
Bedřiška Synková: 
Rozhodnutí dívky s lípou 

I

CÍL:    Účastníci se pomocí 
scének, které sami sehrají, dostanou do situací, kdy 
se musí rozhodnout, jak by se v  dané situaci 
zachovali. Rozhodnutí to však nebudou lehká, na 
jedné straně nečinnost a vlastní pohodlí, na druhé 
straně pomoc svým bližním s  rizikem toho, že se 
sami dostanou do problémů. 

ÚČASTNÍCI:   skauti a skautky

PROSTŘEDÍ:   klubovna

DÉLKA:   80 minut

CO JE POTŘEBA:  archy papíru, lepidlo, 
�xy, kartičky s  příběhem, kartičky s  náměty na 
scénky, počítač (není nutný)



PRŮBĚH:

1. Představení příběhu Bedřišky Synkové 

 Na začátku programu se skautky a skauti seznámí s  příběhem Bedřišky 
Synkové. Vytiskni a rozstříhej kartičky s  Bedřiščiným příběhem a vyzvi družinu, 
aby příběh chronologicky sestavila a nalepila na papír. Až budou mít příběh 
seřazený, dej jim dvě kartičky s  nápisem ROZHODNUTÍ s tím, aby je nalepili 
tam, kde si myslí, že musela Bedřiška nějaké udělat. (Pravděpodobně vyberou 
místo, kde se rozhodla i přes zákaz pokračovat ve vedení oddílu, a místo, kde se 
rozhodla emigrovat.) 

POZNÁMKA: Pokud máš možnost, tak úplně na začátku programu promítni na 
počítači reportáž o Bedřišce: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct21/domaci/1561698-skautku-komunisti-uveznili-ale-s-jejim-
portretem-pak-platili. 
POZNÁMKA: Před programem se sám seznam s  příběhem Bedřišky Synkové (viz video).

2. Divadlo

 Rozděl družinu do tří skupin a každé skupině dej jednu kartičku s  námětem na scénku. Jejich úkolem je secvičit a 
zahrát scénku podle námětu, ale zároveň jim dej prostor, aby námět jakkoli obohatili nebo využili různé rekvizity z  klubovny. 
Na konci každé scénky pak jednotlivé skupiny ostatním položí otázku, která je na kartičce uvedena.

3. Rozhodování

 Po odehrání všech scének mají skupiny chvíli čas na to, aby se poradily o tom, jak by se v  daných situacích zachovaly. 
To si pak vzájemně i sdělí a vysvětlí, proč se tak rozhodly.

4. Okolnosti

 Sedněte si do kruhu, doprostřed dej velký arch papíru a napiš na něj ŠIKANA, ŽÁROVKA, ESEJ. Vyzvi všechny, 
aby říkali a psali na papír, na čem záviselo v  jednotlivých případech jejich rozhodování, respektive na čem by záleželo, kdyby 
se v  takové situaci opravdu ocitli – jestli je větší touha pomoci druhému, nebo vidina toho, že oni sami budou v  klidu. Po 
tomto brainstormingu dej opět skupinám za úkol, aby na základě toho, co psaly na papír, vymyslely konkrétní situaci a 
podmínky, za kterých by se zachovaly opačně, než dříve uvedly. (Například nejdřív se rozhodly, že sousedce pomůžou i za 
cenu pozdního příchodu. Nicméně kdyby měly nastřádáno už hodně pozdních příchodů a tenhle by znamenal, že už 
dostanou dvojku z  chování, sousedce by nepomohly.)

5. Zpět k  Bedřišce 

 Vraťte se společně k  papíru, kde je poskládaný Bedřiščin příběh, a stejně jako v  předchozím bodu nech všechny 
vymýšlet a diskutovat o tom, jaké mohly být důvody a okolnosti Bedřiščina rozhodnutí.
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Správné pořadí: 1935: Narodila se Bedřiška Synková.; 1952: Skautský oddíl Ostříž je komunistickým režimem zakázán.; 1952: Bedřiška Synková 
(přezdívkou Bejbina) i přes zákaz dál pokračuje s  vedením skautského oddílu Ostříž.; 1953: Bedřiška Synková je zatčena.; 1955: Bedřiška Synková 
je ve svých devatenácti letech odsouzena na deset let za velezradu.; 1956: Je vypsána soutěž na návrh nové jednokorunové mince, do které se 
přihlašuje Marie Uchytilová-Kučová.; 1956: Maminka Bedřišky Synkové vypráví Marii Uchytilové-Kučové příběh o nespravedlivém uvěznění 
své dcery. Marie Uchytilová-Kučová využívá fotogra�i Bedřišky Synkové jako předlohu pro svůj návrh mince.; 1957: Ministr �nancí vybírá k  
ražbě návrh Marie Uchytilové-Kučové, aniž ví, že předobrazem pro dívku s  lípou na minci je v  tu dobu vězněná skautka Bedřiška Synková.; 
1960: Bedřiška Synková je předčasně propuštěna z  vězení, velký podíl na jejím propuštění má její maminka.; 1967: Politická situace se uvolňuje a 
Bedřiška Synková zakládá a vede nový skautský oddíl.; 1968: Bedřiška odjíždí s ročním synem a manželem do Vídně a později do Švýcarska, odkud 
se zpátky do Československa už nevrátí. 

ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ

Je vypsána soutěž na návrh nové 
jednokorunové mince, do které se 

přihlašuje Marie Uchytilová-Kučová. 

Bedřiška odjíždí s  ročním synem a manželem 
do Vídně a později do Švýcarska, odkud se 

zpátky do Československa už nevrátí. 

Bedřiška Synková (přezdívkou Bejbina) 
i přes zákaz dál pokračuje s vedením 

skautského oddílu Ostříž.

Maminka Bedřišky Synkové vypráví Marii Uchytilové-
Kučové příběh o nespravedlivém uvěznění své dcery. 
Marie Uchytilová využívá fotografii Bedřišky Synkové 

jako předlohu pro svůj návrh mince. 

Ministr financí vybírá k  ražbě návrh Marie 
Uchytilové-Kučové, aniž ví, že předobrazem pro 

dívku s lípou na minci je v  tu dobu vězněná 
skautka Bedřiška Synková. 

Bedřiška Synková je předčasně 
propuštěna z  vězení, velký podíl na jejím 

propuštění má její maminka. 

Narodila se Bedřiška Synková.

Skautský oddíl Ostříž je komunistickým 
režimem zakázán.

Politická situace se uvolňuje a Bedřiška 
Synková zakládá a vede nový skautský oddíl. 

Bedřiška Synková je zatčena.

Bedřiška Synková je ve svých devatenácti 
letech odsouzena na deset let za 

velezradu. 

PŘÍBĚH BEDŘIŠKY SYNKOVÉ



IV

Všiml sis, že dva tví spolužáci šikanují 
třetího. Berou mu svačinu, vysypávají mu 

věci z tašky, posmívají se mu, bijí ho. 
Ostatní spolužáci si toho buď nevšimli, 

nebo předstírají, že si toho nevšimli. 

Otázka: Půjdeš za nimi a řekneš jim, ať 
toho nechají, ačkoli riskuješ, že skončíš 
stejně jako tvůj šikanovaný spolužák?

Ráno jdeš do školy tak akorát na čas a na 
chodbě domu tě zastaví vaše stará 

sousedka, která bydlí sama, s tím, že jí 
praskla žárovka v koupelně a ona ji 

nedokáže vyměnit, protože se bojí vylézt na 
židli, aby tam dosáhla. 

Otázka: Pomůžeš jí vyměnit žárovku, ačkoli 
riskuješ, že přijdeš pozdě do školy?

Tvoje spolužačka, se kterou se příliš 
nebavíš, tě po vyučování požádala, jestli bys 
jí nepomohl s psaním eseje, který máte zítra 

na češtině odevzdávat. 

Otázka: Ty jsi v psaní dobrý, ale na 
odpoledne už máš domluvené kino 

s kamarády. Pomůžeš jí?

NÁMĚTY NA SCÉNKU


