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Vyvolávání skautského ducha…  
o Skautingu pro všechny  

Jihočeský kraj pořádal v pátek 12. dubna další z 
pravidelných setkání cyklu „Vyvolávání skautského 
ducha“. Setkání, na kterém se každý měsíc schází 
vedoucí oddílů z celého Jihočeského kraje, bylo 
tentokrát věnováno činnosti odboru Skauting pro 
všechny. Účastníci se během večera mohli ptát na to, 
co je zajímalo ohledně práce s dětmi se specifickými 
potřebami. Třeba na to, jak pracovat s dítětem, se 
kterým si opravdu neví rady, nebo jak pracovat s dětmi 
s poruchou pozornosti a hyperaktivitou. Za odbor SpV 
se večera účastnili Job a Bedla. 

 

V Brně se konal druhý tematický večer buňky 
SpV Brno 

Brněnská buňka SpV Brno uspořádala ve středu 17. 
dubna druhý tematický večer. Setkání určené pro 
všechny, kdo se podílí na vedení oddílů, ale i další 
zájemce bylo na téma, jak komunikovat s rodiči dětí se 
specifickými potřebami.  

 

Připravili jsme text do Rádcovského zápisníku  

Zapojili jsme se do příprav Rádcovského zápisníku, 
který má sloužit jako jeden z podpůrných nástrojů pro 
rádce a rádkyně skautských družin. Do připra- 
vovaného zápisníku jsme připravili kapitolu o práci s 
„problémovými“ dětmi. Kromě typů problémů 
kapitola nabízí i doporučené typy her a aktivit, kterým 
je dobré se s těmito dětmi věnovat. 

Podali jsme projekt Mimochodem skautem 2  

Ministerstvo školství stejně jako v loňském roce 
vyhlásilo mimořádnou výzvu, do které mohou 
volnočasové organizace podávat projekty na podporu 
práce s dětmi se sociálním znevýhodněním. Stejně 
jako vloni jsme do výzvy připravili projektovou žádost. 
Pokud uspěje ve výběrovém řízení, budeme moci od 
června do konce roku uspořádat spoustu aktivit jako 
například: skupinové supervizní setkání v krajích, 
vydání dalších příruček pro vedoucí nebo rozšíření 
elearningového kurzu. 

 

Zodpovídali jsme dotazy v Poradně SpV 

Prostřednictvím Poradny SpV jsme během března a 
dubna zodpověděli další dotazy týkající se dětí se 
specifickými potřebami. Novou zkušeností je pro nás 
pomoc mamince čtrnáctileté Sáry, dívky s 
kombinovaným postižením, která by ráda chtěla 
chodit do skautského oddílu. Její rodina nás 
kontaktovala přes webový formulář Junáka s tím, že by 
se rádi domluvili s některým z oddílů v blízkosti jejich 
bydliště, zda by jej Sára mohla navštěvovat. V 
současné době zajišťujeme komunikaci mezi oddíly v 
Sářině okolí a její rodinnou a těšíme se, že se podaří 
vhodný oddíl pro Sáru najít. 

Poradna SpV se v jarních měsících věnovala deseti 
novým dotazům. Dotazy, které do poradny přišly, se 
týkaly například následujících témat: příprava 
programu pro neslyšící, konzultace práce s dětmi s 
ADHD a Aspergerovým syndromem, dotaz o finanční 
podpoře dětí ze sociálně slabých rodin, otázky práce s 
dívkou s poruchou řeči (vývojovou dysfázií) a žádost o 
konzultace diplomových prací. 
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Co se děje v krajích… 
 

 

Tomáš Doležel 
Kewin 

SpV Brno 

 

Druhý tematický večer, který jsme s SpV Brno připravili, přinesl milou tečku. Tématem večera byla 
komunikace s rodiči a pozváni byli dva hosté. Jedním z nich byla matka, jejíž syn je integrován ve skautském 
oddíle.  

Maminka nám poutavě vyprávěla jejich životní příběh. Všechno šlo podle plánu, mohli jsme si zdárně 
odfajkovávat jednotlivé části programu, až setkání dospělo do konečného bodu. Ještě to ale nebylo úplně 
všechno. Při loučení mě zaujala jedna situace a nechala na mě hluboký dojem… 

Jeden z účastníků při něm vyhledal onu maminku, aby jí něco sdělil. Nevím nic o tom, co si přesně říkali, 
ale když se loučili, tak jí účastník popřál mnoho sil a energie v další péči o jejího syna. Maminka byla 
evidentně překvapená, potěšená a snad i dojatá zároveň. Ti dva lidé se předtím vůbec neznali, přesto byli 
na základě společně prožité hodiny schopni něčeho tak silného.  

Ten mladík dokonale pochopil, o co podle mě v této branži hodně jde. Jeho míra empatie byla velmi 
inspirující. Lepším a rychleji dosaženým výsledkem ten večer snad ani skončit nemohl. I kdyby se nám ten 
večer nic jiného nepovedlo, mám pocit, že měl smysl! 

 
 
 
 

Renata Kopalová 

Renča 

SpV Plzeň 

 

Plzeňská buňka SpV uspořádala v březnu první tematické setkání s názvem: „Máš v oddíle dítě, se kterým 
si nevíš rady? Přijď si o tom popovídat….“. Ukázalo se, že velké problémy dělají vedoucím děti s 
hyperkinetickou poruchou. Při čaji jsme probírali humorné i vážné situace, které v souvislosti s poruchou 
nastávají a snažili se společně zformulovat zásady, které by mohly vedoucím pomoci. V současné době 
pracujeme na dotazníku, jehož prostřednictvím bychom chtěli zmapovat a podchytit oddíly, které na 
Plzeňsku integrují děti se specifickými potřebami.
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Rozhovor 

 

M.Csémy:  

Děti s autismem toho v oddílech mohou dokázat mnoho 

S Miklósem Csémym, který je jedním ze zakladatelů Centra Terapie Autismu a který má dceru 
s poruchou autistického spektra, jsme si povídali o tom, co toto centrum dělá, jak je možné 
děti s autismem zapojit do činnosti oddílu i o jeho vzpomínkách na studium u Václava 
Břicháčka – Giganta a následnou spolupráci s ním. 

 

Několik let jste pracoval v oblasti 
informačních technologií, od loňského roku 
působíte v tomto oboru už jen jako 
konzultant, abyste se mohl plně věnovat 
rozvoji činnosti Centra Terapie Autismu. Jak 
se taková změna oboru udála? 

To je velice jednoduché. V listopadu 2011 dostala naše 
tehdy tříletá dcera diagnózu "autismus". Ale nikdo 
nám už nedokázal říct, co to pro nás znamená a jak 
bude vypadat naše budoucnost. Nedostali jsme ani 
pozitivní, ani negativní prognózu, všichni jen krčili 
rameny. Počáteční období bylo velice obtížné a 
zmatené a já jsem měl pocit, že bych měl dělat pro 
svoji dceru něco víc, ale nevěděl jsem co. Rozhodnutí 
přišlo s diagnózou, která je velkým zásahem do života 
celé rodiny. Pouze mu chyběl směr. Někdy v březnu 
nebo dubnu loňského roku k nám domů přišla Romana 
Straussová a naprosto jasně nám řekla, jak máme začít 
s dcerou pracovat, jak se k ní máme chovat. Zahrnula 
nás sice desítkami úkolů, ale v té černé tmě před námi 
začala kreslit zřejmou a jasnou budoucnost. Byla to 
obrovská změna. Při druhé návštěvě mluvila o tom, že 
by chtěla mít vlastní organizaci, která bude pomáhat 
dětem s poruchou autistického spektra a jejich 
rodinám. V ten moment dostala moje touha dělat pro 
dceru více jasný směr a bylo rozhodnuto. Změna oboru 
to zas tak velká nebyla - Romana je tím, kdo celý 
projekt vede po metodické i obsahové stránce. Moje 

úloha je podpůrná a  zajišťuji hlavně finance a 
technické zázemí.  

 

Kdy jste Centrum Terapie Autismu založili a 
co všechno dnes dělá? 

Centrum Terapie Autismu jsme založili loni v létě. 
Romana Straussová, jako odborník, ale i řada rodičů 
silně cítila, že tu není žádná organizace, která by 
dětem s poruchou autistického spektra a jejich 
rodinám poskytovala intenzivní terapeutickou péči. 
Nabídka služeb centra je dnes poměrně bohatá a je 
sestavena tak, aby dokázala děti a rodiny podporovat  
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od chvíle, kdy se dozví diagnózu nebo kdy je vysloveno 
podezření o ní. Jednou oblastí, která je obtížně 
uchopitelná, je dynamika vztahů, situací a potřeb. 
Hodně se tomu věnoval Václav Břicháček, který ji s 
oblibou sledoval v longitudinálních výzkumech 
(výzkumy, při kterých se stejné skupiny jedinců sledují 

po dlouho dobu někdy i několika desítek let – pozn. 

red.). V péči o děti s poruchou autistického spektra to 
znamená, že neexistuje jednotná šablona, podle které 
byste mohli k těmto dětem přistupovat. Často 
slýcháme poučku o tom, že každý z nás je originál. O 
dětech s autismem to platí bez výjimky. Autismus se 
oficiálně nazývá "porucha autistického spektra", což 
naznačuje, že existuje opravdu pestrá škála 
symptomů, obtíží a projevů, které se u jednotlivých 
dětí mohou, ale také nemusí projevit. Donna Williams, 
která sama žije celý život s autismem, popisuje toto 
postižení jako ovocný salát - pokaždé je tam mísa 
přísad, ale každý má jiné. Druhým podstatným 
aspektem autismu je, že je označován jako 
"pervazivní" vývojová porucha.  

 

Co to znamená pervazivní vývojová porucha? 

To znamená, že zasahuje všechny oblasti života toho, 
kdo s autismem žije. Děti s autismem tak často 
selhávají v mnoha oblastech života - jsou úzkostné, 
nerozumí komunikaci, nedokáží se orientovat v čase, 
nerozumí příčině a následku, selhávají v teorii mysli, 
nedokážou si samy hrát nebo se samy zabavit, 
nefunguje u nich sociální nápodoba, která je 
základním prostředkem učení...  

 

Absolvoval jste pětisemestrální program 
Psychologie zdraví na FHS, který zakládal a 
vedl Václav Břicháček – významná osobnost 
českého skautingu – později jste mu dělal 
asistenta. Jak na tu dobu vzpomínáte? 
Seznámil jste se díky tomu i blíže se 
skautingem? 

To je otázka, která by asi byla na samostatný rozhovor. 
Václav Břicháček byl jistě největší osobností, se kterou 
jsem se za dobu svého, nejen vysokoškolského, 
vzdělávání setkal. Václav měl vždy co říci, ale přes svou 

výraznou výšku postavy se snažil zůstávat vždy tak 
trochu v pozadí a dát vyniknout myšlenkám a otázkám, 
které před nás předkládal, a příběhům, které nám 
vyprávěl. Mohlo jít o věci, které se týkaly jeho zážitků 
z mládí, skautingu nebo psychologických experimentů. 
Václav nechodil na fakultu odpovídat si to svoje a 

domů. Projekt Psychologie zdraví pro něj byl velice 
důležitý a Václav velmi usiloval o to, aby zde vznikl 
plnohodnotný magisterský program. Nakonec se to 
nepodařilo a myslím, že ho to hodně mrzelo. Na 
druhou stranu mnoho z nás, kteří jsme u Václava 
studovali, nakonec u Psychologie zdraví v té, či oné 
podobě opravdu skončilo. Někteří dostudovali 
psychologii v Brně nebo Olomouci a pracují s dětmi, 
jiní pomáhají lidem formou koučinku, další pracují s 
lidmi v chráněném bydlení... 

Pokud mluvíme o Václavovi, sluší se také říci, že na 
všech výjezdových seminářích a neformálních 
setkáních ho provázela jeho žena Věrka, která je také 
psycholog, a které také za mnohé vděčíme. Se 
skautingem jsem se setkal jen v jejich vyprávění. S jeho 
kamarády skauty pak na rozloučení s Václavem a 
následně na posezení v hospodě. Byli jsme tam takové 
dvě skupinky - skauti a my studenti. Přestože jsme 
spolu nehovořili, cítil jsem, že máme něco společného.  

 

Jak se díváte na možné zapojení dětí s 
poruchou autistického spektra do dnešních 
skautských oddílů? Jak náročné to pro 
vedoucí může být? Co si z toho oni i jejich 
oddíly mohou naopak odnést? 

Děti s autismem jsou především dětmi. Pokud 
zvládnou svoje úzkosti a strach a budou mít v oddíle 
kamaráda, průvodce, který jim pomůže, dokážou 
mnoho. Jde ale o věc, která vyžaduje určitou přípravu, 
seznámení se s problematikou a osvojení si toho, jak 

„Donna Williams, která sama žije celý 
život s autismem, popisuje toto 

postižení jako ovocný salát - pokaždé 
je tam mísa přísad, ale každý má 

jiné.“ 
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mám s dítětem s autismem mluvit, jak s ním jednat, 
jak mu pomáhat. Pro vedoucí to minimálně ze začátku 
bude hodně starostí, ale také hodně radosti. A co si z 
toho mohou vedoucí a jejich oddíly odnést? Odpovím 
slovy kamaráda z Anglie: "Práce s dětmi se speciálními 
potřebami mě naučila o životě víc, než cokoliv jiného." 

 

Jak by se měl připravit vedoucí, kterému se 
přihlásí dítě s autismem? Může se obrátit i na 
Centrum Terapie autismu? 

Jsou lidé, kteří mají dar pracovat s dětmi a jsou sami 
od sebe velmi dobří i v práci s dětmi s autismem nebo 
s jiným postižením. To jsou ale spíše výjimky. Pokud 
vedoucí  či  rodiče  kontaktují  naše  centrum,  Romana 
Straussová jim řekne, na co by se měli v práci s dítětem 
zaměřit, co jim pomůže, do jakých aktivit dítě 
zapojovat  více,  do  jakých  méně.   Některé  děti,  se  

 

 

 

kterými pracuje, už do skauta chodí. Centru pracuje i 
její dcera Klára, která má zkušenosti s prací s dětmi 
s poruchou autistického spektra ve skautském oddílu 
a připravovala o tomto tématu i přednášky a 
videotrénink pro vedoucí skautských oddílů. Na 
Centrum Terapie Autismu se ale může obrátit každý, 
kdo pracuje s dětmi s autismem, nejen rodič, ale i 
vychovatel, učitel, obvodní lékař, logoped, zubař, 
příbuzný rodiny...  

 

 

„Každá příležitost k tomu být v 
interakci se zdravými dětmi je skvělá, 
jak pro děti s autismem, které se učí 

integraci, tak pro zdravé děti, které se 
učí pomáhat, a že je normální, když 

kamarád je trochu jiný než já.“ 
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Daří se zapojovat děti s poruchou 
autistického spektra do běžných 
volnočasových aktivit, aby byly v kontaktu s 
ostatními dětmi? Nebo se častěji zapojují do 
aktivit pořádaných organizacemi, které s 
tímto tématem pracují? 

To je skvělá otázka. Pokud to děti s autismem 
zvládnou, měly by se určitě zapojovat do 
volnočasových aktivit společně s ostatními dětmi. To 
jim velmi často chybí a jejich rodiče někdy věří spíše 
tomu, že bude pro děti dobré, když budou chodit do 
"autistické" školky a pak do "autistické" školy. Je 
pravda, že tam by měli být vychovatelé a učitelé 
vyškolení a umí se o dítě postarat, na druhou stranu se 
tam děti nemají čeho chytit, chybí tam zdravý vzor. 
Ještě jednou zopakuji, že děti s poruchou autistického 
spektra jsou hlavně dětmi. Rády si hrají s vodou, 
bublifukem, balónem. Často si chtějí hrát s dalšími 
dětmi, ale neumí to říci a nemají jim ve hře co 
nabídnout. Každá příležitost k tomu být v interakci se 
zdravými dětmi je skvělá, jak pro děti s autismem, 
které se učí integraci, tak pro zdravé děti, které se učí 
pomáhat, a že je normální, když kamarád je trochu jiný 
než já.  

 

Na co se s Centrem v nejbližší době chcete 
zaměřit?  

V tomto a určitě i v příštím roce je pro nás hlavním 
tématem stabilizace naší činnosti. Jde zejména o 
finanční stránku, od které se pak odvíjí stránka 
personální, péče o děti a rodiny, vybavení, nájem, 
vydávání knih, atp. V současné chvíli jedeme všichni z 
vlastních úspor a to dlouhodobě není udržitelné. V 
květnu vznikne nadační fond, který nám umožní 
přijímat i drobné dary od individuálních dárců. Finance 
ale samozřejmě nejsou cíl, pouze prostředek. Chceme 
také pracovat s pediatry - u autismu je klíčová včasná 
diagnóza, za kterou následuje ihned odborná 
intervence. Pediatři jsou často prvními, kdo mohou 
poznat, že u dítěte není po stránce vývoje něco v 
pořádku. 

Můžeme vám v tom jako skauti být nějak 
nápomocní? 

Skauti nám určitě mohou pomáhat mnoha způsoby. 
Desetkrát do roka pořádáme pobytové kurzy pro 
rodiny dětí s autismem, dvakrát tábory v přírodě a 
jednou tábor příměstský. Zde využíváme často 
dobrovolnickou pomoc, která by mohla zajímat 
některé starší skauty, kteří se o téma autismu zajímají. 
Pořádání táborů a programů pro děti je zase vaše 
parketa, ve které můžete radit vy nám. Dobrovolníky 
využíváme i v  každodenní práci Centra, ta je ale 
momentálně soustředěná do Prahy, takže asi není 
vhodná pro každého. Jde o pomoc v práci s dětmi a s 
administrativní činností. Velkou pomocí by pro nás 
bylo i třeba uspořádání sbírky nebo benefiční akce ve 
vašem městě. Všechny služby, které v centru nabízíme 
najdete na webových stránkách: 

 www.centrumterapieautismu.cz. 

Vašek Zeman – Šík 

 

 

Miklos Csémy – Miki 

Je jedním ze zakladatelů Centra Terapie 
Autismu a rodičem dítěte s poruchou 
autistického spektra. Při bakalářském studiu 
absolvoval pětisemestrální certifikovaný 
program Psychologie zdraví vedený 
zakladatelem tohoto oboru v ČR Václavem 
Břicháčkem – Gigantem. Tomu poté dělal 
dva semestry odborného asistenta. Od roku 
2005 působil v oblasti informačních 
technologií. Vedl společnost, která se 
zabývala vývojem mobilních aplikací, podílel 
se na změně portálů jobs.cz a prace.cz, kde 
pomáhal zavést sekce pro neziskové 
organizace a dobrovolnictví. V dalších letech 
se věnoval vývoji internetových a 
interaktivně vzdělávacích aplikací pro děti. 
Od roku 2012 se plně věnuje aktivitám 
kolem Centra Terapie Autismu. 
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Seminář 

 

ADHD – vím, co s tím?! 
První tematický seminář odboru Skauting pro všechny očima jedné z účastnic. 

Vzpomínám si na tu chvíli, kdy jsem otevřela mail s 
organizačními informacemi o semináři ADHD - vím, 
co s tím?!, který se konal 8. - 10. března 2013. 
Vyskočil na mě seznam témat, která nás mají 
semináři čekat. V tu chvíli jsem si říkala, že nás asi 
čeká víkend plný monotónních přednášek. Nakonec 
jsem se při vyplňování závěrečného hodnocení v 
neděli odpoledne ani nestačila divit tomu, jak byl 
víkend pestrý, zábavný, interaktivní a hlavně: poučný 
a užitečný.  

O ADHD z různých pohledů 

Je pátek večer. Sedíme v prostoru roverského klubu 
Zelená v Dejvicích. Nejprve se obecně seznamujeme 
s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD). 
Během povídání se rozhlížím po místnosti a vidím, jak 
všichni kývají a usmívají se.  Mnozí totiž poslouchají  
přesný   popis   některých   svých   oddílových   dětí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Během dalších bloků nám byl nabídnutý pohled na 
ADHD z několika stran (očima dítěte, rodiče, 
odborníka a vedoucího). Kromě rozšíření obzorů to 
bylo užitečné i kvůli možnosti diskuze ke konkrétním 
problémům v oddíle. Jako obzvlášť přínosný 
hodnotím program Tuláka: jeho zkušenosti s dětmi s 
ADHD byly reálné a jeho rady mi přišly praktické a 

dosažitelné. Mezi tyto bloky byly zařazené, mimo 
jiné, také dva bloky her speciálně určených pro 
hyperaktivní děti. Hned na další schůzce jsem dvě 
tyto hry zkusila a sklidily velký úspěch, proto opět 
tleskám užitečnosti poskytnutých aktivit.  

Jsme v tom všichni společně 

Kromě programu byla další silná stránka víkendu 
kolektiv. Účastníci, organizátoři i přednášející byly 
naladěni na optimistickou vlnu a všude byla cítit 
pozitivní energie. Díky kombinaci dobré nálady a 
vědomosti, že jsme v tom všichni společně, neměl 
nikdo problém vyjádřit se během diskuzí. Přivezla 
jsem si s sebou několik otázek: Jak můžu rodiči 
naznačit, že si myslím, že jeho dítě má poruchu 
pozornosti s hyperaktivitou? Jak se věnovat dětem s 
ADHD bez toho, abych je upřednostňovala před 
ostatními?  Všechny mi byly jasně a ochotně 
zodpovězeny.  
V neděli vycházím po schodišti, vedle kterého jsou 
vyvěšené obrázky a popisy našich oddílových ADHD 
dětí. Mám pocit plný naděje. Načerpala jsem ze 
semináře nové informace, zkušenosti, a mám 
motivaci aktivně se podílet na vytváření oddílu, který 
bude skutečně pro všechny. 

Míša, Praha 
 
 

Domluvte si program o ADHD pro váš kurz 

Pokud byste měli zájem o to, abychom 
uspořádali kratší program o práci s dětmi s 
poruchou pozornosti a hyperaktivitou pro váš 
kurz nebo okresní či jiné setkání, ozvěte se nám 
email spv@skaut.cz. Rádi za vámi přijedeme a 
program provedeme. Pokud seženete dostatek 
účastníků (min 10), můžeme pro váš kraj 
připravit i samostatný vícedenní seminář. 
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Reportáž 
 
 

Zarapuj si s Iserinem 

 
Členové libereckého roverského klubu uspořádali během jarní výpravy herní odpoledne pro 
děti z dětského domova v České Kamenici. 
 
Už je to delší čas, co já a Lulu z 1. dívčího oddílu 
jezdíme do Liberce na setkání roverského klubu 
Iserin. A právě s nimi jsme se vydali na společnou 
jarní víkendovku 15.-17. března 2013. Ubytovaní 
jsme byli v budově Speciální základní školy v České 
Kamenici, která se nachází nedaleko Nového Boru. 
Když se přemýšlelo nad tím, co se bude všechno na 
tomto víkendu dít, vznikl takový nápad na netradiční 
akci – herní dopoledne pro děti z České Kamenice. 
Našim cílem bylo dobře zabavit nejen místní děti a 
mládež, ale také oživit alespoň jeden den dětí z 
tamějšího dětského domova. Hlavně se nám 

naskýtala možnost udělat něco užitečného pro druhé 
a tuto příležitost by skauti rozhodně jen tak zahodit 
neměli  
Vše se muselo pečlivě připravit předem. Sepsali jsme 
si do týmů různé aktivity, promysleli organizační 
záležitosti a problémy, které by během dopoledne 
mohly nastat. 
V pátek jsme zahájili víkend, zahráli pár her, 
podiskutovali nad přátelstvím a znovu si prošli 
všechny body k hernímu dopoledni. Ráno se počasí 
zdálo velice mrazivé a při pohledu ven se mi vybavila 
jedna dětská hádanka: Přišel k nám bílý kůň, zalehl 
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nám celý dvůr. Naštěstí nám na pomoc přispěchalo 
sluníčko, které poctivě hřálo a svítilo po celý den, 
takže jsme herní dopoledne mohli uspořádat.  
 
Průvodcem herního dopoledne se stal továrník Franz 
Preidel, který přicházející děti vítal balónky a radil, co 
a jak. Franz Preidel je českokamenický rodák z 19. 
století, známý továrník, jenž vedl několik přádelen, 
přestrojil se za něj jeden z našich skautů. Česká 
Kamenice nám dala k dispozici jejich park, a proto 
jsme využili poměrně velkého prostoru a měli 

nachystaných asi osm rozdílných aktivit, jako 
například lezení po laně, procházení určené dráhy po 
chůdách, praskání balónků přivázaných na noze a 
spoustu dalších. Návštěvníci našeho herního 
dopoledne dostali účastnické kartičky, na které na 
stanovištích získávali razítka a v cíli pak obdrželi 
pěkné ceny. Největší úspěch mělo podle mě 
stanoviště karaoke, zpívání, tancování a podobné 
„blbnutí“. To byste nevěřili, jaký děti z dětského 
domova mají v hudbě přehled a jak umí skvěle 
rapovat, zpívat, tancovat a hlavně si užívat – přeci, 
kdy jindy budou mít možnost si něco zarapovat do 
mikrofónu, aby se to rozléhalo po celém parku  
 
Možná si říkáte, proč to píši zrovna sem – a sama 
jsem si stejnou otázku pokládala, když mě Janina o 
tento článek požádala. Nakonec jsem našla 
jednoduchou odpověď: inspirace. Po přečtení článku 
zkuste popřemýšlet, zda by právě takovouto akci 
nechtěla třeba vaše družina, oddíl, či snad celé 
středisko zorganizovat. Myslím, že já si z ní odnáším 
nejen kupu zkušeností, ale také pocit radosti nad 
dětmi z dětského domova, u kterých si vybavuji 

hlavně ty úsměvy a zářící očíčka (zní to sice jako 
ohrané klišé, ale je to pravda). Přála bych si, aby to 
nebyla ojedinělá akce a tohoto nápadu se chytli i 
další skauti. 
 

Eva Jiřičková 
Převzato z: 
 http://scouting.turnov.org/akce/rs/herni-
dopoledne-pro-deti-inspirace 
 
 
 
 
 

Očima pořadatele 
 
Nejhezčí na přípravě dětského dopoledne bylo, 
s kolika sympatickými a vstřícnými lidmi jsme se 
při tom setkali. Někteří se sice podivovali nad 
tím, co může dvacet lidí vést jen tak k uspořádání 
takovéto zábavy pro místní děti, ale bylo znát, že 
jim to vlastně přijde hezké. V tom vidíme skrytý 
smysl našeho podniku: snad jsme touto 
nepochopitelnou nezištností i v dalších lidech 
podpořili ochotu tu a tam pro někoho také něco 
udělat „jen tak“.  
 
Jako klíčové pro úspěch – a tedy i pro naši radost 
z výsledku – byla domluva s místním dětským 
domovem, že do parku přivedou své děti. Jednak 
tyto děti tvořily přibližně polovinu ze všech 
třiceti dětí, které během dvou hodin přišly, a tím, 
že se objevily všechny naráz, způsobily, že celý 
areál od pohledu ožil a snáz se zapojovaly i další 
příchozí děti. Navíc byly bezvadné a nás to s nimi 
bavilo. Oslovování škol a vyvěšování plakátů po 
městě naopak moc velký dopad nemělo. Snad je 
proto lepší pořádat takové akce pro konkrétní 
instituce, než se snažit oslovit širší veřejnost. Je 
to energeticky úspornější a výsledek stojí za to. 
 

Aleš Bělohradský – Lišák 
/jeden z vedoucích roverského klubu Iserin/ 
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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/ 


