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Aktuality 
 

 

Uspěli jsme s žádostí na projekt  

Mimochodem skautem 2 

Naše žádost na projekt, který by navázal na loňský 

projekt na podporu práce s dětmi se sociálním 

znevýhodněním v Junáku, byla úspěšná. Do konce 

roku tak můžeme čerpat prostředky, díky kterým 

uskutečníme spoustu aktivit v regionech i na celostátní 

úrovni. Kromě tradičního semináře Z nevýhody 

výhoda budeme moci uspořádat i regionální seminář o 

práci s dětmi s poruchou pozornosti a hyperaktivitou, 

připravit příručku pro vedoucí na stejné téma, rozšířit 

vloni připravený elearningový kurz, vydat tento tištěný 

bulletin a mnoho dalšího. 

 

 

SpV na ObRoku 

S tématem práce s dětmi se specifickými potřebami se 

můžete setkat i na celostátním roverském setkání 

ObRok, které právě probíhá ve dnech, kdy k vám 

dorazil tento bulletin. Na ObRoku se zapojíme do 

jeden a půl hodinových bloků v rámci Variabilního 

programu (VAPRO), budeme mít svůj stánek v rámci 

Odborového dne. Na něm si budete moci vyzkoušet 

některé úkoly z odborky „Z nevýhody výhoda“, která 

je součástí připravovaného roverského programu. 

ObRok se koná od 18. do 22. září na vodním hradě 

Švihov. 

 

 

Vzdělávací programy pro letní kurzy 

Během léta jsme navštívili několik skautských 

vzdělávacích kurzů a odvedli na nich programy o práci 

s dětmi se specifickými potřebami, o které projevili 

pořadatelé kurzů zájem. Na přelomu července a srpna 

to byly dva programy na ČLK Pračolek a VLK Polojasno. 

Na začátku srpna jsme navštívili Světluškovský lesní 

kurz a kurz pro roverské skupiny Svatoplukovy pruty. 

Na konci října budeme mít programy i na Poradní skále 

ve Frýdku-Místku pro vedoucí vlčat.  

Naši nabídku kurzům najdete na:  

spv.skauting.cz/pro-vzdelavatele 

 

 

Účastnili jsme se tvorby Strategie Junáka do 

roku 2022 

V druhé polovině června pokračovaly přípravy 

Strategie Junáka pro příštích deset let. Po sběru 

podnětů jsme se zapojili i do diskuzí pracovních skupin 

k jednotlivým tématům – Junák a vzdělávání, Junák a 

výchova, Junák jako organizace. Návrh strategie by 

měl být zveřejněný během podzimu a měl by se stát 

součástí předsněmovní diskuze. 

 

 

Vydali jsme speciální kartu Duhový meč do 

hry Sacculus 

Těsně před prázdninami jsme vydali speciální kartu 

odboru Skauting pro všechny do hry Sacculus. Kartu 

Duhový meč mohou hráči získat dvěma způsoby – buď 

připraví pro ostatní z družiny nebo oddílu 30minutový 

program na téma  tělesné postižení, sluchové 

postižení, zrakové postižení, mentální postižení, 

odlišná kultura, odlišné náboženství, národnostní 

menšina v ČR a ten nám vedoucí zašle, nebo vedoucí 

rozhodne o udělení karty Duhový meč za mimořádný 

čin či aktivitu v oblasti podpory lidí se specifickou 

potřebou. Podrobnosti najdete na spv.skauting.cz. 
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Co se děje v krajích… 
 

 

 

I v jednoduchosti je síla  

Tomáš Kewin Doležel – SpV Brno 

 

 

Vydat se zrealizovat program na skautský tábor a opustit Brno, byla pro nás v buňce SpV Brno letos 

prvotina. Po dlouhých kilometrech polních cest jsme dorazili na tábořiště ve vojenském prostoru Libavá. 

Slunce pálilo a vše bylo vyprahlé. Program zdárně proběhl, ale to není momentálně podstatné. Mě zaujal 

jeden postřeh staršího skauta. 

Jako vrchol programu totiž hodnotil zdánlivě běžnou denní činnost. Úkolem bylo si vyčistit zuby na táboře. 

Jaký zázrak se stane s nezajímavou činností, když ji má člověk absolvovat se zavázanýma očima, jako to 

musí dennodenně dělat nevidomí lidé. Najednou se rutinní záležitost může stát pořádně komplikovaným 

úkolem plným překážek, které si vidoucí člověk nedovede představit.  

Uvědomil jsem si, že není vždy nutné připravovat programy složité a do detailu propracované. Někdy poví 

více o skutečném prožívání naprosto jednoduchá aktivita, která je propojena se skutečnou realitou a s tím, 

co lidé znají. Stačí ji jen lehce pozměnit.  

 
 

V jiné kůži  

Eva El Kohoutová – SpV Plzeň 

 

 

V plzeňské buňce SpV se chceme nejen podílet na práci s vedoucími, ale čas od času se i vzdělávat. A proto 

jsem první květnový víkend vyrazila na Provaz, akci určenou pro vedoucí, kteří mají v oddíle někoho se 

specifickými potřebami. Moc se mi zde líbil jeden z programů, při kterém jsme se snažili vžít do někoho s 

nějakým postižením nebo odlišností. Nebyla jsem asi jediná, koho praštilo do očí poznání, že tito lidí mají 

stejné potřeby a mnohdy podobné možnosti jako běžní lidé, jen s nimi potřebují někdy pomoci. Je to 

zkušenost, která mě podpořila v tom přemýšlet nad tím, jak těmto lidem pomoci, aby byli aktivní součástí 

naši společnosti, nikoliv jen lidmi, které tak nějak trpíme mezi sebou.  

Od vlastního vzdělávání se na podzim na Plzeňsku posuneme k oslovení roverů na velké akci Obrok. Máme 

tam na starosti nejen diskusi na téma „Rover jako dobrovolník“, ale také několik programů. V rámci VaPro 

nás čeká velká hra na sociální znevýhodnění nebo aktivity poukazující na problematiku ADHD. Těším se, 

že se s mnohými z vás na Obroku setkám. 

SpV nabízí: Máš-li zájem s námi spolupracovat ve tvém regionu, napiš nám na spv@skaut.cz. 
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Rozhovor 
 

 

Jáma: "U účastníků Předakce jsme snížili 

obavu z neznámého..." 

S Jakubem Luckým – Jámou, instruktorem vůdcovského kurzu Castor lesní školy Gemini o 

tradiční Předakci, při které účastníci strávili tři dny s dětmi ze sociálně vyloučené lokality 

Neškaredice nedaleko Kutné Hory. 

 

Máte za sebou tradiční předakci Gemini. Letos 

budoucí vedoucí připravili třídenní program pro děti 

ze sociálně vyloučené lokality Neškaredice u Kutné 

Hory a z ubytoven z Kutné Hory. Jak předakci jako 

pořadatelé kurzu hodnotíte? 

Letošní Předakce pro nás byla opět jiná než ty 

předešlé, tato ještě o trochu více. Zvolili jsme proti 

jiným ročníkům, které pamatuji, místo více komunitní 

i za cenu toho, že bude na místě méně dětí a zamířili 

do lokality s pár obyvateli. Některé důležité cíle, jako 

třeba vidět účastníky při aktivní a náročnější práci s 

dětmi se nám nepodařilo naplnit, tak jak bychom si 

představovali. Akce ale účastníkům odkryla trochu 

více o Romech a jejich komunitě. 

Jak probíhaly přípravy takové akce? Co všechno jste 

museli zajistit? 

Příprava akce jako je naše Předakce vyžaduje řadu 

předchozích kroků. Je třeba vybrat vhodné místo, 

které musí splňovat následující požadavky: musí na 

něm být možné ubytování přibližně 40 lidí a mít pro 

takový počet adekvátní kuchyni, na místě musí být 

dostatek dětí, pro které je možné připravit program, 

musí tam být dobré dopravní spojení z celé republiky 

a doprava odtamtud do Světlé nad Sázavou, kde náš 

kurz pokračuje… Také je důležité, aby na místě 

existovala organizace nebo osoba, která nás na místě 

bude podporovat a zprostředkuje kontakt s místními.  

Jakub Lucký – Jáma  

je instruktorem VLK Gemini Castor. Čtyři roky 

vedl smečku vlčat v Praze. Absolvoval Vlčácký 

lesní kurz, Gemini Castor 2008. Letos je třetím 

rokem členem týmu VLK Gemini Castor, kde má 

mimo jiné na starosti přípravu tradiční 

Předakce, kterou začíná letní část kurzu. 

 

Je třeba najít vhodné prostory, kde můžeme dělat 

aktivity za libovolného počasí. Hodně z toho bylo 

nutné zajistit. Sehnali jsme také dopravu pro další děti 

z ubytoven v Kutné Hoře. Ty za námi dojížděly dva ze 



září 2013 

 

 

5 

tří dnů autobusem z města. Na zahradě základny jsme 

postavili zapůjčený hangár a další stany, požádali jsme 

také o peníze od města Kutná Hora na zajištění již 

zmíněného autobusu a drobné stravy pro děti během 

dne. Instruktoři samozřejmě celou dobu dohlíželi na 

program, který připravovali sami účastníci a pomáhali 

jim s jeho přípravou. 

Co všechno děti z Kutné Hory a z Neškaredic na 

letošní předakci zažily? 

Každý den byl trochu jiný. Během prvního dne si děti 

užily mix různých jednoduchých aktivit, které byly 

určeny k tomu, aby se účastníci a děti poznali a 

společně zjistili, které aktivity fungují a které ne. 

Během druhého dne vyrazily děti i s účastníky na výlet 

s hrami po cestě a zbytek odpoledne byl vyplněn 

výtvarnými aktivitami. Třetí den byl ve znamení 

společné práce v Neškaredicích a sportovních aktivit, 

třeba fotbalového zápasu s místním romským 

mužstvem. 

 

Bylo něco, co vás během samotné akce nějak 

překvapilo, co jste nečekali? 

Na to by měli odpovědět spíše účastníci. Nás 

instruktory, kteří jsme Předakci nepořádali poprvé, 

nepříjemně překvapilo, kolik dětí přijíždělo z Kutné 

Hory, doufali jsme spíše ve dvojnásobek. Příjemně nás 

překvapila komunita jako taková, její fungování, 

spokojenost s našimi výsledky a chuť plánovat věci 

dále. 

Co je při zajišťování podobné akce nejtěžší, na co by 

si měli ti, kdo by chtěli něco podobného dělat, dát 

největší pozor? 

Zde by otázka spíše měla znít, na co si pozor nedát, 

protože podobné akce jsou vždy tak trochu ošemetné. 

Já osobně si myslím, že v první řadě je důležité mít na 

místě dobrého místního prostředníka pro případy, kdy 

dojde k nějakému nedorozumění. 

Jak předakci hodnotili účastníci kurzu, kteří 

zajišťovali celý program? Co jim ta zkušenost 

přinesla? 

Z toho, co jsem se dozvěděl ze zpětných vazeb 

účastníků, vyplývá, že letos si nejvíce odváží podněty k 

přemýšlení o svém pohledu na romskou menšinu. 

Do předakce se nakonec kromě dětí zapojila i část 

dospělých obyvatel Neškaredic. Jak to konkrétně 

vypadalo? 

Místní dospělí se zapojili především v neděli, kdy naši 

účastníci, děti i místní rodiče ruku v ruce odstraňovali 

nežádoucí trávu z chodníků v celé vesnici. Nesmím 

zapomenout na pana Čureju, šéfa místní komunity, 

který nám akci pomáhal koordinovat po celou dobu. 

V současné době přibývá protiromských 

shromáždění, do kterých se zapojuje i veřejnost, 

stoupá negativní naladění veřejnosti směrem 

k Romům. Myslíš, že podobné akce mají potenciál 

tuhle situaci zlepšovat? Co dalšího v tom můžeme 

jako skauti dělat? 

Nečekejme od Předakce zázraky, k tomu ani nikdy 

nebyla určena. Doufám, že si účastníci z Předakce 

odvážejí trochu lepší pohled na Romy, že o něco více 

přemýšlí o obavě z neznámého, kterou máme každý v 

sobě a že část z toho třeba předají dětem ve svých 

oddílech. To je přesně to, co si myslím, že by měli 

skauti dělat. 

Vašek Zeman – Šík 



září 2013 

 

 

6 

 

Příběh začlenění 
 

 

Potkani na Falconeri 
 

Jak si VLK Falconeri poradil s účastí třech neslyšících skautů na celém kurzu.  

 

„Červená se line záře, hřeje ruce, barví tváře…,“ nese 

se letním podvečerem loukou nedaleko Lidečka na 

Vsetínsku. V kruhu kolem rozhořívajícího se 

táborového ohně stojí asi čtyřicet lidí. Jedna z nich po 

celou dobu rychle gestikuluje rukama, tři z kruhu ji 

upřeně sledují. Je to tlumočnice do znakového 

jazyka, která překládá třem neslyšícím účastníkům 

Vůdcovského lesního kurzu Falconeri, o čem se právě 

zpívá. S dalšími dvěma kamarádkami tak překládají 

veškerý další obsah kurzu – od přednášek a 

hodnotících setkání až po krátké scénky před každou 

večeří. 

 

Chtěli jsme zážitek 

Smíšek, Ježi a Oříšek – dvě skautky a jeden skaut jsou 

členy pražského oddílu neslyšících skautů s názvem 

Potkani. Protože mají na podzim převzít vedení 

oddílu, rozhodli se, že by v tomto roce rádi 

absolvovali vůdcovský kurz a udělali si vůdcovskou 

zkoušku. Tým, který Falconeri pořádá, znali už díky 

tomu, že se účastnili čekatelského kurzu, který tento 
tým pořádá. „Ten kurz nám tenkrát doporučila naše 

vedoucí Tin, která to našla na internetu. Moc se nám 

to tenkrát líbilo, tak to teď byla jasná volba,“ říká Ježi. 

„Chtěli jsme jet na kurz, který bude hlavně zážitkový, 

ale bude na něm i potřebná teorie,“ dodává Smíšek. 

 

Všichni tři chodí do Potkanů už od roku 2000, 

prakticky od vzniku oddílu. Smíšek a Oříšek teď 

studují v Brně, tak pomáhají na dálku s přípravou 

celoroční hry včetně programu na schůzky a výpravy. 

Ježi zůstala v Praze, takže se účastní schůzek i výprav, 
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má na starosti rozdělování úkolů dalším vedoucím, 

kontrolování jejich plnění a komunikaci s rodiči. 

 

Vidět, že to jde 

 

„V týmu jsme to určitě řešili, jestli zvládneme tři 

neslyšící zapojit i do vůdcovského kurzu, který je už 

tak organizačně dost náročný,“ říká vedoucí 

instruktorského týmu Raf. „Byla to ale výzva a brzy 

jsme se rozhodli, že do toho půjdeme. Musíme si tak 

zvyknout na spoustu věcí. Na všechno je třeba víc 

času, musíme přemýšlet, jak každý program 

tlumočit, dáváme dopředu podklady o každém 

programu tlumočnicím, aby se mohly připravit. U 

večerních programů je třeba myslet na to, jak každou 

akci nasvítit, aby bylo vidět i na tlumočnice,“ 

vysvětluje Raf, na co všechno je třeba myslet. „Na 

druhou stranu, když pak stojíte u ohně a vidíte, jak se 

společná kurzovní píseň tlumočí do znakového 

jazyka, takže jí můžou rozumět úplně všichni, je to 

dost silný zážitek,“ dodává Raf. 

 

„Před čekatelkami jsme se obávali trochu víc, to bylo 

spousta věcí úplně nových. Teď už jsme tady 

podruhé, tak už docela víme, co máme čekat,“ říká 

Oříšek. Falconeri je tak jedním z prvních kurzů, který 

má za sebou zkušenost s úplným zapojením 

neslyšících účastníků do programu celého kurzu. 

Cesta začíná být prošlapaná a pokud by je některý 

další kurz chtěl následovat, ví na koho se obrátit s 

prosbou o radu. „Je to obrovská zkušenost i pro 

ostatní účastníky, mít takovou vlastní zkušenost a 

vidět, že to jde,“ říká na závěr Raf. 

 

Václav Zeman - Šík 

 

 

 

Podělte se o příběh 
Máte ve vašem oddíle nebo kurzu podobnou zkušenost se zapojením dětí nebo dospělých 

se specifickou potřebou? Byli byste ochotní dát o ní vědět ostatním? Budeme rádi, když 

se o ni s námi podělíte.  

→  Napište nám na email spv@skaut.cz a domluvíme se na podrobnostech. 
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Reportáž 
 

 

Jaká byla Moje cesta 
 

V červnu jsem na pražském Výstavišti na vlastní kůži zažila několik nevšedních zážitků na 

unikátní interaktivní výstavě Moje cesta, která nabízela pohled do života lidí s handicapem. 

Jaké to bylo? 

 

První příjemné překvapení na mě čekalo ještě před 

vstupem – výstava byla zdarma, a tak byla přístupná 

opravdu všem. Hned u vstupu jsem si prohlédla 

panely prezentující činnost pořadatele.  Výstava byla 

součástí kampaně Chodicilide.cz pořádané nadací 

Sirius a již od vchodu lákala svou netradičností. Celý 

prostor se hemžil návštěvníky a modrými tričky členů 

pořadatelského týmu, kteří každému již při vstupu 

nabídli průvodce výstavou, případně ochotně 

předváděli jednotlivé sekce a odpovídali na dotazy 

těch, kteří si výstavu raději prošli sami.  

 

 

Nepřelij, nepřelij 

 

Jednotlivé tematické sekce lákaly ke své návštěvě, a 

tak nebylo na co čekat. Jako první  mě přivítala sekce 

tělesného postižení. Zavítala jsem v ní do 

bezbariérově zařízeného bytu. Některé kompenzační 

pomůcky, jako například podavač věcí, mi byly 

z počátku záhadou, nad dalšími jsem si brzy 

uvědomila, jaké situace musí člověk na vozíku denně 

řešit. Vyzkoušela jsem si, jak obtížné je bez pomůcky 

nepřelít hrnek na kuchyňské lince, do kterého jsem z 

vozíčku nedohlédla.  

 

 

Volume doleva 

 

Přešla jsem do sekce sluchového postižení. Tady 

jsem si za pomoci promítaného videa vyzkoušela 

několik znaků českého znakového jazyka. Některé 

vypadaly na první pohled velice podobně, ačkoli měly 

úplně jiný význam. Z konverzace ve znakovém jazyce, 

která tu běžela na plátně, jsem vytušila sotva dvě 

slova. Následně jsem si vyzkoušela i odezírání, opět 

s nevalným výsledkem. V několika oddělených 

buňkách si každý mohl vyzkoušet, jak slyší, resp. 

neslyší, lidé s různými stupni sluchového postižení. 

Vedlo mě to k přemýšlení nad tím, jestli bych i nadále 

měla poslouchat hudbu ve sluchátkách tak nahlas.  

 

 

Dlouhá cesta tmou 

 

Před vstupem do temné sekce zrakového postižení 

jsem si postupně nasazovala brýle ilustrující 

nejrůznější zraková postižení. S mnohými bych 

netrefila ani k o dva metry vzdálenému vstupu do 



září 2013 

 

 

9 

sekce, v některých jsem raději zavírala oči a neviděla 

nic. V sekci zrakového postižení bylo popsaných a 

znázorněných několik dalších zrakových vad a 

nevidomá členka pořadatelského týmu mi tu 

ochotně vysvětlila, jak si doma vaří. O několik metrů 

dál potom byla naprostá tma. Na několik dalších 

metrů jsem se tedy musela spolehnout jen na své 

zbylé smysly, abych došla až k východu. Ačkoliv cesta 

nemohla být příliš dlouhá, zdála se mi delší a 

náročnější než hodinová vycházka. Na světle za  

zrakovou sekcí jsem si ještě vyzkoušela několik 

kompenzačních pomůcek pro lidi se zrakovým 

postižením, jako např. párovač ponožek, detektor 

barev nebo hodinky hlásící čas. Návštěvu života lidí 

se zrakovým postižením jsem zakončila podpisem na 

speciálním psacím stroji pro Braillovo písmo.  

 

 

Cesta domů 

 

Zlatým hřebem výstavy byla cesta, na které jsem si 

vyzkoušela, jak bych si vedla jako člověk se zrakovým 

nebo tělesným postižením. Na první pohled vypadala 

krátká a snadná, mohla bych ji proběhnout klidně za 

minutu nebo dvě. Se slepeckou holí v ruce a černou 

páskou na očích byla ovšem podstatně náročnější a 

delší. Během chvíle jsem byla naprosto 

dezorientovaná a po pár metrech už jsem netušila, 

na které části cesty se právě nacházím. Nechyběl zde 

ani přechod se semaforem, který nebylo vůbec 

snadné přejít napoprvé. Následovaly schody a vchod 

do pomyslného bytu a cesta zpět. Kdo chtěl, mohl 

slepeckou hůl vyměnit za invalidní vozík a vyrazit 

znovu. Na stejné cestě každý tentokrát pozoroval jiné 

překážky a nástrahy – schody, různé povrchy země... 

 

Ovšem ani touto cestou výstava ještě nekončila. Na 

závěr jsem se ještě mohla seznámit s hrami a sporty 

handicapovaných. Každý si mohl ve vyhrazených 

prostorách vyzkoušet florbal nebo basketbal z pozice  

 

vozíčkářů nebo házení či kutálení s chrastícím míčem 

poslepu. U několika stolečků jsem si ještě zkusila 

osahat a vyzkoušet společenské hry pro děti se 

zrakovým postižením a  „početla“ si v pohádkových 

knížkách pro tyto děti.  

 

Ještě před několika hodinami pro mě bylo o dost 

těžší představit si, co všechno mohou a co nemohou 

lidé s nějakým handicapem v životě dělat. Myslím, že 

stejně jako každý, kdo prošel výstavou Moje cesta, 

mám teď tuto představu nepochybně přesnější, 

mohu jejich životy i potřeby lépe pochopit a věřím, 

že teď i dokážu lidem s handicapem v životě podat 

pomocnou ruku. 

Monika Jirásková - Móňa 
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Poradna 

 

Poradna SpV: Pomocná ruka i pro váš oddíl 

Přečtěte si dva dotazy, se kterými se skautští vedoucí obrátili na Poradnu SpV, a naše 

odpovědi na ně. 

 

Aspergerův syndrom 

Ahoj!! 

Do našeho střediska chodí kluk, který má 

diagnostikovaný Aspergerův syndrom. Začal k nám 

chodit už loni na podzim, teď v létě pojede poprvé na 

tábor. S ostatními kluky vychází spíš neutrálně, 

většinou si ho moc nevšímají, myslím, že jim nevadí. 

Dá se říct, že komunikace s ním je složitá hlavně pro 

nás vedoucí. Stává se celkem často, že narušuje 

některé hry poznámkami a výkřiky, které ostatní 

rozptylují, nebo nám utíká, když jsme někde na 

výpravě. S rodiči se snažíme radit o tom, jak s 

chlapcem vycházet, ale plno situací je ve skautu jiných 

než ve škole nebo v rodině. Bojíme se, aby se někde 

nezranil, nebo se mu něco nestalo. Hlavně teď před 

táborem řešíme, jak vymyslet program tak, abychom 

to s ním lépe zvládali. 

Četli jsme si některé z vašich odpovědí na webu nebo 

ve skautských časopisech, ale potřebovali bychom spíš 

někoho, kdo by mohl přijít na naši oddílovou radu a 

probral s námi některé věci. Pár informací jsme si už 

taky četli na internetu, nebo nám je řekli rodiče, ale je 

plno věcí, o kterých bychom raději mluvili s 

odborníkem.  

 

Byl by někdo takový k dispozici? Mohli byste nám 

doporučit, s kým řešit konkrétní problémy, které s ním 

máme? 

Díky moc předem, ahoj Vašek 

 

Na základě dotazu tohoto střediska navštívila 

oddílovou radu Jóža, členka odboru SpV, která má 

vlastní bohaté zkušenosti s prací s dětmi s 

Aspergerovým syndromem. Společně se pobavili o 

konkrétních situacích, které vedoucí musí s chlapcem 

řešit, vymysleli, jak udělat program na táboře tak, aby 

byl pro všechny co nejpříjemnější. Jóža vedoucím 

poradila literaturu, kde mohou získat více informací, 

jak s dětmi pracovat. Knížku Apergerův syndrom, 

vydanou organizací APLA, dále také Obrázkový slovník 

sociálních situací (APLA), ve kterém jsou rozkresleny 

různé situace a návody pro dítě, jak se v nich chovat. 

Dále vedoucím poradila, aby se pokusili pravidla her, 

která v oddíle hrají, udělat pro děti přehlednější. Např. 

pravidla napsat či nakreslit, seznamovat děti s 

aktivitami a plánem dne dopředu, aby věděly, co je kdy 

čeká. Děti Aspergerovým syndromem se v 

nepředvídatelných situacích mohou cítit velmi nejistě a 

nepříjemně. Těšíme se na nové zprávy, jak se děti a 

vedoucí z Vaškova oddílu na táboře měli. 
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Vývojová dysfázie 

Ahoj, 

do oddílu předškoláků k nám začala chodit holčička 

(6,5 roku) s řečovou dysfázií. Mohli byste mi doporučit 

co si o tom přečíst? Vedoucí se s ní domluví, ale rádi 

bychom jí nějak usnadnili komunikaci s ostatními 

dětmi. Problém vzniká hlavně v konfliktních situacích, 

kdy se v rozčilení nedomluví vůbec a následuje lítostivý 

jekot... Jak to vysvětlit předškoláčkům, že za to 

nemůže, že prostě jinak nemůže? 

Díky Sojka 

Ahoj Sojko. 

Vývojová dysfázie je jednou z diagnóz, při které může 

být narušeno jak porozumění, tak i vyjadřování.  

Dítě má pak problém vyjádřit se správnými slovy, 

protože má slabší slovní zásobu, může být pro něj těžké 

vybavit si některá slova. Při práci s touto holčičkou ve 

vašem oddíle by vám pomohlo vědět, jak holčička 

funguje ve školce a v rodině. Určitě neváhejte a pokud 

jste ještě důkladně nemluvili s maminkou, dejte si s ní 

schůzku a popovídejte si o tom, jak holčička zvládá jiné 

kolektivy a komunikaci s dalšími lidmi. 

To, že je v konfliktních situacích rozčílená, nejspíš 

pramení také z toho, že vnímá, že jí ostatní nerozumí, 

chtěla by se s nimi domluvit, ale neví jak. Zkuste s ní 

mluvit jednoduše, sledujte, jestli rozumí všemu, co 

říkáte nebo jí něco dělá větší obtíže.Ostatním dětem 

pomáhejte, když se s ní nemohou domluvit, pokuste se 

věci říkat různým způsobem, děti se to od vás budou 

učit. 

Co se týče literatury – doporučila bych knížku od Petry 

Bendové Dítě s narušenou komunikační schopností ve 

škole. Dozvíte se tam základní informace, jak pracovat 

s dítětem, které má narušený vývoj řeči. Budeme rádi 

za další informace, jak se vám v oddíle daří. 

Pěkný den, Knedla 

 

Poradna SpV 

Když budete cokoli potřebovat, zašlete nám svůj dotaz na e-mail poradna.spv@skaut.cz nebo telefonujte 
na STS číslo 776 765 007 (Knedla). My vám co nejdříve odpovíme buď sami, nebo ve spolupráci s jinými 
odborníky. 

 

Poradna Skautingu pro všechny nově nabízí: 

Mapování kolektivu - sociometrické 

šetření 

Zajímají vás vztahy dětí ve vašem oddíle? Pojďte 
se na ně podívat z trochu jiného pohledu. Rádi 
byste se dozvěděli více o atmosféře mezi vašimi 
dětmi? Chcete hledat další způsoby, jak vztahy 
mezi dětmi vylepšit? 

Nabízíme vám metodu mapování kolektivu 
pomocí sociometrického šetření. Tato metoda 
probíhá pod vedením vyškolených lektorů. 

Odborná supervize 

Nevíte si rady s některými situacemi při práci s 
dětmi ve vašem oddíle a rádi byste o nich mluvili s 
specialistou? Nabízíme vám možnost využití 
odborné supervize, která probíhá formou 
rozhovoru o konkrétních situacích ze života vašich 
oddílů. Smyslem je pomoci vám nacházet nová 
řešení při problematických situacích a dát vám 
zpětnou vazbu při vaší práci s dětmi. Nabídku 
můžete využít v rámci své oddílové rady nebo i 
individuálně.

Podrobnější informace naleznete na spv.skauting.cz/poradna 
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Jak na... 

 

Píšu text. 

Zn.: Jasný a srozumitelný pro všechny 

Jak připravit pro náborový leták text, který bude srozumitelný pro všechny, včetně lidí 

s mentálním postižením. 

 

Každý den se setkáváme s 

množstvím nových informací. 

Dostávají se k nám písemnou 

nebo ústní formou, elektronicky 

skrze různá média. Být 

informován je běžnou součástí 

našeho života. Nesrozumitelnost některých informací 

nebo jejich nedostatek bývají často tím, co brání lidem 

s mentálním postižením v tom, aby se mohli více 

zapojit do běžného života. Nemohou se pak snadno 

rozhodnout o tom, na co půjdou do kina či divadla, 

nebo do jakého kroužku se můžou přihlásit. I oni 

přitom, stejně jako my, chtějí a potřebují být dobře 

informováni.  

V dubnu tohoto roku jsme v Brně v sídle veřejného 

ochránce práv pořádali seminář na téma „Jak 

zpřístupnit volnočasové a vzdělávací aktivity dospělým 

lidem s mentálním postižením“. V projektu Pathways 

II. – Cesty, v rámci kterého se seminář uskutečnil, 

usilujeme o to, aby se lidem s mentálním postižením 

otevřelo více cest k běžným volnočasovým aktivitám, 

aby měli lepší přístup ke vzdělání a mohli tak lépe 

rozvíjet své dovednosti a vědomosti v průběhu celého 

života jako všichni ostatní. Jde nám také o to, aby se 

pro lidi s mentálním postižením zbytečně nevytvářely 

speciální aktivity, a aby se spíše mohli účastnit 

běžných aktivit spolu s ostatními vrstevníky. 

Skauting přitom vidíme jako jednu z možností, kde se 

děti a posléze dospělí lidé, včetně těch s mentálním 

postižením, mohou naučit spoustu nových věcí. 

Zároveň se v oddílech mohou setkávat s vrstevníky a 

mají možnost být součástí nějakého lidského 

společenství, party. 

 

Dítě s mentálním postižením v oddíle 

Děti a mladí lidé s mentálním postižením mohou být 

pro oddíl velkým přínosem. Jeho přítomnost může 

přispět k utužení kolektivu, k rozvíjení tolerance a 

respektu mezi dětmi navzájem. Ostatní děti v oddíle 

tak také mohou získat jiný pohled na svět lidí 

s postižením a dovednosti, které by jinak získaly jen 

obtížně.  

Mít ve skautském oddílu dítě s mentálním postižením 

však může vyžadovat i určité změny v přístupu jak 

vedoucího tak celého kolektivu. Děti a mladí lidé 

s mentálním postižením mají svoje oblíbené činnosti a 

zájmy, o kterých toho spoustu ví. Rádi se zapojí do 

nějaké aktivity, když vědí, co se od nich očekává a co 

mají dělat. Nevadí jim stereotypní činnosti, které 

mohou být pro někoho nezáživné.  Vlivem mentálního 

postižení mohou mít sníženy rozumové schopnosti. 

Mohou například pomaleji číst a nemusí proto vždy 

rozumět složitějším pravidlům her, mohou být 
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pomalejší i v aktivitách zaměřených na fyzický výkon. 

Aby dítě s postižením bylo začleněno do skupiny, je 

fajn přizpůsobit činnosti v ní tak, aby tyto děti měly 

možnost v něčem vyniknout, a tím demonstrovat fakt, 

že člověk s mentálním postižením není nutně ve všem 

poslední. Rozhodně ale nejde o to, aby se chod celého 

oddílu přizpůsobil potřebám člověka s postižením.  

Pro člověka s mentálním postižením je vždy přínosné, 

že je členem skupiny vrstevníků, kde má možnost si 

najít přátele i mezi lidmi bez postižení a sociálně se 

rozvíjet.  

Pokud byste se cítili dostatečně připraveni na práci 

s dětmi s mentálním postižením v oddíle, můžete o 

možnosti přihlásit se do oddílu informovat i na 

místech, kde se tyto informace dostanou k rodičům 

těchto dětí. Těmi místy mohou být například: speciální 

školy, speciálně-pedagogická centra nebo rodičovské 

organizace, které sdružují rodiče dětí s mentálním 

postižením.  

 

Snadno srozumitelný text – jak a proč 

Jak to ale udělat, aby vaše informace byly pro tyto děti 

nebo jejich rodiče (pokud jde také o lidi s mentálním 

postižením) srozumitelné? Při oslovování lidí 

s mentálním postižením určitě pomůže, když s nimi 

budete komunikovat jednoduchým jazykem. Lidem 

s mentálním postižením při výběru volnočasových 

nebo vzdělávacích aktivit velmi pomůže, když jsou 

informace napsané nebo řečené srozumitelně. 

Informace podané ústní formou je dobré ještě také 

zaznamenat a předat písemně. Pro lidi s mentálním 

postižením je těžší porozumět novým věcem a něco 

nového se naučit. Pokud budou dostávat informace co 

nejjasnější a snadno srozumitelné, budou se moci 

samostatněji rozhodovat o důležitých věcech ve svém 

životě, budou se moci podílet na tom, co se okolo nich 

děje a nebudou stát mimo dění.  

Při přípravě náborových 

letáků pro nové děti, 

informativních letáků, 

pozvánek na akce pro 

veřejnost, předávání důle- 

žitých informací (např. o 

plánovaném táboře, výle- 

tě) nebo při psaní textů na 

webové stránky vašich 

oddílů či středisek proto 

můžete využít snadno 

srozumitelné informace. Dokumenty a texty, které 

jsou napsané srozumitelně, mohou pomoci také 

cizincům, kteří neumí dobře česky nebo lidem, kteří 

hůře čtou nebo se špatně soustředí.  

 

Srozumitelné informace jsou takové, které jsou 

jednoduše napsané či sdělené, dají se dobře pochopit. 

Při psaní a vytváření snadno srozumitelných informací 

doporučujeme držet se několika základních pravidel.  

 

Několik základních pravidel 

SLOVA  

• Používejte běžná a jednoduchá slova. 

• Místo zkratek vypište celý název.  

• Použijete-li cizí slovo, je potřeba ho vysvětlit. 

• Je-li to možné, uvádějte příklady. 

Používejte stejné slovo pro vysvětlení stejné věci 

(například pokud v textu použijete slovo 

„zaměstnání“, nenahrazujte ho pak nikde v textu 

slovem „práce“). 
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VĚTY 

• Vždy pište krátké věty – ideálně jednu větu na jeden 

řádek, pokud jde o souvětí, tak jednotlivé věty na 

samostatný řádek. 

• Používejte jednoznačné formulace, ne 

podmiňovací způsob. 

• Adresujte sdělení přímo k lidem. 

• Použijte spíše pozitivní než negativní věty. 

• Používejte raději aktivní než pasivní jazyk (Vedoucí 

vám pošle pozvánku. X Bude vám zaslána 

pozvánka.) 

• Používejte jednoduchou interpunkci.  

• Jasně odlišujte přítomný, minulý a budoucí čas.  

 

PODOBA TEXTU 

• Používejte font písma, který je jasný a snadno 

čitelný - lépe se čte bezpatkové písmo (např. 

Verdana, Calibri, Arial), snažte se používat jeden 

typ písma v jednom dokumentu. 

• Velikost písma minimálně 14  

• Nepoužívejte stínování, kurzívu, příliš tenké ani 

příliš tučné písmo. 

• Pozadí může zhoršovat čitelnost textu - nikdy 

nepoužívejte obrázek. 

• Pokud to je možné nepoužívejte v textu moc barev 

nebo barevná písmena. 

• Při psaní textu nedávejte lidem více informací, než 

potřebují. Musí být jasné, pro koho jsou informace 

psány, čeho se týkají.  

• Text je srozumitelnější, pokud je zarovnaný doleva.  

• Mezi odstavci nechte mezeru, neodrážejte první 

řádek odstavce. 

• Pokud je to možné, spolupracujte při přípravě textu 

s člověkem s mentálním postižením. 

• Srozumitelné dokumenty mohou být označeny 

symbolem snadného čtení, který je volně ke stažení 

na našich webových stránkách. 

 

 

 

OBRÁZKY 

• Vedle psaného textu je dobré umístit obrázek, 

kresbu, symbol nebo fotku – lidi, kteří hůře čtou, se 

budou v dokumentu snadněji orientovat. 

• Není vhodné používat dětské obrázky pro dospělé.  

• Na následujících odkazech najdete databáze 

symbolů, které jsou volně ke stažení: 

www.pecsforall.com 

www.sclera.be/en/vzw/home 

Na webových stránkách naší organizace si můžete 

zdarma stáhnout brožuru Informace pro všechny 

(brožura je dostupná v tištěné podobě v Knihovně 

SpV), kde jsou uvedena všechna pravidla pro tvorbu 

srozumitelných dokumentů, webových stránek, videí a 

audio informací.  

 

Dále pro vás může být užitečná brožura Zásady  

úspěšné komunikace s lidmi s mentálním postižením, 

o tom jak komunikovat a přistupovat k lidem 

s mentálním postižením.  

www.spmpcr.cz/cs/pathways/publikace 

O tématu a projektu se můžete více dozvědět na 

našich webových stránkách, najdete tam také 

srozumitelně napsané dokumenty pro lidi s mentálním 

postižením. Pokud byste měli zájem, rádi vám 

pomůžeme při přípravě nějakého dokumentu.  

 

Eva Kremlíková 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením 

(SPMP ČR) 
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Kalendář akcí SpV 
 

 

Říjen  16. 10. – Tematický večer: Jak na příliš „živé“děti, Brno 
Lezou vám děti ve vašem oddílu občas po hlavě, chvíli neposedí, hlasitě se projevují a vy nevíte, 
co s nimi? Přijďte si o tom popovídat s dalšími vedoucími i s odborníky, kteří vám mohou 
poradit, jak s takovými dětmi v oddíle pracovat. Podrobnosti najdete na spv.skauting.cz. 
 

Listopad 1.-3. 11. – ADHD - vím, co s tím?!, České Budějovice 
Regionální seminář o tom, jak pracovat v oddíle s dětmi s poruchou pozornosti a hyperaktivitou 
(ADHD). Podrobnosti na spv.skauting.cz. 

8.-10. 11. – Seminář Z nevýhody výhoda IV, Praha  

(viz pozvánka na zadní straně) 

konec listopadu - ADHD - vím, co s tím?!, Liberec 
 

Prosinec 4. 12. – Tematický večer, Brno 
Další brněnský tematický večer. Téma i více informací během podzimu na spv.skauting.cz. 

 

Hledáme parťáky! 
 

Pokud se zajímáš o téma inkluze i o to, co dělá odbor Skauting pro všechny a rád by ses přidal(a), rádi s 

tebou budeme spolupracovat. Aktuálně nabízíme spolupráci v následujících oblastech: 
 

• Člen výkonného týmu odboru – spolupráce s 
pravidelnou činností, která obnáší odborné zapojení 
do činnosti odboru (plánovaní činnosti odboru, 
řešení adhoc úkolů, účast na tematických poradách 
týmu, …), ale i správu úkolů administrativního 
charakteru 

• Člen týmu e-learningu – časově ohraničený projekt, 
v rámci kterého vznikne on-line kurz o specifických 
potřebách 

• Člen týmu podpory regionů – člen týmu, který 
podporuje činnost regionálních poboček odboru 

• Grafik - spolupráce na nárazových úkolech, jako 
tvorba grafiky letáků, příruček apod. 

• Člen redakce SpV – nárazové psaní článků pro různá 
média a tvorba textů pro materiály odboru 

• Lektor vzdělávacích programů – přednášení na 
seminářích odboru a vzdělávacích akcích 

 

Podrobnější informace o tom, co spolupráce v jednotlivých oblastech obnáší i o tom, co pro zapojení v nich 
požadujeme a co naopak nabízíme najdete na spv.skauting.cz nebo nás kontaktujte na emailu spv@skaut.cz. 
 

 

Bulletin Skauting pro všechny 

Bulletin SpV je zpravodaj, věstník, oběžník, informační tiskovina, zkrátka časopis pro všechny zájemce o 

téma otevřenosti českého skautingu. Vychází jednou za měsíce zásluhou odboru Skauting pro všechny. 

Pokud chcete, aby vám chodil emailem, napište nám na spv@skaut.cz.  

spv.skauting.cz 

facebook.com/skautingprovsechny 
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