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Aktuality 
 

 

 

 

Vydali jsme novou příručku pro vedoucí 

V polovině listopadu jsme vydali novou příručku 
pro skautské vedoucí, která jim radí, jak pracovat 
v oddílech s dětmi se sociálním znevýhodněním. 
Příručka s názvem „Nejsem žádná „Nejsem žádná „Nejsem žádná „Nejsem žádná socka…“socka…“socka…“socka…“    je 
první z příruček věnovaných konkrétnímu 
tématu a specifickým potřebám dětí, které jsou s 
ním spojené. Příručka na čtyřiceti stranách 
představuje hlavní oblasti, ve kterých se sociální 
znevýhodnění může projevit. Jde například o: 
děti z rodin s nízkým ekonomickým statutem, 
děti z nefunkčních rodin, děti v náhradní 
výchově, děti s odlišnou národností, mluvící 
odlišným jazykem, děti z odlišného 
náboženského a kulturního prostředí anebo 
poruchy chování a emocí. 

Příručka je k dispozici zdarma. V elektronické 
podobě si ji můžete stáhnout v Knihovně na 
webové stránce spv.skauting.cz. Pokud byste měli 
zájem o tištěné vydání, napište nám na adresu 
spv@skaut.cz a domluvíme se na jejím předání. 

 

Máme nové logo 

Krátce před Vánoci jsme si nadělili malý dárek. Po 
dlouhém snažení se nám podařila dotáhnout do 
konce drobná úprava a inovace našeho loga. Jak 
upravené logo vypadá, si můžete prohlédnout 
v tomto bulletinu. Nechali jsme drobně změnit 
tvar šipek, aby byl hezčí a modernější a změnili 
jsme barvu jedné šipky v logu. Logo teď lépe 
vystihuje myšlenku inkluze, kterou se snažíme 
propagovat a uvádět do praxe. 

Školení zájemců o provádění sociome- 
trických školení v oddílech 

V prosinci jsme uspořádali školení pro 
dobrovolníky, kteří se nám přihlásili se zájmem o 
zapojení se do provádění sociometrických šetření 
ve skautských oddílech. Na školení, které vedla 
paní doktorka Ivana Bernardová z Křesťanské 
pedagogicko-psychologické poradny  se dostavilo 
11 účastníků. Sociometrická šetření budou 
v tomto roce probíhat v oddílech, které o ně 
projeví zájem 

 

SpV na jednání Náčelnictva 

O víkendu 25. – 27. ledna proběhne pravidelné 
jednání Náčelnictva Junáka. Jedním z bodů 
programu bude i blok věnovaný činnosti odboru 
Skauting pro všechny, jeho dosavadní výsledkům 
a tomu, čemu by se chtěl věnovat 
v nadcházejícím roce. Podklady pro členy 
Náčelnictva připravili členové Rady SpV, týmu 
SpV a Ondřej Kupka – Dick, který je zpravodajem 
VRJ pro program, pod nímž odbor funguje. 

 

Budeme na Obroku! 

V této chvíli se domlouváme s pořadateli 
celostátního roverského setkání Obrok 2013, 
které proběhne letos od 5. do 9. června na 
vodním hradě Švihov, na možném zapojení 
tématu práce s dětmi se specifickými potřebami 
do programu setkání. Rádi bychom připravili 
nějaké aktivity do volitelných programů, 
zvažujeme možné zprostředkování pravidelné 
Služby a třeba se dostane i na nějaké další 
překvapení. Těšíme se na vás na místě! 
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Rozhovor 
 

Tomáš Feřtek:  

„Nestačí patřit k těm aktivním a nejlepším“ 
Novinář Tomáš Feřtek se dlouhodobě zajímá o téma vzdělávání, dříve jako novinář, 

dnes jako tiskový mluvčí společnosti EDUin, která se věnuje popularizaci vzdělávání. 

V rozhovoru pro Bulletin Skautingu pro všechny vysvětluje, proč by se podle něj i 

skauti měli ohlížet na to, jak na tom jsou ti slabší, proč je důležité, aby se ve 

skautských oddílech potkávaly děti napříč společenským spektrem a na co by se podle 

něj měl Junák v dalších letech zaměřit.  
 

Na Mikulášském semináři jste skautům a 
skautkám přednášel na téma „Pomáhat 
slabším se vyplácí“. Proč byste zrovna 
skautům toto doporučil? 

Důvody jsou dva. Za prvé považuji skauty za 
budoucí elitu, za příští společenské lídry, jejichž 
pohled na svět bude formovat společnost. Proto 
mi přijde důležité právě takové lidi upozorňovat, 
že nestačí patřit k těm aktivním a nejlepším, ale 
je stejně tak nutné ohlížet se, jak jsou na tom ti 
slabší. V našem prostředí elita totiž často mívá 
nepříjemné elitářské tendence. Ten druhý důvod 
je, že ohled na slabší mi přijde souladný se 
skautskými tradicemi a idejemi. 

 

Daří se podle vás dnešním skautským 
oddílům dostatečně zapojovat děti, které 
mohou v různých ohledech zaostávat za 
těmi ostatními?  

Nevím, na to znám současnou realitu skautských 
oddílů jen málo. Ale z toho, co o skautu sem tam 
zachytím, mi přijde, že spektrum dětí, které tam 
chodí, není sociálně příliš široké. Skauting je dnes 
aktivita hlavně pro děti ze vzdělanějších rodin. To 

 

 

 

 

 

 

 

 

ale těžko klást za vinu skautingu samotnému. 
Jinak samotná skautská výchova mi přijde ideální 
pro zapojování dětí z různého prostředí a s 
různými talenty. 

 

Co může práce s těmito dětmi skautským 
oddílům přinést? 

Ve chvíli, kdy školství velmi brzy třídí děti na 
chytré a hloupé, což ve skutečnosti znamená spíš 
na děti ze vzdělaných a nevzdělaných rodin, je 
důležité, aby existovalo prostředí, kde se mohou 
potkávat děti napříč společenským spektrem. 
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Rozumět tomu, jak uvažuje a v čem je dobrý 
člověk, kterého bych jinak ve škole nepotkal, to 
považuji za jednoznačný zisk. Navíc to, co se dělá 
ve skautu, umožňuje projevit své přednosti i těm 
dětem, které z hlediska tradiční školy působí jako 
slabé nebo nedostatečné. V tom je oddíl o velký 
kus napřed před školou. Alespoň to je moje 
zkušenost ze všech oddílů, kterými jsem prošel.  

 

Často kritizujete český vzdělávací systém 
za to, že především díky existenci 
víceletých gymnázií příliš brzy rozděluje 
děti na úspěšné a neúspěšné. V čem je 
podle vás tato situace pro společnost 
nevýhodná? 

Společensky nevýhodná je ztráta talentů, které 
odsoudíme předčasně do role hloupých, a oni 
tomu uvěří. Vzniká tak poměrně velká skupina 
lidí s nízkým vzděláním a často s nízkými příjmy, 
na které celá společnost doplácí. Čistě z hlediska 
vzdělávání je to skupina, která nás svými 
výsledky v mezinárodních srovnáních spolehlivě 
stáhne dolů, často hluboko pod průměr. Jsme 
totiž země s největšími rozdíly ve výsledcích 
vzdělávání mezi nejlepšími a nejhoršími. To je 
pro vzdělávací systém velmi špatná vizitka. Ale 
víceletá gymnázia jsou jen jedna z příčin a 
projevů tohoto stavu. Mají smůlu v tom, že u nich 
je předčasná selekce nejviditelnější. 

 

Mohou na ni nějak reagovat skautské 
oddíly a Junák jako organizace, pokud je 
největší dětskou volnočasovou organizací 
u nás? 

Mohou. Právě tím, že se budou snažit cíleně 
přitáhnout i děti z méně motivovaných rodin. 
Když už takové děti v oddílech budou, 
nepochybuji o tom, že jim to prospěje nejen z 
hlediska vzdělávání. 

 

Máte vy sám nějakou vlastní zkušenost se 
skautskou nebo jí podobnou výchovou? 

Jak na ni vzpomínáte? V čem je podle vás 
její specifikum? 

Chodil jsem v sedmdesátých letech do oddílu, 
který sice fungoval pod Pionýrem, ale fakticky to 
byli vodní skauti. Pak jsem jezdil na tábory 
Turistických oddílů mládeže (TOM). Ty byly zase 
"indiánsky" orientované. Ve všech případech mi 
přišlo, že to je prostředí, kde člověk získává ty 
nejdůležitější kompetence. Umět s druhými vyjít, 
pracovat na společném úkolu, rozdělit si práci a 
pravomoci, umět fungovat jako ten, kdo 
rozhoduje, i ten, kdo se umí podřídit. Kromě 
jiného je dobrý oddíl skvělá škola sociálních 
dovedností, vůle a manuální zručnosti. 

 

Junák v současnosti připravuje dlouho- 
dobější strategii pro další činnost. Její 
součástí má být i vize toho, kam by se měl 
ubírat v příštích deseti letech. Jaká jsou 
podle vás témata a aktivity, na které by se 
měl Junák v této chvíli zaměřit? 

Zaměřil bych se na to, v čem je současná škola 
nedostatečná a není jasné, jestli se v dohledné 
době zlepší. To znamená na výchovu k morálním 
hodnotám, sociálnímu cítění, ke spolupráci, 
komunikaci a rozhodně bych nezapomínal na to, 
učit skauty, jak to či ono udělat vlastníma 
rukama. To je velká bolest, na kterou škola skoro 
úplně rezignovala, a oddíl je ideální příležitost to 
alespoň částečně napravit. 

Václav Zeman – Šík 
 

Tomáš Feřtek se dlouhodobě věnuje 
tématu vzdělávání. Několik let byl 
redaktorem týdeníku Reflex, poté pracoval 
jako dramaturg a scénárista. V roce 2010 
stál u zrodu neziskové organizace EDUin 
(www.eduin.cz), která se zabývá popula- 
rizací vzdělávání. V ní pracuje dodnes jako 
její tiskový mluvčí. Na posledním Mikuláš- 
ském semináři vystoupil s příspěvkem 
s názvem „Pomáhat slabším se vyplatí“, ve 
kterém popisoval, proč bychom se měli více 
zajímat i o ty děti, které ve škole nepatří 
mezi ty nejlepší. 
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Seminář 
 

Z nevýhody výhoda – seminář opravdu pro všechny 

V polovině listopadu jsme již potřetí pořádali seminář pro skautské vedoucí s názvem 
Z nevýhody výhoda. Přečtěte si, jak jej viděli dva z účastníků. 

 

Vše začalo přečtením e-mailové pošty. To, že mi 
chodí spousta nesmyslných a nepodstatných 
zpráv, je na denním pořádku. Avšak informace ze 
skautu k nim většinou nepatří. Tak jsem se 
dozvěděla o semináři Z nevýhody výhoda a o tom, 
že se na něm můžu doslechnout víc o 
problematice začleňování zdravotně hendi-
kepovaných lidí do skautingu. 

Pracuji v sociálních službách, konkrétně v 
Domově osob zdravotně postižených v Bystřici 
nad Úhlavou, k tomu jsem náčelní ve skautském 
středisku Lípa Prapořiště, bylo mi tedy jasné, že je 
to seminář pro mne. Odepsala jsem, poslala 
přihlášku a zaplatila. V práci jsem si nahlásila na 
prodloužený víkend volno a vyrazila do Prahy. 
Výhodou bylo, že termín semináře jsme znali s 
více jak měsíčním předstihem, a proto nebyl 
problém udělat si volno.  

 

 

 

 

 

 

 

Do Prahy jsem dorazila v pátek odpoledne. 
Školku, kde se seminář konal, jsem našla docela 
snadno podle plánku, který jsem si vytiskla ne 
internetu. Zbylo mi tak dost času na kávičku a 
malé občerstvení. Prostě páteční idylka.  

Seminář začal a brzy jsem poznala, že mě 
obklopil skautský duch a běh událostí. 
Seznámení bylo nenásilné a plné pohody. Večer 
jsme se zapojili do soutěže s názvem Festival bez 
hranic. Během večera zaznělo mnoho zajímavých 
poznatků ze života handicapovaných lidí. 
Některé handicapy jsme si vyzkoušeli na vlastní 
kůži. Byl to teprve úvod do dvou euforických dnů, 
naplněných přednáškami o konkrétních 
tématech jako například autismus, nevidomí, 
neslyšící, lidi s mentálním postižením, děti s 
poruchou pozornosti a ADHD.  

Přednášky byly prokládány hrami a dalšími 
zajímavými setkáními. Setkali jsme se tak třeba s 
Péťou, která je na vozíčku. Ta se nám zcela 
otevřeně svěřila s tím, co je jí jako vozíčkářce 
příjemné a co ne, když se jí lidé snaží pomoci. 
Evka, která je nevidomá, nám zase vyprávěla o 
všem, co je pro nevidomé složité, s čím se naopak 
vyrovnávají velmi snadno. O řadě z těchto věcí si 
mi vidící často myslíme pravý opak.  

Není nic krásnějšího než otevřené duše, které se 
navzájem obohacují a doplňují i přes údajné 
zdravotní znevýhodnění. Během těchto tří dnů 
jsem poznala spoustu báječných lidí s otevřenou 
myslí i duší. Původně jsem myslela, že finance a 
granty budou nudnější částí semináře, ale i tam 
jsem se dozvěděla spoustu zajímavých a 
praktických informací.  

Když se blížil konec víkendu, bylo mi to dost líto. 
Seznámila jsem se se spoustou nových lidí, kteří 
smýšlejí podobně jako já. Řada z nich měla navíc 
mnoho zkušeností, které já teprve hledám. Celý 
víkend mě opět přesvědčil o výjimečnosti 
skautingu jako takového a o tom, že zde stále 
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mohu najít nová a krásná přátelství. Ukázalo se, 
že vůbec není výhoda ani nevýhoda, když starší 
poslouchají přednášky mladších a mladší se 
nestydí se staršími podělit o své poznatky a 
staršími nepohrdá. Seminář bych shrnula tímto 
poznáním: „Člověk s postižením má stejné 
potřeby jako zdravý člověk. První z nich je být 
uznáván a milován takový, jaký je.“  

Alča 

 

Když jsem se na Znevýhodu přihlašoval, vlastně 
jsem tak trochu věděl, do čeho jdu. Většinu 
pořadatelů jsem již z dřívějška znal, a několikrát 
jsem na podobném semináři pomáhal v zákulisí. 
Nikdy jsem se ale nezúčastnil většiny programů a 
tak mi přišlo správné, abych si to jednou také užil 
i z hlediště. A stálo to za to - byl jsem mile 
překvapený. 

Sešla se milá skupina účastníků i organizátorů. 
Všichni se krásně prolnuli do jedné skupiny lidí, 
že se o nějakém pocitovém dělení učitel-žák 
nedalo mluvit. Programu bylo hodně, ale s 
trochou kofeinu pro udržení pozornosti se to 
dalo zvládat dobře.  

Bylo poznat, že lektoři doopravdy věděli, o čem 
mluví. Vždyť šlo také o lidi "od fochu". 

Bavili jsme se jak o formách znevýhodnění, se 
kterými se v oddíle úplně běžně nesetkáte 
(nevidomí, neslyšící, vozíčkáři...), ale i o těch, se 
kterými se setkáváte pravidelně a v řadě případů 
o tom ani nevíte (ADHD, sociální znevýhodnění, 
narušená komunikační schopnost...). Super bylo, 
že ve všech okamžicích byly veškeré tipy a 
informace vztahovány k prostředí skautského 
oddílu a vše tedy bylo zacílené přesně pro nás. 

Víkend byl moc užitečný a doporučil bych ho 
KAŽDÉMU vedoucímu. Není to seminář pro 
samaritány, není to seminář jenom pro odvážné. 
Uvědomil jsem si, že "specifickou vzdělávací 
potřebu" má prakticky KAŽDÉ dítě. Víte, jaké 
potřeby mají děti ve VAŠEM oddíle? 

Michal Malík – Krišot 

 

Fotoreportáž 
 

Lukáš Houdek:  

Jednou jsi dole, jednou nahoře… 
Fotograf Lukáš Houdek nám nafotil reportáž z jednoho z programů ze semináře Z 
nevýhody výhoda. Je to hra, která účastníkům přibližuje sociální rozdíly ve 
společnosti. Podívejte se v několika obrazech na to, jak tato tradiční součást našich 
seminářů tentokrát vypadala… 
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Představte si, že jste se právě narodili… 
Na začátku hry si každý vybírá jednu z kartiček, 
které leží na zemi a řízením osudu se dostává 
do kůže člověka, kterého bude v celé hře 
reprezentovat. Každý z hráčů pochází z jiného 
prostředí a vstupuje do hry s různými výchozími 
podmínkami. 
 
 
 

 
Seznamte se 
Hráči berou do rukou své občanské průkazy a 
seznamují se svými postavami. Zjišťují, jaké 
mají vzdělání, kolik si vydělají za jeden měsíc a 
jakou kvalitu má jejich bydlení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A jde se do práce!  
Vydávají se směle do života. Mohou se 
rozhodnout pro několik různých aktivit. Třeba 
jít do práce. U stolku, kde se rozdává práce na 
ně čeká spousta možných zaměstnání. Jako 
kuchaři můžou strouhat mrkev, nebo jako krejčí 
přišívat knoflíky. 
 
 
 

 
Tak kolik jí dáme?  
Za odvedenou práci dostane každý lístečky s 
názvem „benefit“. Cílem hry je získat jich 
dostatečný počet pro postup do vyšší 
společenské třídy. Ne vždy je však získání 
dostatečného počtu benefitů tak snadné… 
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Tvoje písmo je tak nedbalé…  
Ve třídě dostávají hráči úkoly, při kterých se 
vrátí do školních lavic. Jedním z nich je třeba 
vyplňování části písanek. 
 
 
 
 
 
 

 
Pečlivý chlapec  
Opět je třeba splnit úkoly pro získání benefitů. I 
když se člověk snaží sebevíc, rozhodne o jejich 
počtu častěji jeho původ, než míra jeho snahy. A 
ty poznámky, které si přitom občas vyslechne… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tady si to vyplňte!  
Třetím místem, které mohou hráči navštívit, je 
místnost věnovaná oblasti bydlení. Tady třeba 
musí vyplnit složenku a zaplatit tak nájem. 
 
 
 
 
 
 

 
 
S chutí do toho, a půl je…  
Další oblíbenou domácí prací je zametání. 
Zvládne to opravdu každý. 
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Zametla jste to rychle, ale ta kvalita…  
Po vykonané práci je opět čas na zhodnocení a 
předání benefitů. Tady to zase nedopadlo moc 
dobře. Člověk s nejnižší úrovní bydlení nemůže 
čekat žádné zázraky… 
 
 
 
 

 
Po práci legraci  
Příslušníci nejvyšší společenské třídy si po 
prvním kole hry užívají zasloužený odpočinek. K 
dispozici je veka s kaviárem a na požádání 
spousta dalších služeb. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak lvové bijem o mříže… 
Zatímco někteří se ještě stále lopotí, aby dosáhli 
alespoň na nějaké benefity. 
 
 
 
 
 

 
Tak jaké to bylo?  
Nedílnou součástí hry je závěrečná reflexe. Padá 
při ní spousta zajímavých postřehů a myšlenek. 
„Všimla jsem si, jak lidé z nejvyšší vrstvy 
přicházeli sebevědomí a nebojácně plnili úkoly, 
které dostávali, zatímco lidé z nižších vrstev 
chodili po několika neúspěších dost zkroušení a 
skoro se báli toho, co je zase čeká a co budou 
muset poslouchat,“ říkala při hodnocení hry 
Miramis. 
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Tématický večer 
 
 

Brněnská buňka se představuje… 
 
Brankář a Kewin popisují první tématický večer, který pořádala brněnská buňka 
Skautingu pro všechny. 
 
První prosincové pondělí roku 2012 se stalo 
dnem, od kterého se brněnská buňka Skautingu 
pro všechny (dále SpV Brno) začala aktivně 
podílet na pomoci střediskům, oddílům a 
družinkám zejména v Brně, ale i v dalších 
moravských městech a obcích.  
 
Činnost buňky oficiálně odstartoval první 
tématický večer, který jsme se v tento den 
rozhodli uspořádat. Pozvání na něj do 
Skautského domu v Králově Poli přijalo šest 
účastníků v poměru dva pánové a čtyři dámy.  
Program zahájil krátký film o dětech s poruchou 
pozornosti a hyperaktivity, známou též pod 
zkratkou ADHD. Následně  jsme v krátké 
prezentaci představili odbor Skauting pro 
všechny.  
 
Na prezentaci navázala krátká oživující aktivita. 
Účastníci si při ní vyzkoušeli hmatové knížky 
pro nevidomé. Co je na obrázku, nebylo leckdy 
vůbec snadné poznat. A to jsme hmatajícím 
často napovídali, že se jedná například o zvíře. 
 

 
Tučňáci se stali hitem 
 
Členové týmu SpV Brno se poté podělili s 
účastníky o zkušenosti, které mají se začle- 
ňováním dětí se specifickými nároky do 
skautského oddílu. Dva příběhy se týkaly  ADHD 
a navázalytak na předchozí video. Další dva 
příběhy poutavě představily začleňování dětí s 
autismem. Družina Tučňáků, která sdružuje jen 
děti s autismem, se stala doslova hitem. Ale i 
další příběhy vyvolaly spoustu otázek z publika. 
 
Občerstveni famózními buchtami jsme se vrhli 
do dalšího programu. Společně s účastníky jsme 
hledali odpovědi na to, co by SpV Brno mohlo 
dělat pro moravskou skautskou veřejnost.  
 
Padaly různé nápady. Například, že bychom 
mohli do oddílů posílat lidi, kteří by na základě 
pozorování průběhu schůzky a zjištění dalších 
aspektů pomáhali vedoucím v přístupu k 
jakkoliv handicapovanému dítěti. Velký zájem 
byl také o vytvoření sítě oddílů, kde by si 
vedoucí vzájemně mohli vyměňovat své 
zkušenosti. 
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Po dvou hodinách nabitého programu jsme 
účastníky propustili do tepel domovů a ještě 
jsme si společně krátce zhodnotili náš první 
tématický večer.  
 
Přijeďte na PROVAZ do Brna! 
 
Po akci jsme účastníkům rozeslali hodnotící 
dotazník. Jejich hodnocení byla vesměs kladná a 
příjemná.Všichni zároveň projevili zájem být 
nadále informování o činnosti SpV Brno i celého 
odboru. Těšíme se na spolupráci s nimi i s 
dalšími zájemci v roce 2013. Jejím vyvrcholením 
bude květnové setkání vedoucích oddílů se 

specifickými potřebami PROVAZ 2013, které se 
uskuteční v okolí Brna (podrobnější informace o 
něm se dočtete na konci bullletinu).  
 
Pokud byste brněnské buňce chtěli cokoliv 
sdělit, můžete se na nás obrátit na adrese 
spvbrno@gmail.com. Budeme rádi za jakékoliv 
nápady, náměty, připomínky, vzkazy, atd.  
 
 

Za SpV Brno  
Brankář – Dominik Levíček 

Kewin – Tomáš Doležel 
 

 
 

Naše akce v roce 2013 

 

ADHD – vím, co s tím?!  
tématický seminář o práci s dětmi s ADHD 
ve skautských oddílech 
 
Pokud se chcete se podrobněji seznámit s jedním 
z témat, která se týkají zapojování dětí se 
specifickými potřebami do oddílu, zúčastněte se 
tematického semináře odboru Skauting pro 
všechny. První z takových seminářů jsme se 
rozhodli věnovat tomu, jak pracovat s dětmi s 
poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) ve 
skautských oddílech. 

Na semináři se mimo jiné seznámíte s vhodnými 
hrami a skladbou programu, které jsou vhodné 
pro děti s ADHD, setkáte se s odborníky, kteří 
mají s prací s těmito dětmi dlouhodobou 
zkušenost a nebo se seznámíte s dalšími 
přidruženými poruchami, které mohou být s 
ADHD spojené. 

Termín: 8. – 10. března 2013 

Místo: Praha 

Předpokládaná cena: 300 Kč 

Přihlašování na akci bude spuštěné během ledna, 
sledujte stránky spv.skauting.cz. 

PROVAZ 2013  

inspirační setkání vedoucích oddílů, kam 
chodí děti se specifickými potřebami 
 
Již podruhé se mají možnost setkat všichni 
skautští vedoucí, do jejichž oddílů chodí děti se 
specifickými potřebami. Cílem setkání bude opět 
možnost při řadě programů navzájem sdílet 
zkušenosti a postupy, které využíváte při práci s 
těmito dětmi, seznámit se s novými informacemi 
a trendy v této oblasti nebo možnost zúčastnit se 
skupinové supervize. 

Setkání je určené pro vedoucí, kteří mají v oddíle 
dítě či děti s jakýmkoli typem postižení, děti se 
sociálním či jiným znevýhodněním, děti s 
poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) 
nebo s „problémovým“ chováním. 

Přečtěte si článek o PROVAZu 2012. Aktuální 
informace najdete od ledna na internetových 
stránkách: www.provaz.skauting.cz. 

Termín: 3 . -5. května 2013 

Místo: Brno 

Předpokládaná cena: 350 korun 

Přihlašte se! Těšíme se na viděnou! 
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Příběh začlenění 
 
 

How are you, Čvacht? 
 
Do našeho oddílu chodí tři bratři, kteří pochází z Nového Zélandu. Zpočátku neuměli 
vůbec česky. Teď už se domluví a oddíl je kromě školy jediným místem, kde se 
pohybují v česky mluvícím prostředí.  
 
Jako první přišel k nám do oddílu sedmiletý 
Sebastian. Později se přidali i dva jeho bratři - 
Issac a Tobias. Jejich maminka je Češka, otec 
Novozélanďan, doma ale mluví jen anglicky. 
Oba rodiče učí v Praze na anglické škole. Když 
Sebastian do oddílu přišel, neuměl ani slovo 
česky, stejně jako jeho bratři. Po prvních 
ostýchavých chvílích se v oddíle docela dobře 
zabydlel. Pomohla tomu i chvíle, kdy se z něho 
skrze mohutné čvachtnutí v potoce stal Čvacht. 
 
Po roce v oddíle se naučil několik nejčastějších 
slovních obratů a dostal se tak ve vyjadřování 
téměř na úroveň ostatních kluků z oddílu. Také 
jsme vybrali jednoho ze starších členů oddílu, 
který se měl víc starat o určitého nováčka. Ke 
Čvachtovi jsme vybrali hyperaktivnějšího 
Wampyho.  
 
,,Vždycky jsme se nějak dorozuměli. Občas jsme 
mluvili česky, aby si Čvacht procvičil češtinu, a 
občas zase kvůli mně anglicky,” vzpomíná dnes 
Wampy. V oddíle tak dnes docela přirozeně 
vedle sebe existují dva jazyky.  
 
Občas se Novozélanďané snaží mluvit s 
ostatními česky, občas přejdou do angličtiny. 
Pravidla her jsme většinou říkali česky, když 
bylo třeba, někdo z nás mu je dovysvětlil 
anglicky. 
 
Čvacht brzy přivedl do oddílu i své dva mladší 
bratry. Velkou změnou pro ně bylo, když Čvacht 
přešel z vlčat ke skautům. Mladší bratři 
najednou vedle sebe neměli bratrovu oporu a 
jejich zájem o zapojení mezi ostatní postupně 

klesal. Nakonec se ale podařilo domluvit, aby 
všichni tři jeli v létě na tábor a ten si s 
problémem dokázal poradit za nás. Společné 
zážitky, hlubší seznámení s ostatními členy 
oddílu i s jeho pravidly na měsíčním táboře 
udělaly své. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dneska vede patnáctiletý Čvacht svou družinu a 
až na pár drobných zádrhelů byste u něj 
nepoznali žádný rozdíl. Dodnes se nám třeba 
nepodařilo vyřešit jeho nekonečný příliv 
sprostých slov, v angličtině samozřejmě. 
Zajímavé přitom je, že protože chodí do školy, 
kde se vyučuje v angličtině, je pro něj oddíl stále 
prakticky jediným místem, kde se učí česky a 
kde se pravidelně setkává s česky mluvícími 
vrstevníky.  
 
 

Matyáš Fialka – Mat 
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Skauting pro všechny 
 

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. 

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.  

 

Tým SpV 
Na aktivitách skupiny Skauting pro všechny se v rámci úzkého týmu podílejí: Vít Masopust – Job, 
Marie Vlasatá – Bedla, Klára Kochová – Miramis, Václav Zeman – Šík, Marie Podvalová – Knedla, 
Johana Schovánková – Jóža 

 

 

 

Kontakty 
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. 

http://www.facebook.com/znevyhodyvyhoda 

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/ 


