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  Rozhovor s vedoucí  
  oddílu neslyšících 

  SpV na Elixíru 2012 

  Hmatové knížky    

    

          Aktuality 

 

• Byli jsme na setkání zástupcByli jsme na setkání zástupcByli jsme na setkání zástupcByli jsme na setkání zástupcůůůů kraj kraj kraj krajůůůů se  se  se  se ččččleny VRJleny VRJleny VRJleny VRJ    

V polovině dubna se v Pardubicích konalo v pořadí 
čtvrté setkání zástupců krajů a Výkonné rady Junáka 
(VRJ). Jako pozorovatel se ho za odbor SpV zúčastnil 
Job. Mezi tématy, o kterých se na setkání 
diskutovalo, byla například: síť výchovných a jiných 
zpravodajů, role KRJ na poli vzdělávání nebo 
rádcovské vzdělávání. 
 

• PPPPřřřřipravili jsme program pro Sraz kapitánipravili jsme program pro Sraz kapitánipravili jsme program pro Sraz kapitánipravili jsme program pro Sraz kapitánůůůů    

V dubnu jsme připravili program pro Sraz kapitánů, 
každoroční vzdělávací setkání pro vodácké 
činovníky. Sraz se konal v Havlíčkově Brodu. Náplní 
dvouhodinového programu byla práce s dětmi se 

specifickými potřebami, především s ADHD, ve 
skautských oddílech. Stěžejní bylo sdílení problémů 
s dětmi s ADHD a jejich řešení.  Programu se 
zúčastnilo 10 vodáckých vedoucích a činovníků. 

 
• Otázky Skautingu pro všechny ve Skautských Otázky Skautingu pro všechny ve Skautských Otázky Skautingu pro všechny ve Skautských Otázky Skautingu pro všechny ve Skautských 
sondáchsondáchsondáchsondách 

Do první sady rozsáhlého výzkumu mezi dospělými 
členy Junáka s názvem Skautské sondy jsme přidali 
sadu otázek týkajících se zastoupení dětí se 
specifickými potřebami ve skautských oddílech a 
toho, zda se vedoucí cítí dostatečně připraveni na 
práci s nimi a jakou podporu by při takové práci 
nejvíce uvítali. Na otázky výzkumu odpovědělo 2477 
respondentů z celé republiky. Netrpělivě čekáme na 
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výsledky, se kterými vás v Bulletinu určitě 
seznámíme. 
 
• Hodnocení kvality oddílHodnocení kvality oddílHodnocení kvality oddílHodnocení kvality oddílůůůů    

Zapojili jsme se do připomínkování návrhu kritérií 
pro hodnocení kvality oddílů. Do dotazníků, které si 
budou v rámci hodnocení sami vyplňovat vedoucí 
oddílů, jsme navrhli úpravy a doplnění několika 
kritérií, které se vztahují k práci s dětmi se 
specifickými potřebami (např.: kolik je v oddílu 
vedoucích, kteří prošli vzděláváním o práci s těmito 
dětmi, zda vedoucí k dětem v oddíle přistupují 
individuálně, apod.). Rozhodli jsme se nevytvářet 

speciální kategorii, ale zapojit naše návrhy 
průřezově do již existujících kategorií. 
 
• PPPPřřřředstavení SpV krajedstavení SpV krajedstavení SpV krajedstavení SpV krajůůůůmmmm    

Oslovili jsme zástupce krajských rad Junáka 
s prosbou o možnost zúčastnit se některé 
z nejbližších krajských rad, kde bychom rádi 
představili členům těchto rad činnost odboru 
Skauting pro všechny a naši nabídku pro vedoucí 
oddílů i pro pořadatele vzdělávacích akcí. V nejbližší 
době se chystáme setkat se zástupci Pražského a 
Moravskoslezského kraje. 
 

 

    Akce SpV 

Nejbližší akce odboru Skauting pro všechny: 

PROVAZ  

• setkání vedoucích, kteří mají ve svých oddílech děti se specifickými potřebami 

• 12. – 14. října 2012, Nymburk 
Již dříve avizované setkání se uskuteční v termínu 12. – 14. 10. 2012 ve Skautském domě Tortuga v 
Nymburce. Přihlašování na akci bude spuštěno 6. června. Pokud pracuješ v oddíle s dítětem či více 
dětmi se specifickými potřebami, a chceš sdílet své zkušenosti s ostatními, je toto setkání určeno právě 
pro tebe. Poznamenej si oba termíny do svého diáře! Těšíme se na viděnou! 

 

Z nevýhody výhoda  

• seminář o práci s dětmi se specifickými potřebami 

• 16. – 18. listopadu 2012 
Každoroční seminář pro členy vedení oddílů o práci s dětmi se specifickými potřebami ve skautských 
oddílech se bude konat v tradičním termínu v polovině listopadu. Přihlašování bude spuštěno během 
podzimu, ale termín si můžeš rezervovat už dnes. Šiř pozvání také mezi další lidi ve vedení vašeho 
oddílu či ve středisku. Podrobnější informace najdeš na stránce spv.skauting.cz. 
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            Rozhovor 
 

Rozhovor s A. Dvořákovou – Tinem, vedoucí oddílu neslyšících 

Skauta nedělá skautem,  
kolik kilometrů uběhne indiánským během 

Myslíte si, že v oddíle, kam chodí neslyšící a kde je dorozumívacím prostředkem 
znakový jazyk, je ticho a klid? Tak to jste na velkém omylu. Neslyšící totiž rozhodně 
nejsou hluchoněmí, a tak je u nich v oddíle stejně hlučno jako kdekoli jinde. V čem 
ještě je jich oddíl stejný a v čem je jiný než běžné oddíly, nám řekne jeho dlouholetá 
vedoucí Tin – Alena Dvořáková (36), která oddíl právě předává svým mladším 
následovníkům. 
    

Jak vznikl oddíl neslyšících Jak vznikl oddíl neslyšících Jak vznikl oddíl neslyšících Jak vznikl oddíl neslyšících ––––    Potkani? Potkani? Potkani? Potkani?   

Oddíl jsme založili s neslyšící kamarádkou a jejím 
budoucím manželem v roce 2000, protože jsme 
dospěli k názoru, že neslyšící svůj skautský oddíl 
potřebují a žádný dosud neexistoval. Neslyšící jsou 
kvůli odlišnému jazyku těžko zapojitelní do běžného 
oddílu a bylo nám líto, že nemají možnost prožít 
školní roky ve skautu. Sama jsem o vedení oddílu 
neslyšících nesnila, ale nikdo jiný to nedělal a dělat 
nechtěl. Všichni, na které jsem se obrátila, buď říkali, 
že neumí znakovat, nemají čas, nechtějí se 
dlouhodobě zavázat k nějaké práci. Já jsem také nic 
z toho neuměla a nechtěla, ale když  se nenašel 
nikdo jiný, usoudila jsem, že nemám co zkazit a 
v nejhorším případě se ukáže, že tak, jak to dělám, 
to dělat nejde. Kupodivu děti mé nedostatky 

tolerovaly a oddíl se nám vytvořit povedlo. 

Kolik máte dKolik máte dKolik máte dKolik máte děěěětí a vedoucích? tí a vedoucích? tí a vedoucích? tí a vedoucích?     

Letos jsme zahájili „druhou oddílovou generaci“. 
Oddíl jsme kdysi založili se světluškami a vlčaty, ti se 
pak stali skauty a když si dost užili i roverských 
aktivit, rozhodli se oddíl znovu otevřít i pro malé 
děti. V současné době máme asi dvanáct nováčků ve 
věku mezi pěti a dvanácti lety. Na přípravě 
programu se podílejí všichni starší členové, kterých 
je asi osm, takže síly jsou skoro vyrovnané. Starší 

současně pokračují ve svých roverských aktivitách.  

 

Pracujeme se skauty i skautkami dohromady, do 
oddílu nikdy nechodilo víc než patnáct dětí 
současně, takže rozdělení nebylo možné, ačkoli jinak 

považuji odlišný přístup za užitečný. 

 Jsou všichni v oddíle neslyšící?Jsou všichni v oddíle neslyšící?Jsou všichni v oddíle neslyšící?Jsou všichni v oddíle neslyšící?    

Všichni jsou neslyšící, slyšící jsem jen já a většinou 
ještě jeden tlumočník nebo tlumočnice, kterých se 
v oddíle za dobu jeho existence vystřídalo asi šest. 
Slyšící děti jsme přijali úplně na začátku, ale 
neosvědčilo se to a předali jsme je do oddílů 
slyšících u nás ve středisku. Tentokrát máme zase 
slyšící členy – jsou to sourozenci nebo potomci 
neslyšících členů oddílu. Ukáže se, zda to tentokrát 

bude fungovat.  
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Jak se dorozumíváte? Umí vedoucí i dJak se dorozumíváte? Umí vedoucí i dJak se dorozumíváte? Umí vedoucí i dJak se dorozumíváte? Umí vedoucí i děěěěti ti ti ti 

znakoznakoznakoznakovou vou vou vou řřřřeeeečččč????    

V první etapě, kdy jsem oddíl vedla já, které se nikdy 
nepovedlo se znakovku dobře naučit, přestože jsem 
se snažila, fungovalo tlumočení – já jsem mluvila a 
někdo překládal, co říkám. Nyní, když vedení 
přebírají neslyšící, kteří oddílem prošli, je většinou 
znakový jazyk jediným dorozumívacím 
prostředkem. U dětí, které si nejsou ve znakovce 

jisté, jen někdo ověří, že všemu rozuměly. 

Kde nabíráte dKde nabíráte dKde nabíráte dKde nabíráte děěěěti i vedoucí? ti i vedoucí? ti i vedoucí? ti i vedoucí?     

Dvanáct let jsme ve vedení působili ve stejném 
složení tak, jak jsme oddíl založili, a přidávali se 
k nám především studenti a studentky oboru 
„Čeština v komunikaci neslyšících“ z FF UK.  Děti si to 
většinou řekly mezi sebou – v Praze jsou jen tři školy 
pro neslyšící, děti se znají z různých volnočasových 
programů, táborů, takže kdo měl zájem, věděl, na 

koho  se  obrátit.  Loni  obešli  naši  roveři  školy,  děti  

 

Potkani z Potkani z Potkani z Potkani z NerudovkyNerudovkyNerudovkyNerudovky    
Oddíl Potkani vznikl v roce 2000 v rámci střediska 
Polaris, letos přestoupil do střediska Arcus. Založili ho 
a dodes v něm působí Tin (Alena Dvořáková), Tíšek 
(František Půlpán) a dnes již v oddíle nepůsobící 
Cvrček (Lucie Půlpánová - Sedláčková). Ve vedení od 
letoška působí i ti, kdo oddílem sami prošli. Oddíl je 
smíšený. Schůzky se konají jednou týdně v krásném 
prostředí klubovny v Nerudově ulici v Praze. 
 
Kontakt: Tin (Alena Dvořáková) 

 dvorako@etf.cuni.czdvorako@etf.cuni.czdvorako@etf.cuni.czdvorako@etf.cuni.cz     
             Ježi (Marie Pangrácová) 

 vcelkamaja.p@seznam.czvcelkamaja.p@seznam.czvcelkamaja.p@seznam.czvcelkamaja.p@seznam.cz    
 

s oddílem seznámili a pozvali je na seznamovací 
odpoledne. Dětem se u nás zřejmě líbí, protože se 

další děti přidávají. 

Co dCo dCo dCo děěěěláte na schláte na schláte na schláte na schůůůůzkách? zkách? zkách? zkách?  

Myslím, že program se příliš neliší od normálního 
programu. Jen třeba nečteme nahlas na 
pokračování, nezpíváme, nemáme pokřik. Loučíme 
se pozdravem přejatým od Sedmičky, který je z větší 

části pohybový.  

 

To mTo mTo mTo měěěě zrovna zajímalo, jestli máte pok zrovna zajímalo, jestli máte pok zrovna zajímalo, jestli máte pok zrovna zajímalo, jestli máte pokřřřřik...ik...ik...ik... 

Několikrát jsme se pokusili pokřik vytvořit, ale bylo 
to příliš umělé a nic se neujalo. Možná byla chyba, že 
se všichni snažili vymyslet pokřik napřed v češtině a 
pak ho teprve překládali do znakovky. Letos na 
táboře můžeme zkusit vytvořit pokřik rovnou ve 
znacích, třeba to půjde. Máme pohybový pokřik před 

jídlem, který jsme si vytvořili. 

 

Už se pUž se pUž se pUž se přřřřipravujete na letošní tábor? Jak vypadá ipravujete na letošní tábor? Jak vypadá ipravujete na letošní tábor? Jak vypadá ipravujete na letošní tábor? Jak vypadá 

váš táborový program?váš táborový program?váš táborový program?váš táborový program? 

Připravujeme. Chystáme se jet na Curii Vítkov, což je 
skanzen budovaný partou nadšenců, mezi které 
patří můj manžel. Budeme spát v historických 
srubech a stanech a celotáborová hra tomu bude 
odpovídat. Jezdili jsme do podsadových stanů i tee-
pee, letos jsme se rozhodli takto. Program vypadá 
docela obyčejně. Začínáme rozcvičkou, pokračujeme 
přes snídani a nástup s bodováním k dni složenému 
z her a práce a večer končíme nástupem. Místo 
zpívání hrajeme pantomimu. Neuvědomuji si nic, 

v čem by se náš program vymykal.        

    

Jsou vJsou vJsou vJsou v    ČČČČechách,echách,echách,echách,    vvvv    EvropEvropEvropEvropěěěě    čččči jii jii jii jinde ve svnde ve svnde ve svnde ve svěěěěttttěěěě    

podobné oddíly?podobné oddíly?podobné oddíly?podobné oddíly?  

V Čechách jsme jediní. Několik oddílů ve světě 
funguje a setkávají se každé dva roky na jamboree. 
Ovšem když se sjedou neslyšící skauti z celého světa, 
je jich kolem stovky, vystačí si s obyčejným 

tábořištěm. 
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ÚÚÚÚččččastníte se iastníte se iastníte se iastníte se i    nnnněěěějakých akcí sjakých akcí sjakých akcí sjakých akcí s    oddíly slyšících?oddíly slyšících?oddíly slyšících?oddíly slyšících? 

Jediné, co se nám osvědčilo, je spolupráce s oddílem 
stejně velkým, jako jsme my. Několik let jsme tak 
spolupracovali s 88. oddílem a jezdili s nimi na hory 
a na vodu. Na velkých střediskových akcích si 
většinou neslyšící připadají ztracení, je to pro ně 
zbytečně namáhavé snažit se sledovat dění, a slyšící 
zase nebaví program zcela přizpůsobovat malé 
skupině neslyšících. Trochu úspěšné byly sportovní 

soutěže nebo soutěž ve vaření . 

    

Co bys doporuCo bys doporuCo bys doporuCo bys doporuččččila vedoucím, kteila vedoucím, kteila vedoucím, kteila vedoucím, kteřřřří by rádi í by rádi í by rádi í by rádi 

integrovali neslyšící do svých odintegrovali neslyšící do svých odintegrovali neslyšící do svých odintegrovali neslyšící do svých oddíldíldíldílůůůů? Je možné ? Je možné ? Je možné ? Je možné 

kombinovat slyšícící a neslyšící dkombinovat slyšícící a neslyšící dkombinovat slyšícící a neslyšící dkombinovat slyšícící a neslyšící děěěěti vti vti vti v    jednom jednom jednom jednom 

oddíle?oddíle?oddíle?oddíle?    

Cvrček a Tíšek, se kterými jsem oddíl zakládala, 
takhle integrovaní byli, ale z toho, co říkali, myslím, 
že to pro ně bylo dost těžké a fungovalo to jen díky 
tomu, že tam měli někoho blízkého – Tíšek bratra, 
Cvrček tatínka. O hodně věcí z programu přišli, 
protože jednomu členu nelze celý program 
přizpůsobit. V oddíle určeném neslyšícím se všichni 
mohou plně účastnit veškerého dění, nikdo není 
znevýhodněný, a pro všechny je to výrazně 

příjemnější. 

MMMMěěěěl by se Junák zdravotnl by se Junák zdravotnl by se Junák zdravotnl by se Junák zdravotněěěě postiženým víc  postiženým víc  postiženým víc  postiženým víc 

otevotevotevotevřřřřít?ít?ít?ít? 

On se ani otvírat nemusí, oni ho dobudou zevnitř. 
Kdyby do oddílu neměli přístup alergici, astmatici, 

tak by oddíly rychle skončily. Najít dneska nějaké 
úplně zdravé dítě bez určitého znevýhodnění je 
skoro nemožné. A snad je každému jasné, že síla 
není v tom, že oddíl vyhraje všechny závody, kterých 
se zúčastní, ale že dokáže udržet partu kamarádů, 

z nichž  jeden  má  s sebou  krabici  léků  na  astma,  

 

druhému ostatní nesou stan a spacák, protože má 
nemocnou páteř, a třetí má s sebou asistenta, 
protože potřebuje pomoci s pochopením her. To, co 
dělá skauta skautem, není, kolik kilometrů uběhne 

indiánským během. 

 

Co ti práce sCo ti práce sCo ti práce sCo ti práce s    neslyšícími dneslyšícími dneslyšícími dneslyšícími děěěětmi dává?tmi dává?tmi dává?tmi dává? 

Radost. Bavilo mě to vždycky, ale teď si užívám až 
nezaslouženě, když vidím, jak děti, které mě před 
dvanácti lety zlobily, nenosily povinné věci a 
vyváděly lumpárny, poctivě dřou, aby dalším dětem 
připravily krásné akce, jak se nebojí vzít do oddílu i 
internátní a různě jinak znevýhodněné děti a chtějí 
jim dát to nejlepší. A přitom, když jsem začínala, 
měla jsem prázdné ruce: neuměla jsem znakovat, 
neměla jsem zkušenosti s vedením, měla jsem jen 
jednu neslyšící kamarádku. To, co v oddíle bylo a je 
pěkného, jsme si vytvořili všichni společně. Jsem 
vděčná všem vedoucím a dětem, že jsme to nevzdali 
a oddíl stále funguje, stále lépe a lépe.  

VlaVlaVlaVlaďďďďka Jelínkováka Jelínkováka Jelínkováka Jelínková    

  



 květen 2012 
 

6 
 

 

Reportáž 

 

Skauting pro všechny na Elixíru  

Na celostátním setkání vedoucích oddílů jsme vedli 8 různých programů na téma 

spojená s prací s dětmi se specifickými potřebami. 
    

Na přelomu března a dubna se do Prahy sjeli 
skautští vedoucí z celé republiky. Ve druhém, 
odloženém termínu se tu totiž od pátku do neděle 
konalo celostátní setkání vedoucích oddílů s názvem 

Elixír 2012. 

 

Nechyběly na něm ani programy odboru Skauting 
pro všechny. Původní nabídka nakonec trochu 
prořídla (některé programy byly kvůli malému počtu 
přihlášených zrušeny), ale i tak jsme mohli pro 
vedoucí z různých koutů republiky připravit celkem 
šest různých tématických bloků. Byly to programy na 
téma: Práce s dětským kolektivem – inkluzivní 
prostředí v oddíle, Agresivní dítě v oddíle, Dítě 
s narušenou komunikační schopností v oddíle, Dítě 
s poruchou autistického spektra v oddíle, Chronicky 
nemocné dítě v oddíle – kdo to je; nebojme se jich, 

Dítě s hyperkinetickou poruchou/ADHD v oddíle. 
Těchto programů se zúčastnilo celkem 40 účastníků. 
Na žádost organizátorů jsme také připravili blok o 
komunikaci s rodiči, který se uskutečnil dvakrát a 

zapojilo se do něj 35 účastníků.   

 

SpV na ElixíruSpV na ElixíruSpV na ElixíruSpV na Elixíru    

 

• 9 hodin programu 

• 4 lektoři 

• 6 programových bloků SpV 

• 2 x blok o komunikaci s rodiči 

 

 

Odbor Skauting pro všechny byl na Elixíru vidět 
nejen při programech, ale i díky informačnímu 
stánku, který stál v sobotu i v neděli v přízemí 
budovy ZŠ Angel, kde se letošní Elixír odehrával. Na 
stánku mohli zájemci získat všechny informace o 
činnosti odboru SpV, prohlédnout si materiály, které 

jsme zatím připravili a nebo se na cokoli zeptat. 

 

Děkujeme všem, kdo jste se zúčastnili některého 
z našich programů, nebo se zastavili na našem 
stánku a těšíme se na shledanou při nějaké další 
podobné příležitosti! 
    

AlžbAlžbAlžbAlžběěěěta Hyková ta Hyková ta Hyková ta Hyková ----    BBBBěěěětkatkatkatka 
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Tip na program 

 

Vyrábějte hmatové knížky! 
Nabízíme vám tip na zajímavý program, kterému se můžete věnovat na táboře nebo 
na posledních schůzkách tohoto školního roku. Vyzkoušejte si v oddíle nebo kmenu 
vyrobit hmatovou knížku. Uděláte tím radost sobě i některým nevidomým dětem či 
dospělým. 
 

Co to vlastně jsou takové hmatové knížky? Můžete si 
je představit jako běžné obrázkové knihy, které jsou 
ale převedené do hmatové podoby. Mohou mít 
spoustu rozličných podob a vyrábět je můžete 
z mnoha materiálů. Použít můžete karton, textilii, 
dřevo, ale i kov nebo plast. Takové knížky mohou mít 
podobu běžné knihy, která se skládá z různých 
obrázků s různě vystouplými reliéfy nebo obrazci 
z různých druhů mate- 
riálu. Existují, ale i knihy, 
které vypadají jako kra- 
bice od bot, ve které jsou 
různé předměty, které 
nevidomí na základě 
příběhu, který mu někdo 
čte, postupně nahmatá- 
vá a vyndává je z krabice 
ven. Vaší kreativitě a 
nápaditosti se meze 
rozhodně nekladou! Pro 
hmatovou knížku může- 
te použít již existující 
příběh, který znáte a 
který máte rádi, anebo si 
vymyslet a sepsat příběh 
úplně nový, ušitý přímo 
na míru vaší knížce. Jen 
je potřeba myslet na to 
aby byla knížka dobře 
„čitelná“, tj. aby nebyl 
obrázek příliš detailní a 
aby se dal snadno roz- 
lišit od pozadí. Při výrobě 
těchto knih je také třeba 
myslet na řadu specifik, 

která by vás možná na první pohled nenapadla. 
Například u knih pro mladší čtenáře, kteří 
s hmatovými knihami dosud nemají moc 
zkušeností, je třeba zvážit, zda používat perspektivu. 
To, že se koleje v dálce sbíhají, je  bez zrakové 
zkušenosti zdánlivě nelogické. Dalším specifikem, 
na které je  třeba myslet, je pravidlo, že materiál má 
přednost před tvarem. Chlupatý vlk  z plyše bude 

pro dítě pochopitelný, i 
pokud nebude mít na- 
prosto přesný tvar. Nao- 
pak to, že má skvělý tvar 
vlkovi, který je ze saté- 

nu, moc nepomůže… 

Komu slouží?Komu slouží?Komu slouží?Komu slouží?    
Jak už bylo několikrát 
zmíněno, hmatové kníž- 
ky jsou určené pro nevi- 
domé děti i dospělé. 
Tvoří tak doplněk ke 
knihám v Braillově pís- 
mu podobně jako třeba 
obrázkové knihy k těm 
bez obrázků. Hmatových 
knížek u nás existuje za- 
tím jen velmi málo, 
protože jejich výroba je 
velmi zdlouhavá a na- 
máhává. V České repu- 
blice přitom žije dle 
odhadů 10 až 20 000 
nevidomých lidí a až 
100 000 lidí se zrakovým 

postižením. 
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PPPPřřřřihlaste se do soutihlaste se do soutihlaste se do soutihlaste se do soutěěěěže!že!že!že!    

Před tím, než se pustíte do výroby hmatových 
knížek, doporučujeme vám navštívit webové 

stránky sdružení Tactus.cz (www.tactus.wz.cz), 
na kterých se dočtete spoustu podrobných 
informací o tom, jak mají takové knížky vypadat. 
Případně se domluvte s Terezií Kochovou (mail: 
tereziekochova@seznam.cz), která vám může 
ukázat některé již hotové knihy, poslat vám 
poštou zdarma poštou brožurku s popisem, jak 
vyrobit hmatovou knihu, nebo s vámi 
zkonzultovat váš záměr na výrobu knihy. Bude 
tak jistější, že vyrobíte knihu, která bude opravdu 
použitelná a dobře čitelná. Můžete se s ní pak 
třeba přihlásit do české soutěže pro tvůrce 
hmatových knih, kterou toto sdružení jednou za 
dva roky pořádá (ta nejbližší se odehraje na jaře 
2013), nebo do mezinárodní soutěže 

Typhlo&Tactus. 

 

 

 

Při přípravě programu počítejte s tím, že opravdu 
dobrou hmatovou knížku nevyrobíte za jednu 
schůzku nebo jeden odpolední táborový program. 
Většinou si to vyžádá několik několikahodinových 
sezení, nebo se do výroby můžete pustit celý oddíl 

společně nebo celá družina.  

 

Václav Zeman - Šík  
 

Smajlík do knížky pro nevidomé nepatří, myslela jsem si… 
 

Přestože moji rodiče s nevidomými dětmi pracovali, 
pomáhali s tábory pro ně, vymýšleli hry a učili je 
samostatnosti, já jsem s nimi žádnou zkušenost 
neměla. Je pravda, že jsem s jednou slepou dívkou 
chodila do školky, ale byla divoká a my se jí báli. 
Později jsem se s nevidomými setkala na gymnáziu, 
chodili tam dva bratři. Přišlo mi dobré, že můžou 
chodit do normální školy a studovat s námi, myslím, 
že měli nějakou asistentku, ale dál jsem se o ně 
nezajímala, do života školy "zasahovali" jen tak, že 
měli vyhrazený stůl v jídelně. Přišlo mi, že to tak 
funguje dobře a předpokládala jsem, že mají nějaké 
upravené učebnice.  

S hmatovými knížkami jsem se setkala díky své tetě, 
která pracuje v Rané péči. Velmi mě zaujaly. Do té 
doby mě nenapadlo, že nevidomé děti nic nemají z 
obrázkových knížek pro děti a že jsou tímto 

způsobem výrazně ochuzeny.  

 

 

Josefka AbsolonováJosefka AbsolonováJosefka AbsolonováJosefka Absolonová 

21let, jedna z vedoucích dívčího skautského 
oddílu Modřinky, která se účastnila semináře o 
výrobě hmatových knížek pořádaného sdružením 

Tactus.cz 

 

Nepřemýšlela jsem o tom, jak se slepé dítě dozví o 
tvaru slona, měsíce nebo domu. Díky knížkám jsem 
nad tím přemýšlela a fascinovalo mě množství věcí, 
které zdravý člověk zná často úplně odmalička, ale 
pro slepé děti tak samozřejmé nejsou. Uvědomila 
jsem se, jak jsou ty knížky důležité a jak je důležitá 
práce lidí, kteří s nevidomými pracují. Že musí 
překonávat překážky, které by mě ani nenapadly, a 
že musí být velmi kreativní, pokud chtějí svou práci 
dělat dobře. Dnes už je možná taková kvalitní práce 
častá, ale když jsem se bavila s tátou, jaké to bylo za 
komunistů, byla jsem překvapená, jaké všechny 
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pomůcky si museli svépomocí vyrábět. Další věc, co 
mě překvapila, byla právě kreativita autorů knížek a 
množství energie a času, které tomu museli 
věnovat, ale které asi nebylo zaplaceno penězi. Já 
svoji potřebu dělat něco pro druhé realizuji prací ve 
skautském oddíle, ale přesto jsem si řekla, že by bylo 
hezké také nějakou, alespoň amatérskou, knížku 
vyrobit.  

 

Další zajíDalší zajíDalší zajíDalší zajímavé odkazymavé odkazymavé odkazymavé odkazy    

http://www.dotknisesveta.cz/ 
 – nabídka hmatových knížek pro děti 

http://www.ktn.cz 
 – knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. 
Macana (půjčuje nevidomým hmatová 
leporela) 

http://www.tactus.wz.cz/rozmanitosti.htm 
 – ukázky z knihy Rozmanitosti, se kterou 
získala Kristýna Adámková 1. místo 
v mezinárodní soutěži Tactus a Tyflo 2006 

http://www.tactus.wz.cz/2011/index.htm 
 – ukázky knih zařazených do soutěže 
Tactus 2011 

 

Když se vrátím ke knížkám, nejvíc mě asi udivilo, že 
jeden příběh obsahoval smajlík. Měla jsem pocit, že 
tohle nevidomý člověk nikdy nemůže pochopit, a tak 
že by to v takové knížce nemělo být. Bylo mi 
vysvětleno, že tohle  je přesně ten špatný úhel 
pohledu a že pro nevidomého je naopak důležité 
něco takového znát. Prohlížení těch knížek pro mě 
bylo zajímavou a důležitou zkušeností. O pár měsíců 
později jsem šla na Neviditelnou výstavu, kde mě 
nezaujalo ani tak to, že jsme strávili hodinu ve tmě – 
ze skautských her jsem zvyklá být delší dobu se 

zavázanýma   očima  – i  když   překvapilo   mě,  jak  

 

snadno se náš nevidomý průvodce na rozdíl od nás 
tmou pohyboval - ale zaujalo mě vyprávění zde 
zaměstnaných nevidomých, když jsem se osmělila se 
jich na něco zeptat. Hmatové knížky a později tato 
výstava mi ukázaly, že existuje jiný svět, plný jiných  

 
dojmů a jiných zkušeností, o kterém nemusí zdravý 
člověk mít ani tušení. Potěšila mě kvalitní práce lidí, 
co s nevidomými pracují. Chtěla bych poděkovat, že 
si náš oddíl mohl knížky prohlídnout, myslím, že pro 
všechny to bylo zajímavé, a předpokládám, že 
všechny, ať malé či velké, to vedlo k zamyšlení, třeba 
různými způsoby. Poděkovat, že jsme měli 
příležitost alespoň trochu nakouknout do světa 
nevidomých dětí. 
 

JJJJosefka Absolonováosefka Absolonováosefka Absolonováosefka Absolonová
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Pozvánka 

Odbor Skauting pro všechny pořádá: 

Setkání vzdělavatelů nad tématem inkluze v Junáku 

Cílová skupina:Cílová skupina:Cílová skupina:Cílová skupina: Všichni, kdo se v Junáku zabývají 
vzděláváním – ať už na čekatelských, vůdcovských, 
instruktorských či jiných kurzech. A všichni další, 

které téma zajímá 

 

Termín:Termín:Termín:Termín: čtvrtek 14. června 2012 od 16:30 v Praze  
(místo bude upřesněno) 

 

Téma:Téma:Téma:Téma: Setkání se bude týkat tématu dětí se specifickými potřebami v Junáku. Jak s inkluzí jako 
celospolečenským trendem pracovat a jak na něj reagovat ve vzdělávání činovníků? 

 

Program:Program:Program:Program:    

1.) Inkluze jako celospolečenské téma a současný trend  

– co to je a co my s tím 

2.) Příběh integrace ve skautském oddíle 

3.) Diskuse ve skupinách 

4.) Pauza s kávou 

5.) Výstupy z diskusních skupin 

6.) Odbor Skauting pro všechny a jeho nabídka 

vzdělavatelům 

 

PPPPřřřřednášející:ednášející:ednášející:ednášející:    

• PaedDr. Jana VachulováPaedDr. Jana VachulováPaedDr. Jana VachulováPaedDr. Jana Vachulová    - metodička integrace v Rané péči EDA, pedagožka, pracuje přes 20 let s 
rodinami dětí se zrakovým postižením    

• Filip Foglar Filip Foglar Filip Foglar Filip Foglar ––––    VopysVopysVopysVopys - vedoucí 168. skautského oddílu Mayové ve středisku Blaník v Praze, jeho oddíl 
navštěvuje několik dětí, které vyžadují speciální přístup 

• Marie Vlasatá Marie Vlasatá Marie Vlasatá Marie Vlasatá ––––    BedlBedlBedlBedlaaaa - působí v odboru Skauting pro všechny jako specialistka na vzdělávání, učí ve 
třídě pro děti s poruchami chování a pracovní zkušenosti má také s lidmi s mentálním postižením a 
poruchami autistického spektra 

 

PPPPřřřřihlašování:ihlašování:ihlašování:ihlašování: Přihlašovat se můžete prostřednictvím formuláře, který najdete na webové stránce:  

www.spv.skauting.cz 
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Tiráž 
 

Co je Skauting pro všechny – SpV? 
Odbor Skauting pro všechny (SpV) působí pod zpravodajem Výkonné rady Junáka pro program. Jeho cílem je 
podpora práce s dětmi se specifickými potřebami v Junáku. Posláním Odboru „Skauting pro všechny“ je 
podporovat, aby skutečně každé dítě se specifickými potřebami, které projeví zájem, mohlo být členem 
skautského oddílu a bylo plnohodnotnou součástí kolektivu, aby skautské oddíly byly k jejich integraci 
dostatečně připraveny a měly oporu v týmu odborníků i v celém hnutí a aby se hnutí aktivně prezentovalo 

jako inkluzivní, otevřená organizace, která je schopná s těmito dětmi pracovat. 

Tým SpV 
Na aktivitách skupiny Skauting pro všechny se v rámci úzkého týmu podílejí: 

Vít Masopust – Job 

Marie Vlasatá – Bedla 

Alžběta Hyková – Bětka 

Klára Kochová – Miramis 

Václav Zeman – Šík 

Marie Podvalová – Knedla 

Johana Schovánková – Jóža 

Václav Kučera – Kos 

Bára Šolková – Wiwi 

 

Co je Bulletin SpV? 
Bulletin SpV, který právě držíte v rukou, je zpravodaj, věstník, oběžník, informační tiskovina, zkrátka časopis 
pro všechny zájemce o téma otevřenosti českého skautingu. Bude vám zhruba jednou za dva měsíce přinášet 
zprávy o všem, co jsme udělali a co se chystáme na tomto poli udělat. 

Integrace je když... 
Odborníci se shodují, že integrací dítěte se specifickou potřebou (tj. scelením, sjednocením) se dějí dvě 
základní věci. Dítě se zařazuje mezi ostatní děti a učí se s nimi žít. Ostatní děti se zase učí žít s ním, řešit nové 
situace, na které nejsou zvyklé apod. Není to tedy, jak by se mnozí mohli domnívat, včlenění jedné části do 

druhé, ale spojení dvou částí. Je to proces obohacování se navzájem.  

SpV na facebooku 
Chcete mít více aktuálních informací o všem, co se děje na poli integrace a otevřenosti Junáka? 
Připojte si na svůj Fb profil naši stránku. Sledujte nás on-line a sdílejte s námi vše, co s tématem 

souvisí. 

Kontakt 
Pokud byste chtěli získat podrobnější informace k článkům a aktivitám odboru SpV nebo nám poslat tip na 
témata pro další bulletin, kontaktujte nás na adrese: 

spv@skaut.cz 
http://spv.skauting.cz/ 

 


