiří Stránský byl prostřední ze tří bratrů. Za druhé světové války byl jeho
otec zatčen gestapem a vězněn v Osvětimi. Stránský byl v roce 1950 z politických důvodů vyloučen ze školy
(těsně před maturitou, tu proto nedodělal) a musel opustit i Prahu, pracoval jako zeměměřič. Pak byl odveden
na vojnu a pracoval u PTP. V lednu 1953 byl zatčen, ve vykonstruovaném procesu obviněn z velezrady a
odsouzen k osmi letům vězení. Ve vězení se setkal s čelnými představiteli intelektuálního života, např. se
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spisovateli Zahradníčkem, Rotreklem, Knapem, Křelinou. Podmínečně propuštěn byl v roce 1960. Mezi
lety 1974 a 1976 pobýval opět ve vězení, tentokrát za údajné rozkrádání majetku. Po návratu z vězení
pracoval u čerpací stanice, mimo to však také jako externista na Barrandově. Po roce 1990 se nadále věnoval
psaní, v letech 1992-2006 byl předsedou českého PEN klubu. Řada jeho knih byla zfilmována. Nejznámější
z nich je Zdivočelá země, podle které byl natočen stejnojmenný seriál.
Příběh II.
Po smrti Jana Opletala (11. listopadu 1939) a následujících demonstrací se vše změnilo. Pro studenty kolejí
to mělo strašné následky: „Na Švehlově koleji na Vinohradech byl přepad hned v noci, bydlel tam jako student
otec mé snachy. S namířenými kulomety zakázali, aby se kdokoli díval na nádvoří, a vyzvali studenty mladší
dvaceti let, aby vystoupili. A on si říkal, co horšího se mi teď může stát, než že mě zastřelí, tak vystoupil. A oni
tyhle dvacetileté propustili a ostatní transportovali do koncentračního tábora.” Na to byly uzavřeny vysoké
školy a zastřeleno 8 reprezentantů studentských spolků. Strávila jsem tedy na vysoké škole pouze šest neděl.
Z vyprávění Vlasty Mackové
o svém nástupu na VŠ a události na studentské Švehlově koleji
v listopadu 1939.
Příběh III.
„Můj manžel Jaromír již před válku začal podnikat, založil firmu na výrobu nábytku a akciovou společnost
TECHNIA. Jaromír byl po válce členem ČSSD, ta se v červnu 1948 sloučila s KSČ a on se stal automaticky
jejím členem. V únoru 1948 byl manžel zatčen, odvedli ho přímo od večeře. Propuštěn byl za šest týdnů,
najednou jsme se ocitli v jiné třídní kategorii. Podnik nám zavřeli, firma byla znárodněna. Později Jaromír
pracoval jako úspěšný vedoucí různých národních podniků. Tedy do chvíle, než se vyměnil krajský sekretariát
KSČ. V listopadu 1950 byl vzat do vazby za rozkrádání národního majetku bez vlastního obohacení. Tentokrát to bylo na 10 měsíců a 12 dní. Mezitím odevzdal členskou legitimaci KSČ. Po návratu z vězení mu
nabídli členskou legitimaci KSČ zpět s příslibem návratu na původní funkce v zaměstnání. Jaromír jejich
návrh rázně odmítl, což se projevilo na našem budoucím životě. Manžel se politicky zatvrdil, prodělal dva
infarkty, zemřel v únoru 1970 na mozkovou příhodu večer před očekávanou politickou prověrkou.“
Příběh skautky Matyldy Klapalové
(1922).
Reflexe: Co se stalo s příběhem? Co se stane s příběhy pamětníků postupem času? Můžeme zabránit
zkreslování příběhů?
Varianta: Zkuste se rozdělit na dva týmy a posuďte, který tým dokázal předat informaci uceleněji,
který zachoval více důležitých údajů. (V reflexi přemýšlejte jak stejnou výchozí informaci podávají
různá média.)

VYSÍLÁNÍ SIGNÁLU

Naše odbojářská skupina Panter čekala napjatě u kóty 327. Za dvacet minut shodí parašutisté bednu se zbraněmi. Musíme zajistit světelné osvětlení, aby letadlo vědělo, kam má materiál shodit. Napjatě nasloucháme
každému zvuku v očekávání letadla. Vtom přichází telegram. Zpráva je jasná: „Máte mezi sebou zrádce…“
Typ aktivity: pohybová, na role
Cíl: posílení spolupráce, týmové strategie, procvičení obezřetnosti
Charakteristika: úkolem je rozsvítit svíčku na místě B
Prostředí: venku
Doba přípravy: 10 min
Délka hry: 30 minut
Pomůcky: 2 větší svíčky, několik čajových svíček, lístečky s písmeny U (udavač) a O (odbojář)
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Navazující body stezky: Kdo jsem – Moje svědomí; Můj kamarád – Vztahy mezi lidmi; Svět okolo
nás – Já a demokracie
Průběh aktivity:
Na začátku si ve skupině tajně rozlosujte kartičky s nápisy buď O = Odbojář, nebo U = Udavač. Jen
vedoucí ví, kolik je ve hře postav O a U (udavači by měli tvořit asi třetinu celkového počtu lidí). Cílem odbojářů je osvětlit dopadové místo munice (bod B), která bude shozena parašutisty. Hra začíná
v místě A, kde hoří větší svíčka („kóta 327“). Odtud se za pomoci menší čajové svíčky snaží odbojáři
přenést oheň a zapálit větší svíčku na místě B („místo přistání munice“), které je vzdáleno asi 20 metrů od místa A. Hra začíná na pokyn vedoucího a má přesně stanovený limit (ideálně tak 20 minut).
Během této doby se odbojáři snaží svíčku v bodě B zapálit, pokud je zapálena, okamžitě vyhrávají
(i kdyby se to stalo třeba minutu po začátku hry). Se svíčkami na místech A a B se nesmí hýbat!
Udavači se pak snaží všemi možnými prostředky odbojáře zastavit, zejména tím, že sfoukávají svíčku,
kterou skauti přenáší (sfouknout svíčky v bodech A a B se nesmí!). Udavači se mohou odhalit kdykoliv během hry (i třeba minutu před koncem), ovšem jakmile tak jednou učiní, je jasné, že je odbojáři
budou chtít zastavit (opět tak mohou činit jakkoliv, pokud si navzájem nebudou ubližovat). Jen pro
připomenutí, žádný odbojář ani udavač předem neví, kdo s ním spolupracuje opravdu či jen na oko.
Reflexe: Po aktivitě by měla proběhnout krátká diskuze. Jaké bylo hrát s někým ve skupině, aniž
byste věděli, kdo je přítel a kdo nepřítel? Udavači, kdy jste poznali správnou chvíli na to „odhalit se“?
Představte si, že by nastal válečný stav, a vy byste netušili, kdo ze známých je váš přítel a kdo si na něj
jen hraje a přitom donáší informace nepříteli. Na co byste si dávali největší pozor?

Hry a aktivity od 30 do 180 minut

UZEL NA KAPESNÍKU

Uzel na kapesníku si lidé dělají proto, aby nezapomněli na něco důležitého. Jaké jsou nejdůležitější momenty
ze života vašeho oddílu?
Typ aktivity: komunikační
Cíl: schopnost interpretace a komunikace, společná reflexe
Charakteristika: úkolem skupiny je vybrat nejzajímavější, nejdůležitější momenty oddílu a symbolicky je pomocí uzlů vyznačit na laně
Prostředí: klubovna
Doba přípravy: 5–10 min + příprava obrazových pomůcek a tisk
Délka hry: 45 minut
Pomůcky: kartičky/plakátky s fotografiemi míst, osobností či s popisy událostí z historie vašeho oddílu, lana s uzly
Navazující body stezky: Co umím a znám – Můj oddíl, Vyjadřování; Svět okolo nás – Příběhy našeho
světa
Průběh aktivity:
Na zemi rozprostřeme lano s několika uzly. Ve druhé místnosti připravíme kartičky/plakátky s událostmi z historie oddílu nebo s oddílovými osobnostmi (připrav jich víc než uzlů). Úkolem družiny
bude vybrat takové události nebo osobnosti, které byly klíčové pro existenci vašeho oddílu. Členové družiny se musí shodnout, které vyberou (skauty vedeme k diskuzi, proč jsou které momenty
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důležité). Vybrané kartičky se pak přiřadí k jednotlivým uzlům. Žádný výběr není špatný, důležité je
se o osobnostech/událostech něco dozvědět.
Reflexe: Jaké události jste vybrali? Proč je považujete za důležité? Bylo pro vás domlouvání složité?
Pokud ano, tak v čem?
Varianta: Pokuste se uzel na laně vytvořit společnými silami, zároveň se musíte stále držet lana alespoň jednou rukou. Uzly mohou představovat také skautské osobnosti, klíčové momenty historie naší
země, momenty osobního života. Pro starší členy je možné zkomplikovat rozhodování tím, že mají
k dispozici menší počet uzlů (až třeba tak, že k dispozici je uzel pouze jeden).

KOMIKS

Můj život je jako komiksová knížka. Před očima se mi míhají vzpomínky jako obrázky. Který zážitek je pro
můj život důležitější? Který nesmím nikdy zapomenout?
Typ aktivity: kreativní
Cíl: poznání života skautské osobnosti, rozvoj kritického myšlení, schopnost interpretace
Charakteristika: úkolem skupiny je vytvořit komiks na základě příběhu skautské osobnosti
Prostředí: klubovna
Doba přípravy: 5–10 min
Délka hry: 60 minut
Pomůcky: vytištěný příběh, papíry, tužky, pastelky
Navazující body stezky: Svět okolo nás – Příběhy našeho světa, Co umím a znám – Vyjadřování,
Zručnost
Průběh aktivity:
Rádce družiny přečte příběh vybraného pamětníka. Družina má za úkol poslouchat a pamatovat si
důležité momenty, které pak společně přenese na papír v podobě komiksu. Použít může omezený
počet okének (například 6), je tedy potřeba domluvit se na důležitých či zajímavých momentech,
které v příběhu zazněly. Je dobré se rozdělit na menší skupinky (dvojice) a výsledky společně porovnat.
Reflexe: Vytvořené komiksy si navzájem prohlédněte a vysvětlete, proč jste vybrali právě tyto okamžiky. Proč vám přišly důležité? Shodovaly se skupinky, nebo bylo jejich pojetí příběhu úplně odlišné?
Varianta: Komiks není nutné kreslit, můžete zkusit komiks udělat „naživo“ – vybrané momenty zahrát jako scénky nebo živé obrazy.
Z Pokud máte v místnosti internet, pusťte si na webu Skautského institutu zvukové nahrávky s povídáním vybraného pamětníka.
Příběh Jana Květoslava Motejlka
(1925):
Jan Motejlek navštěvoval školu ve Svatoslavově ulici, kde ho jeden kamarád přivedl ke skautingu:
„Jeden kamarád mi řek: ,Ty chodíš trempovat s klukama, proč bys nešel do skautu?‘“ Tak začal docházet do
chaty v Praze na Jezerce, kde měli tehdy klubovnu Junáci volnosti. Tam před totemem, který vyřezal
jeden ze skautů, složil i svůj skautský slib. Skauti jezdili na výpravy především do Posázaví tzv. posázavským expresem „tam, kde se trampovalo“. Jednou se zúčastnil setkání s již bývalým prezidentem
Masarykem v Lánech. „Tatíček přijel v kočáře. Přišel ke každýmu z nás. Ke mně přišel taky, zeptal se,
jak jde škola. Já řikám: ,Pane prezidente, dost těžko.‘ Pak se postavil před nás a řekl: ,Chlapci, slibte mi, že
budete dobrými Čechoslováky.‘ A my, aniž bysme se znali, nic, jedním slovem to z nás vyhrklo: ,Ano, pane
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prezidente.‘“ Když mu bylo čtrnáct, rozhodl otec, že by měl jít Květoslav do učení v oboru zámečník.
Dva roky praxe a učení znamenaly odklon od oddílu. Skautský duch ale Květoslavovi zůstal. Bylo
mu 16 let, kolem zuřila válka, když v roce 1941 zakončil učení. Věrný svému slibu, se rozhodl odejít
bojovat za svobodné Československo, chtěl se dostat do Anglie na lodi z Hamburku. Tam ho ale
velmi brzy vypátralo gestapo, a tak putoval do vazební věznice a čekal na soud. Soudce byl Čech a
patrně proto, že mu byl Květoslav sympatický, poslal hocha pouze do pracovního tábora. Po roce byl
propuštěn a stal se plavčíkem na labském vodním spoji právě v Hamburku. Pak byl zraněn fosforovou
bombou a kvůli zdravotním potížím následně pracoval pouze jako topenář. V Praze, na druhé straně
spojnice, navázal spojení se svým bývalým vedoucím Mírou Kášem, který jej zverboval do Zpravodajské brigády. S ním se v roce 1945 chystal na povstání, připravovali zápalné lahve, veškerá ostatní
výzbroj byla pár pušek či pistole. S těmito provizorními výbušninami zneškodnili tank. Květoslav
Motejlek se následně stal členem lékařské spojky sovětské armády. Chtěl jít studovat na policejní
akademii, ale rozmyslel si to, když zjistil, že by se musel stát komunistou. Pracoval v Mariánských
Lázních jako závozník, pak v Ostravě v dolech. Občas hrával vedlejší role v ostravském divadle. Pro
svůj nesouhlas s komunismem byl prohlášen za nespolehlivého, což v praxi znamenalo, že pokud by
byl dopaden, musel by do vězení. Utekl proto do Prahy a rozhodl se emigrovat. Spojil se s bývalým
přítelem ze Zpravodajské brigády a večer utekli přes hranice do té části Německa, kterou zajišťovali
Američané. Odtud prchnul do Francie, do Paříže, kde žil dalších 42 let. Pracoval tam mj. v divadle
Járy Kohouta, dále jako prodavač prskavek, šofér či obchodní zástupce. Poznal tam svou ženu, s níž má
dvě dcery a dva syny. Před sametovou revolucí se ve Francii poznal s nymburskými basketbalisty. Když
se v roce 1991 vracel do vlasti, vybral si proto k bydlení právě Nymburk, kde se stal známou postavou.
Do Čech se vrátil s jedním synem. Zbytek rodiny zůstal ve Francii.

Dlouhodobé aktivity
RYCHLÝ PŘESUN

„Cítíš se právě teď bezpečně? Co když v životě, dřív než si myslíš, nastane chvíle, kdy nebudeš předem připraven, budeš se muset rychle rozhodovat a každá vteřina času bude drahá?“
Typ aktivity: rozhodovací, pohybová
Cíl: vyzkoušet si pocit nejistoty, nutnosti rychlého rozhodnutí; umět zvládnout krizovou situaci, rozvoj týmového ducha a kamarádského chování
Charakteristika: úkolem skupiny je rychle se sbalit, odejít, bezpečně přežít a vrátit se v pořádku zpět
Prostředí: venku (tábor, výprava)
Doba přípravy: 1 hodina
Délka hry: 1 den
Pomůcky: seznam povolených věcí, mapa s vytipovanými „bezpečnými místy“ k přespání pro skupinu; ve druhé části hry zásoby jídla, šátek
Navazující body stezky: Co umím a znám – Buď připraven; Můj domov – Družina jako tým; Příroda
kolem nás – Pobyt v přírodě
Průběh aktivity:
Hra přichází zcela nečekaně v táborovém dni, např. po skončení poledního klidu. Skauti jsou zalarmováni, že se blíží nebezpečí – musí opustit tábořiště kvůli kontrole (táboří v době, kdy bylo skautování zakázáno). Tábor musí opustit do pěti minut. Na jídelně nebo jiném viditelném místě je vyvěšen
seznam věcí, které si smí vzít s sebou. Seznam může konkrétně jmenovat povolené předměty, případně jejich počet omezit číslem, objemem či hmotností. (Např. pouze tolik, kolik se vejde do batohu
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nebo, že hráč i s batohem musí tábořiště opustit čtvercem uvázaným v prostoru z lan velkým 1×1 m,
aj.). S touto výbavou se musí skauti přesunout na (ideálně předem) určené místo – při balení dostanou
např. okopírovanou mapu s vyznačeným bodem se slovy „tady vás nenajdou, zde můžete přečkat noc“.
Vrátit se mohou až druhý den, kdy nebude hrozit nebezpečí (v určený čas). Předtím mohou sledovat
hodinu tábor a co se v něm děje – jestli už je bezpečný a nikdo je tam nehledá.
Zařadit můžete i druhou část hry – „návrat pro jídlo“. V předem určeném časovém rozmezí může být
v táboře „připraveno“ jídlo ze společných zásob a prázdné lahve. Skauti-uprchlíci se snaží jídlo získat,
kontrola-vedoucí jim v tom brání. Bránící kontrolou mohou být i světlušky nebo vlčata, kteří zůstali
v táboře. Vedoucí mají omezený počet životů, uprchlíci si chodí pro život ke stromu označenému
šátkem nebo jinak.
Reflexe: Jak vám bylo při rychlém balení a úprku z tábora? Stačil vám čas – co jste stihli sbalit, vzít?
Jaké zásadní věci vám chyběly? Vzali jste něco zbytečně? Jaké bylo prožít den mimo tábor? Čeho jste
se obávali a co vás naopak příjemně překvapilo? Co by se podle vás stalo, kdyby vás kontrola v tábořišti našla? (Pravděpodobně byste byli naloženi do aut a předvedeni k výslechům, které by mohly trvat
i několik týdnů, než byste se dostali domů.)
Varianta: Se staršími rovery vyzkoušej tuto aktivitu uprostřed noci, bez předepsaného seznamu věcí
či zcela bez výstrahy, kdy do tábora vtrhne rovnou kontrola, která několik roverů zajme. Dramaturgických linek se nabízí mnoho, ale nekombinujte příliš mnoho ztěžujících prvků.
Aktivitu využij pro celotáborovou hru. V případě úprku po družinách se nám osvědčilo „přesun“ předem domluvit s rádcem – zajistit kontakt (má u sebe nabitý telefon a v něm číslo na vedoucího), má
lékárnu, zná zdravotní problémy dětí ve své družině (bere-li někdo pravidelně léky, ví kdo a má je pro
něj připravené), máme domluven prostup v případě nouze. V každém případě dbejte na bezpečnost!

SKAUTEM V ILEGALITĚ

Je rok 1970 a Junák je opětovně zakázán. Kdo z vás bude mít tolik odvahy, aby na krku nesl šátek, i když by
riskoval, že za své počínání ponese trest?
sTyp aktivity: na role, „na pozadí“ v průběhu jiného programu
Cíl: Upevnění skautského vědomí, zkouška ostražitosti.
Charakteristika: úkolem jednotlivce je mít po co nejdelší dobu nasazený skautský šátek a zároveň si
dávat pozor na „donašeče“ s fotoaparátem
Prostředí: kdekoliv
Doba přípravy: žádný
Délka hry: minimálně 12 hodin
Pomůcky: šátek, zápisník s tužkou a hodinky pro každého hráče, 1 foťák či mobilní telefon
Navazující body stezky: Kdo jsem – Moje svědomí; Svět okolo nás – Já občan
Průběh aktivity:
Jedná se o aktivitu na delší dobu (jeden táborový den, výprava, puťák), která probíhá na pozadí dalších
programů. Vůdce předem tajně zvolí jednoho skauta, který bude představovat roli „donašeče“. Dále
všem vysvětlí aktivitu a oznámí časový limit, po který se bude hrát (např. 12; 24; 72 hodin apod.).
Během limitu se každý skaut snaží mít nasazený šátek co nejdéle (pokaždé, když šátek nasadí, stopuje
si čas a zapisuje si ho do zápisníku). Kdykoliv si šátek sundá, musí si své měření pozastavit do chvíle,
než si šátek opět nasadí. Každý může nakládat se šátkem podle toho, jak vyhodnotí bezpečnost situace. Háček je právě v osobě „donašeče“, který se skauty snaží kompromitovat, tj. vyfotit je ve chvíli,
kdy mají šátek nasazený. Měl by se snažit jednat tajně, protože pokud bude odhalen, ostatní si na něj
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budou dávat pozor. Vyhodnocení probíhá po uplynutí časového limitu, kdy každý skaut předloží celkový čas, po který se jim podařilo mít nasazený šátek a „donašeč“ ukáže fotografie kompromitovaných
skautů (mělo by vždy být jasné, o koho na fotce jde, tj. měl by být vyfocen především obličej a šátek).
Zkompromitovaný skaut je vyřazen. Vyhrává ten ze skautů, který nebyl kompromitován a měl šátek
nasazený po nejdelší dobu, nebo „donašeč“ pokud zkompromituje všechny skauty. Pro vyřazené skauty je možné vymyslet nějaký symbolický trest, který by ale neměl vést ke skutečnému ponížení hráčů.
Reflexe: Tato aktivita simuluje dobu, kdy nebylo jasné, kdo je přítel a kdo nepřítel. Skauti by si měli
uvědomit tehdejší atmosféru strachu, aniž by bylo jasné z čeho. Rizika hrozila ve vlastních řadách,
kdokoliv mohl být potrestán za protistátní činnosti vysokými tresty díky člověku, kterému věřil. Myslí
si členové Tvojí družiny, že i přes zákaz se našli skauti, kteří se dále scházeli? Jak asi jejich činnost
mohla vypadat? Máte někdy na veřejnosti nepříjemné pocity z toho, že jste v kroji? Zažíváš pocit na
veřejnosti, kdy je Ti nepříjemné, že máš skautský šátek na krku? Je někdo, před kým si šátek sundáváš
(např. spolužáci ze školy)?
Varianta: Donašečem nemusí být zvolen nikdo. (Pointou by pak mělo být ještě hlubší uvědomění si
tehdejší atmosféry strachu před nebezpečím, které potenciálně hrozilo.)

TAJNÉ POSELSTVÍ

Jsem zapojen do odbojové skupiny. Prošel jsem tajným výcvikem a nyní nastal čas na první nebezpečný úkol.
Je potřeba předat zprávu zahraničnímu odboji, aniž by bylo prozrazeno cokoliv z jejího obsahu. Hlavou mi
zní slova bratra Pekárka: „Při předávání buďte ostražití proti uším, které poslouchají všude, a proti očím,
které všude slídí. Ze zprávy nesmí uniknout ani slovo!“
Typ aktivity: paměťová, komunikační, na pozadí – v průběhu jiného programu
Cíl: posílení spolupráce
Charakteristika: úkolem skupiny hráčů je doručit zprávu od osoby A osobě B tak, aby nebyl její
obsah prozrazen, druhá skupina se snaží vypátrat obsah zprávy
Prostředí: kdekoliv
Doba přípravy: žádná
Délka hry: minimálně 3 hodiny
Pomůcky: zpráva, sirky
Navazující body stezky: Můj domov – Družina jako tým, Naše parta
Průběh aktivity:
Hra má několik částí. Po rozdělení do skupin si týmy losují svou roli – „odbojáři“ (spojky) vs. „gestapo“. Je tedy veřejně známo, kdo proti komu hraje. Skautská odbojová skupina se zformovala v roce
1940, po zrušení Junáka. V této části má odbojová skupina úkol doručit tajně zprávu o uschovaných
zbraních pro zahraniční odbojáře od jedné osoby (A) k odbojáři – vlastníkovi radiostanice (B). Cíl
policie je vypátrat co nejvíce informací ze zprávy, o které tuší, že se bude posílat.
Členové odbojové skupiny dostanou vzkaz, kde se tajně sejdou. Vedoucí jim na této krátké schůzi
shrne situaci. Skupina si určí pořadí, v jakém budou vysílat zprávu. V následující hodině je někomu ze
skupiny odbojářů předána zpráva. Vzkaz je po předání zničen (až se ho první spojka naučí nazpaměť).
Zpráva pak nemůže být nikde zapsána a nemělo by ji slyšet moc lidí najednou. Hráči si ji předávají
štafetově, snaží se zachovat všechny detaily. Zpráva se u jednoho člověka nesmí zdržet víc než dvě
hodiny, jinak se nedostane včas tam, kam má.
Úkolem skupiny odbojářů je nyní předat zprávu dalšímu v pořadí až k B = radistovi, aniž by si toho
všimlo gestapo.
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Gestapo: Druhá skupina se stala policií. Snaží se do konce limitu (počet členů odbojářské skupiny × 2) zjistit co nejvíc podrobností z předávané zprávy a tím akci odbojových skupin ohrozit, narušit
nebo úplně překazit.
Pro kvalitní hru by zpráva měla obsahovat co nejvíc konkrétních údajů, pokud půjde např. o ukrytí
či noční předání zbraní: místo předání, kdo předá co, v jakém počtu, kolika mužům, kde jsou zbraně
ukryty, odkud jsou, na co si mají dávat při přebírání pozor, jaký je vrátný, kolem kterého musejí projít,
tajné heslo nebo signál.
Reflexe: Jak se po hře cítíte? Nakolik se vám podařilo splnit zadaný úkol? Jakou jste pro splnění úkolu
volili taktiku? Jaké (zásadní) informace vám unikly/jste získali? Uvědomovali jste si, že na jednom
člověku závisel osud mnoha dalších?
Varianta: Hře může předcházet formování „odbojové skupiny“ a tajný výcvik. Vzkaz může být po
předání spálen, případně může být ukrytý nebo zapečený v jídle, zašitý do oblečení apod. Spolu se
vzkazem je možné poslat peníze nebo nějakou věc, kterou si jednotlivci předávají. Na hru může dle
charakteru zprávy navázat noční „pašerácká hra“, při které se obsah zprávy uskuteční.
Tip: Promítněte skautům dokument např. o zapojení plzeňských skautů do odboje: http://zasvobodu-plz.cz/kniha/odbojorg/skaut.html nebo film Skauti v odboji (25min) http://www.csfd.cz/film/
241339-skauti-v-odboji.
Text zprávy:
Skauti, sejdeme se s vámi dnes večer, přesněji řečeno ve 20.00. Za místo srazu jsme určili náhon,
budeme čekat blízko něj v ulici Štefánská. Mějte na sobě hnědé šátky, ať víme, že jste to vy. My zase
budeme mít na sobě modré kroje, protože jsme vodáci. Abychom o sobě věděli, třikrát zapískejte,
jakmile na kostele odbije osmá hodina. Vezměte si s sebou pár nepotřebných věcí, aby to vypadalo
jako vzájemná kamarádská výměna, klíč od muničního skladu vám předáme my v krabičce od zápalek.
Zprávu od vašeho vedoucího, bratra Šátka, pošlete na oplátku schovanou v krabičce od čaje. Kdyby
cokoliv nevyšlo, dejte vědět bratru Skřítkovi. Se stiskem levice bratr Balík.
(Vyznačené informace jsou podstatné, na nich stojí obsah celé zprávy).
Podle příběhu skauta Františka Wretzela
(1919-2013):
„…Na tuto eventualitu však byli skauti dobře připraveni. Náhlý zákaz Junáka se tak stal naopak
spouštěčem podzemních a odbojových akcí. Velmi záhy byly ustanoveny tzv. Revoluční oddíly Junáka, tedy ve zkratce ROJ. ‚Náčelnictvo mělo strach. Ne že by to byli ustrašení lidi. Ale: když do toho
půjdeme, tak to z těch mladejch kluků někdo vodnese na zdraví a někdo na životě.‘“ Nakonec se ale
vůdci našli. Bylo důležité také najít nějakou legální ‚krycí‘ platformu. Tou se stal po zákazu většiny
ostatních spolků Klub českých turistů, tedy KČT. „Jedna z mála organizací, která byla takhle povolená,
byl Klub českých turistů. A ten byl ochotnej nás krejt.“ Pražským vedoucím ROJ Zbyňkem Hálou byl
František Wretzl pověřen utvořit v rámci KČT tzv. 5. pospol.
V pospolech se soustředili bývalí skautští vedoucí a právě skrze ně se organizovala odbojová činnost.
„Řeklo se, skautskej program existuje, že jo, jenže byl modifikovanej. Byl to výcvik zaměřenej na spojovací a zpravodajský služby. A ty starší kluci se už starali o typicky vojenský věci… A pak taky, jak
se drží flintička, třeba…“, vysvětluje Baron, v čem spočívala podstata fungování pospolu. Příprava na
pozdější možné boje byla opravdu důkladná, jednou dokonce ROJ uspořádal noční přechod Berounky. „Takovej čtrnáctiletej klučina uměl udělat panoramatickej náčrtek pro dělostřelce, kterej střílí na
cíl, kterej nevidí. Výborně jsme uměli morseovku … to nám pomohlo pak i na gestapu…“ Wretzlův
zástupce v pospolu Šosa, Josef Hromas, byl zároveň členem 4. praporu odbojové organizace Zpravodajská brigáda. Ta byla na ROJ úzce napojena. Podobně byli skauti v kontaktu s odbojem i v dalších
pospolech.
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HUGO SEDLÁČEK

Velká konspirační špionážní hra.
Autor: Tomáš Hlavsa
Typ aktivity: pohybová, paměťová
Cíl: přiblížit atmosféru špionážní činnosti, upevnění skautského vědomí, zkouška ostražitosti
Charakteristika: úkolem skupin je projít úspěšně celou trasu, najít správná místa s informacemi,
zapamatované údaje co nejpřesněji zaznamenat do připravených formulářů
Prostředí: krajina se základnou (srubem) a dalšími orientačními body, okruh do 10 km, večerní –
noční doba
Doba přípravy: seznámení se s příběhem, příprava stanovišť, map – cca 1 hodina
Délka hry: 3–4 hodiny (podle charakteru terénu)
Pomůcky: čelovky, oblečení do terénu; mapa pro každou skupinu se zakresleným 1. stanovištěm,
formulář pro doplnění informací, texty (informace) na stanoviště, pro úvodní část PP prezentaci,
dataprojektor s notebookem, kostýmy (vojenské), louče, svíčky, sirky
Tip: Vyrážejte za světla, ale postupně by se mělo stmívat, ve druhé polovině hry by už měla být tma
kvůli atmosféře i obtížnosti. Do každé skupiny zajistěte mobil (bezpečnostní prvek).
Průběh aktivity:
Hráče rozdělíme do skupin po maximálně šesti členech. Skupiny představují „čety“, které mají projít připravenou trasu, najít správná místa s informacemi, ty si zapamatovat a na posledním stanovišti zapamatované údaje co nejpřesněji zaznamenat do připravených formulářů. Typ informací, které získávají jsou
buď informace o „hledaných osobách“ nebo informace o „místech/kótách“ či „vojenském opevnění“.
Úvodní motivace: Účastníky zaveďte do potemnělé místnosti, kde je čekají alespoň 2 instruktoři
ve vojenském, kteří vedou svižně a autoritativně (po vojensku) brífink; měla by vyznít důležitost a
naléhavost úkolu, který je čeká. Zde promítněte krátkou PP prezentaci o Zpravodajské brigádě (fotky, důraz na podstatu činnosti, organizovanost, spolehlivost atd.). Končí se konstatováním: „Vy jste
Zpravodajská brigáda! Máte splnit následující úkol!“ Následuje vysvětlení úkolu, to může být součástí
prezentace. Sdělte každé četě jména čtyř osob, o kterých mají vyhledávat a zapamatovat si informace.
Četám dále oznamte heslo, kterým se mají identifikovat na 1. stanovišti, kde se setkají s konspirátorem; zdůrazněte, že během cesty nemají s nikým komunikovat, nikomu věřit (lze pracovat s motivem
gestapáka/nepřítele, který někde na trase může číhat a který by jim mohl sebrat mapu). Startují první
dvě čety, za 10 minut další dvě čety; každá ze dvou čet v 1. i 2. vlně jde k jinému konspirátorovi (ti
jsou 2) – cílem je prostorově a časově skupiny oddělit, aby nešly stejnou trasu.
Vyplňování formulářů, které připravte jako dotazníky (tabulky) s otázkami na osoby, kóty a informace
o vojenských stavbách (bunkry či jiné, které máte v hracím prostoru) probíhá na posledním stanovišti.
Pokyny pro organizátory:
• Na prvním stanovišti se „informátoři“ s četou navzájem identifikují tajným heslem, informátor
jim předá pozice dalších stanovišť (zakreslí do mapy) a otázky, na které se mají zaměřit při hledání informací na těchto místech.
• Během čtení textu v místnosti či bunkru připravte poblíž venku kruh z loučí.
Závěr: Poté, co se týmy shromáždí na posledním loučí osvětleném stanovišti, zapíší informace do
formuláře a přesunují se společně na připravené místo (např. do bunkru). Uvnitř místnosti přečteme
dobový text, vzpomínku (či text Černý den Junáka z knihy Skautské století).
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Poznámka: Pokud se vám stane, že se nějaká četa ztratí, přijde později, při hodnocení poukažte na to,
že za války se tyto věci reálně děly – čety nesplnily úkol, protože je nepřítel „dostal“.
Následuje závěrečný proslov venku v kruhu z loučí. Při odchodu z místnosti dostane u dveří každý
zapálenou svíčku a jde směrem ke kruhu. Závěrečný proslov by měl spojit zážitek ze hry s historickou
realitou a současností. Podle atmosféry můžete zakončit zpěvem hymny či přečtením Posledního
dopisu Baden-Powella skautům.
Tip: Pokud máte v regionu vojenské opevnění, pokuste se domluvit realizaci části aktivity tam, případně alespoň prohlídku. Ideální stav jsou 2 pěchotní sruby (s průvodci), 1 řopík, 1 pěchotní srub
pro závěrečný rituál (bunkry i průvodci jdou nahradit/vyřadit, pokud je v regionu nemáme, ale pro
atmosféru je to skvělé).
Příklady textů k zapamatování – hledané osobnosti
Hugo Sedláček
• Člen a později kapitán 13. oddílu vodních skautů. Účastnil se pražského povstání, 8. 5. 1945 byl
zajat a při odklízení automobilu z jízdní dráhy zastřelen.
• Bylo mu 19 let. Na jeho počest získal závod Přes tři jezy, u jehož vzniku stál, dovětek Memoriál
Hugo Sedláčka
Adolf Opálka
• Člen Svazu skautů. V roce 1939 odešel z vlasti do Anglie. Prošel speciálním výcvikem a byl vybrán jako velitel paraskupiny Out Distance.
• Vysazen byl v březnu 1942 nedaleko Telče. Podílel se na atentátu na R. Heydricha. Zahynul
spolu s dalšími parašutisty 18. 6. 1942 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze.
František Ryš
• Založil skauting v Ostravě-Svinově, kde byl poté sborovým vůdcem. Po okupaci odešel za hranice, v roce 1941 se vrátil jako parašutista ze SSSR a na Brněnsku začal vytvářet vlastní odbojovou
síť.
• V květnu 1942 byl zatčen a spolu s rodinou 29. 5. 1942 v Brně zastřelen. Jeho bratr a manželka
byli skautští činovníci.
Antonín Mádl
• Dlouholetý náčelník Čs. obce junáků volnosti, po sloučení skautských organizací se v roce 1939
stal místonáčelníkem Junáka.
• Byl význačným členem odbojových organizací a spoluvydával ilegální časopis V boj. V srpnu
1940 byl zatčen, 25. 3. 1944 podlehl týrání ve věznici na Mírově.
Emil Kopecký
• Byl vůdcem vlčáckého oddílu v Praze. Ve 30. letech zpravodaj náčelnictva pro vlčata, vůdce 1. vlčácké lesní školy a dalších.
• Pro židovský původ byl s rodinou deportován do koncentračního tábora Majdanek, kde 15. 7.
1942 zahynul. Nevrátila se ani jeho dcera Jana, syn Jaromír, žena Marie, všichni skauti.
Příklady otázek o „kótách“ v dotazníku (formuláři):
• Krycí označení bunkru (jednoslovný výraz):
• Pro kolik vojáků byl objekt určen?
• Za kolik dní byla zhotovena betonáž tohoto objektu?		
• V jaké nadmořské výšce leží tento objekt?
• Jaký má tento pěchotní srub stupeň odolnosti?
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