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V Českých Budějovicích jsme pořádali seminář o práci s dětmi s ADHD... 
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Aktuality 
 

 

 

 

 

Setkání přátel SpV 

Poslední listopadový víkend v Pardubicích proběhlo 
Setkání přátel Skautingu pro všechny. Na víkendové 
setkání se sjeli členové regionálních buněk odboru i 
další spolupracující dobrovolníci. Cílem bylo vzájemně 
se lépe poznat, zjistit, co všechno dělá odbor na 
centrální úrovni a společně se zamyslet nad tím, kudy 
by dál měla vést činnost odboru. 

 

SpV na Perplexu 

Ve čtvrtek 5. Prosince se v pražském kině Ponrepo 
konal další Perplex. Inspirační a zábavný večer pro 
skautské vedoucí. Za náš odbor na večeru vystoupili 
Petr Neumann – Peťa a Kateřina Sittová – Pampe, kteří 
představili 25 slidů po 20 vteřinách o tom, proč mít 

otevřený oddíl připravený na výzvy, které s sebou nese 
zapojení dětí, které jsou trochu odlišné. 

 

Chystáme nové příručky 

V nejbližší době dokončíme dvě nové příručky pro 
vedoucí. Jedna bude o práci s dětmi s poruchou 
pozornosti a hyperaktivitou v oddílech, druhá pro 
členy dětských oddílů o tom, jak v oddíle komunikovat 
s kamarádem se znevýhodněním nebo postižením. 
Obě příručky by měly být distribuovány společně se 
skautskými časopisy a následně budou k zakoupení 
přes Tiskové a distribuční centrum Junáka. Najdete je 
i ke stažení na našich stránkách. 

 

 
Co se děje v krajích 

 
 

 

Inkluze nemá být prosazovaná jako nutnost  
 

Tomáš Doležel – Kewin 

SpV Brno 

Po dalším z Tematických večerů jsme si s buňkou sedli a povídali si. Rekapitulovali jsme naši činnost od 
doby vzniku, trochu si zafilozofovali. Problematika, kterou se zabýváme, je v Junáku stále okrajovou 
záležitostí, a my se bavili o tom, zda je to vlastně vůbec špatně.  

Často jsme se snažili dívat se na věc pohledem dětí se specifickými potřebami. Polemizovali jsme nad tím, 
zda ony samy mají velký zájem na tom, aby trávily volný čas s ostatními dětmi, a zda třeba nejsou opravdu 
spokojenější s těmi „svými“. Žádné velké objevy jsme neučinili, ale myslím, že je důležité se čas od času 
zastavit, zhodnotit si to, co děláme, a ujistit se, že to opravdu smysl má.  

Jako tým jsme se po všech polemikách a úvahách shodli na tom, že to má velký smysl, pokud vše zůstane 
ve stádiu volby. Měla by zde vždy být možnost rozhodnout se, kde a s kým chceme trávit svůj volný čas – 
a to jak ze strany vedoucích, tak ze strany dětí se specifickými potřebami. Pokud ale bude inkluze 
prosazovaná jako nutnost a nařízení shora, nebude to podle nás věstit nic dobrého.  



Leden 2014 
 
 

3 

Rozhovor 

 

Aleš Sedláček:  

Vedoucí pracující s dětmi se specifickými 
potřebami mají můj velký obdiv 
S předsedou České rady dětí a mládeže o tom, jak rada podporuje práci s dětmi se specifickými 
potřebami v organizacích, které sdružuje, i o zkušenostech, jaké s nimi má z doby, kdy vedl 
kmen Ligy lesní moudrosti. 
 

V rámci Týdne pro inkluzi jste se zúčastnil 
debaty na téma Inkluze ve volnočasových 
organizacích. Jak významné téma je pro 
ČRDM inkluze? Pracujete s ním nějak ve 
vašich dlouhodobých plánech, při kontaktu s 
ministerstvy, apod.? 

Inkluze není nijak speciálně součástí strategie ČRDM 
ani krátkodobých priorit. První podnět jsem 
zaznamenal právě na zmíněné diskusi, kde zástupci 
Junáka přišli s návrhem, že by ČRDM v této oblasti 
mohla mít jistou koordinační roli. Pokud se ale 
oprostím od samotného termínu “inkluze” a zeptám 
se, jestli v organizacích, které jsou sdruženy v ČRDM, 
probíhají aktivity, do nichž se zapojují děti se 
speciálními vzdělávacími potřebami – zjistím, že těch 
aktivit je už dnes celá řada. Upřímně spíše neznám 
oddíl, který by s takovými dětmi nepracoval.  

 

ČRDM přesto podnikla některé kroky, které 
pomohly podpořit práci s dětmi se 
specifickými potřebami v organizacích, které 
sdružuje. Jaké kroky to konkrétně byly? 

Ve spolupráci s odborem pro mládež a tehdejší 
ministryní školství Miroslavou Kopicovou jsme 
prosadili, aby se mnohem více volnočasových 
organizací mohlo hlásit s projektovými žádostmi do 
operačního programu OPVK. Do té doby to bylo velmi 
omezené,  protože  u projektů  bylo  nutné  vykazovat  

 
počty a kategorie dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami. To byl pro naše organizace problém, 
protože s takovými dětmi primárně nepracují a jejich 
počty nesledují. Ministerstvo po dlouhých jednáních 
vyhlásilo i výzvy, do kterých se mohly hlásit i běžné 
volnočasové organizace. Účastníme se za ČRDM 
hodnocení podaných projektů. V poslední době zde 
uspěla řada zajímavých aktivit. Kromě vašeho 
skautského projektu, který patřil k nejlépe 
hodnoceným, připravil Pionýr projekt Klíčení, tomíci 
dělají společně s Ligou lesní moudrosti, Ymkou a 
Duhou projekt Činy hovoří. Projekt Klíčení se podobně 
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jako váš projekt zabývá vzděláváním vedoucích a 
přípravou konkrétních aktivit na klíč. Druhý projekt se 
zaměřuje spíše na inovaci tradičních programových 
aktivit. Oba ale mají stejný cíl – větší míru 
uspokojování individuálních potřeb každého dítěte 
nebo mladého člověka. 

Snažíme se také udržet přístupnost programu Mládež 
v akci, který má být blízko mladým lidem a umožnit 
zapojení i mladým lidem s omezenými příležitostmi. 
Odehrály se však organizační změny na evropské i 
národní úrovni a bývalá agentura Mládež přešla pod 
Dům zahraničních služeb, organizaci přímo řízenou 
ministerstvem školství. S touto změnou a se 
směrováním programu nejsme spokojeni. Máme 
důvodná podezření, že dojde ke zvýšení bariér na 
úroveň ostatních programů, které DZS spravuje, a tak 
proti tomu bojujeme. 

 

NIDM si před několika lety nechal udělat 
výzkum o faktorech ovlivňujících inkluzi dětí 
se specifickými potřebami do zájmového a 
neformálního vzdělávání. Vyšlo z něj, že tyto 
děti jsou do aktivit neformálního vzdělávání 
zapojeny jen velmi málo a nahodile. Myslíte, 
že tento stav stále přetrvává? Máte nějaký 
přehled o tom, jak jsou na tom členské 
organizace ČRDM v oblasti práce s dětmi se 
znevýhodněním/ specifickými potřebami? 

Pokud se dnes zeptáte rodiče dítěte s nějakým 
postižením, zda je lehké pro něj sehnat volnočasovou 
aktivitu, odpověď nejspíš stále bude znít, že to úplně 

lehké není. Na druhou stranu, ve většině oddílů, které 
znám, jsou děti se speciálními potřebami jejich 
součástí. Podle mě je však také důležité si připustit, že 
ne všechny typy bariér jdou efektivně odstranit. Někdy 
investice lidského času a peněz, například na 
kompenzační pomůcky, nemusí být adekvátní 
výsledku. Mám tím na mysli například to, že zapojení 
vozíčkáře do oddílové činnosti bude jednodušší v 
přírodovědném oddílu než ve sportovním. Dramaticky 
měnit a přizpůsobovat „vědně“ zaměřené sdružení 
možnostem a schopnostem dítěte s těžkou mentální 
retardací nepřinese efekt ani jedné straně. Ani 
integrace neslyšícího, který neumí odezírat, do 
prostředí, kde všichni neovládají dobře znakový jazyk, 
podle mě neučiní neslyšícího šťastným.  

 

Co můžou volnočasové organizace dělat, aby 
se tato situace zlepšila? Máme usilovat o to, 
aby do volnočasových organizací společně s 
ostatními dětmi mohlo chodit více dětí s tzv. 
specifickými potřebami? 

Ano, máme o to usilovat, ale musíme přitom 
respektovat i jiný pohled. Důležité je motivovat 
pozitivně. Musíme mít pořád na zřeteli, že prostředí v 
oddíle je křehké. Že integrujeme menšinu do většiny. 
Každý vedoucí nemusí být schopný a ochotný se inkluzí 
systematicky zabývat, a přesto to může být vynikající 
vedoucí.  

 

Co v této oblasti plánuje v nejbližší době dělat 
ČRDM? Mohla by se stát jistým zastřešujícím 
místem, kde by se snahy o zlepšení přístupu 
těchto dětí do volnočasových organizací 
scházely, kde by se vyměňovaly zkušenosti, 
připravoval další kroky? 

Na závěr zmíněné diskuse jsme se dohodli, že učiníme 
výzvu k založení pracovní skupiny, která dostane 
prostor a podporu v rámci ČRDM. Ta už dnes má 
podobné skupiny například pro zdravotní legislativu, 
skupinu Stát, skupinu pro stanovy, zahraniční skupinu. 
V minulosti se nám potvrdilo, že pokud někdo přinese 
silné téma a postaví se za něj, je to životné a nakonec 

„Každé nové téma potřebuje vůdčí 

osobu, která zvedne pomyslnou 

vlajku a přesvědčí ostatní, že 

vytýčená cesta je dobrá. Bylo by 

nefér předstírat, že tuto roli může 

zastat ČRDM jako instituce. ČRDM 

jsme my všichni, takže to musí být 

někdo z nás.“ 
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i financovatelné. U témat, která se občas snažíme 
„implementovat shora“, je udržitelnost problém. Tým 
rady je omezený a spousta věcí stojí, stejně jako ve 
sdruženích, na dobrovolnické práci. Každé nové téma 
potřebuje vůdčí osobu, která zvedne pomyslnou vlajku 
a přesvědčí ostatní, že vytýčená cesta je dobrá. Bylo by 
nefér předstírat, že tuto roli může zastat ČRDM jako 
instituce. ČRDM jsme my všichni, takže to musí být 
někdo z nás. 

 

Máte nějakou vlastní zkušenost s dětmi se 
specifickými potřebami z vašeho okolí? 

Můžu mluvit o dvou zkušenostech z naší rodiny. Linda, 
dívka s těžkou mentální retardací a autistickými rysy, 
navštěvovala za doprovodu asistentů schůzky, výpravy 
a tábory našeho woodcrafterského kmene. Neslyšící 
Klára se do činnosti woodcrafterské nebo skautské 
party, ač pro to byla snaha i dobrá vůle, zapojit 
nedokázala. Bariéra sluchového postižení se v tom 
konkrétním případě ukázala jako příliš velká. Klára tak 
dávala přednost aktivitám v rámci komunity 
neslyšících. Cítila se v ní lépe. Byla aktivní v souboru 
Tichá Hudba, který vedla slyšící lektorka, tlumočnice 
znakového jazyka. V souboru byla naprostá většina 
neslyšících.  

 

Máte ještě nějaké další podobné zkušenosti z 
kmenů Ligy lesní moudrosti, u kterých jste 
působil? 

V kmeni, kde jsem vedl dětskou sekci, jsme měli 
chlapce s mírným autismem. Fungoval s námi několik 
let. Laťku, která v oddíle byla, jsme přitom nijak 
nesnižovali. Stejně jako ostatní musel udělat 
zasvěcovací stezku. Ostatní mu ale nabídli, že mu 
budou pomáhat se splněním jednotlivých podmínek, 
které mohl plnit s dopomocí. Všichni v partě si 
uvědomili, že je dobré se zamýšlet nad individuálními 
potřebami každého ve skupině, a on poznal, že je pro 
ostatní v ní důležitý. Jedna dívka tenkrát tuto „snahu o 
integraci“ neunesla a odešla. Přišlo jí, že se s přijetím 
toho chlapce do naší party snižuje prestiž, kvůli které 
naopak přišla ona. Od té doby uběhlo již více než deset 
let. Chlapec dnes žije samostatně, funguje, má práci, 

přítelkyni, s námi přestal jezdit po několika letech, ale 
byl pak aktivní v nějakém křesťanském sdružení.  

 

Zrovna dnes přišla výzva od jednoho našeho kmene ze 
středních Čech. Jejich činnosti se účastní chlapec s 
kombinovaným postižením. Ve škole potřebuje 
asistenta. Škola ale na plat asistenta musí brát peníze 
z běžného rozpočtu. Ten je samozřejmě velmi 
napnutý. Maminka chlapce vyhlásila sbírku. Tu 
budeme propagovat mezi dalšími kmeny. Jsem za tyto 
a podobné aktivity rád. Posilují soudržnost v 
organizaci. Vedoucím, kteří v takových kmenech a 
oddílech pracují, podle mě patří velký obdiv. Obzvlášť 
ve chvíli, kdy jde, stejně jako v Junáku, o dobrovolníky. 

 

Václav Zeman – Šík 

 

Aleš Sedláček – Tokaheya 

 je od roku 2008 předsedou České rady 

dětí a mládeže. Je dlouholetým členem 

Ligy lesní moudrosti, kde působil v 

kmenu Walden na Praze 6. Vystudoval 

Českou zemědělskou univerzitu, obor 

provoz a ekonomika. Mezi svými zájmy 

uvádí kromě woodcraftu i lesní školky a 

cestování.  
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Anketa 
 

Z nevýhody výhoda IV 
O víkendu 8. až 10. listopadu jsme pořádali v pořadí již čtvrtý seminář pro skautské vedoucí 
s názvem Z nevýhody výhoda.  

Seminář, který byl letos pořádán v rámci Týdne pro inkluzi, byl určený všem, kteří se chtěli seznámit s tím, jak 
v oddíle pracovat s dětmi s tzv. specifickými potřebami i s ostatními, aby se v oddíle všichni cítili dobře. Na 
konci semináře jsme se dvou účastníků zeptali na dvě otázky, které se týkaly semináře.  

1) Co ti přinesla účast na semináři? 

2) Jaký byl tvůj nejsilnější/nejzajímavější zážitek ze semináře? 

 
 
Tomáš Hrcuk: 

1) Seminář mi určitě rozšířil obzory, co se nějakých 
zajímavostí ohledně handicapů týče. Plus jsem se 
dozvěděl, jak s lidmi kteří ať už jakkoliv handicapovaní 
jsou, pracovat. 

2) Pro mě osobně to byla session s paní Evčou nebo taky 
pánové Martin a Pepa. Na stejnou úroveň řadím Pepe a 
její přednášku. 

 

Nikola Hejdová:  

1) Účast na semináři mi přinesla spoustu skvělých zážitků. 
Poznala jsem skvělé lidi a zažila něco, co bych jindy 
nezažila. Například bych určitě nikdy neměla šanci dostat 
se ke knize pro nevidomé. Můžu určitě říct, že mě účast 
na semináři obohatila a jsem moc ráda, že jsem se 
zúčastnila. :) 

2) Mezi nejzajímavější zážitky bych asi zařadila setkání s 
Evčou, Martinem a Pepou. Všichni tři byli skvělí a vždycky 
když si na setkání s nimi vzpomenu, mám lepší náladu, 
protože se mi vybaví jejich životní optimismus a přenese 
se i na mě. :) 
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Konference 
 
 

Výstupy z konference  
„Dopoledne inkluze, odpoledne…?“ 
 

V druhé půlce listopadu jsme vydali studii o specifických potřebách dětí ve volnočasových 
organizacích. Ta je jedním z výstupů konference Dopoledne inkluze, odpoledne…?, kterou 
jsme pořádali v polovině září. 
 
Konference se zaměřila na to, jak se mohou 
volnočasové organizace podílet na zapojování dětí se 
specifickými potřebami do běžných kolektivů. Byla 
určená pro zájemce z řad odborné veřejnosti, kteří se 
zabývají inkluzí, pedagogikou volného času, výchovou 
a vzděláváním dětí a mládeže a také pro vedoucí 
oddílů a zařízení volného času pro děti a mládež. 
 
 
Konference se konala 15. září v Praze v prostorech VOŠ 
sociálně pedagogické a teologické JABOK a měla 
celkem 27 účastníků. Se svými příspěvky na ni 
vystoupili Jiří Zajíc na téma: Současná situace inkluze v 
oddílech a institucích neformálního vzdělávání. Dále 
Pavla Baxová ze sdružení Rytmus Praha o.s. s 
příspěvkem: Inkluzivní vzdělávání a české školství. 
Poslední příspěvek přednesl docent Michal Kaplánek 
na téma: Pedagog volného času a inkluze. Poté 
následovala práce v tematických skupinkách. Jejich 
členové společně diskutovali o možnostech podpory 
inkluze ve volnočasových organizacích v oblastech 
jako: vzdělávání vedoucích, práce s rodiči nebo vize, 
jak téma v organizacích šířit dál. 
 
 
Na základě přednesených příspěvků i výstupů, které 
vzešly z tematických skupin, nyní vznikla 
třicetistránková studie s názvem „Specifické potřeby 
dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání“. 
Tu jsme předali Agentuře pro sociální začleňování, 
která konferenci pomohla financovat. Studie je také 
volně přístupná na webových stránkách odboru 
Skauting pro všechny. Studie si klade za cíl otevřít 
diskuzi o tématu inkluze v prostředí neformálníh a 
volnočasového vzdělávání.  

 

 

Studie ke stažení 

Studie „Specifické potřeby dětí a 
mládeže v institucích neformálního 
vzdělávání“ s podrobnými výstupy 
z konference je ke stažení na webové 
stránce spv.skauting.cz. 
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V závěru studie navrhuje několik praktických kroků, 
které by mohly být v nejbližší době provedeny pro 
podporu inkluze ve volnočasových organizacích: 
 
1. Doporučujeme, aby vznikl webový portál, který 
bude určen pro vedoucí dětských kolektivů. Webové 
stránky budou určeny k tomu, aby mohly různé 
organizace sdílet dobré praxe (štítkování podle 
životních situací, aktivit, prostředí, znevýhodnění nebo 
postižení), propagovat vzdělávací nebo zážitkové akce 
inkluzivního charakteru, možnost vyhledávání 
organizací nebo odborníků, poradna, knihovna - 
materiály. Tento portál může být spravován ČRDM. 
 
2. Doporučujeme, aby existovala zastřešující 
struktura, která byla svolávala setkání, síťovala 
organizace mezi sebou, pomáhala sdílení dobrých 
praxí, vyhledávala a sdílela zkušenosti ze zahraničí, 

pomáhala utvářet vzdělávací akce, snažila by se 
dlouhodobě koncepčně vytvářet strategii. 
 
3. Doporučujeme, aby MŠMT podporovalo inkluzi ve 
volnočasových aktivitách tím, že bude peníze pro 
volnočasové organizace rozdělovat peníze na podporu 
dětí a mládeže s různými typy znevýhodnění a 
postižení, nejen děti se sociálním znevýhodněním jak 
v současnosti. 
 
4. Doporučujeme, aby se realizovala veřejná kampaň 
na podporu inkluze ve volnočasových aktivitách, do 
které by se zapojily známé osobnosti a organizace 
(Český olympijský výbor), “férová skupina”. 
Zadavatelem a nositelem kampaně by bylo přímo 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
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Doporučení z tematických skupin a diskuzí na konferenci: 
 

Vzdělávání vedoucích 

• Velmi důležitá je podpora vedoucích – jejich vzdělávání, zprostředkování zkušeností. 
• Organizace může zavést vlastní vzdělávací modul (kurzy, semináře, e-leasing apod.). 
• Je možné vyčlenit část prostředků organizace na podporu dalšího vzdělávání vedoucích dle jejich volby (např. 
v inkluzi) – částečně to tak funguje u TOMu. 
 
 

Práce s rodiči 

• Pro podporu práce s tématem inkluze v našich organizacích je dobré pracovat i s rodiči, s jejich zájmem a 
poptávkou po tom, co by po volnočasových organizacích chtěli (např. je možné udělat výzkum mezi rodiči o tom, 
co by po volnočasových organizacích chtěli, zapojit tam i téma otevřenosti a inkluze, a to jak mezi rodiči dětí se 
specifickými potřebami nebo bez nich). 
• Je dobré, aby se volnočasové organizace zaměřili i na informování rodičů dětí se spec. potřebami o tom, že 
jsou jejich děti v těchto organizacích vítány (pokud na to budou organizace připraveny). 
 
 

Příklady dobré praxe 

• Je dobré sdílet příklady dobré praxe, příběhy z oddílů, kde se zapojení dětí se spec. potřebami úspěšně 
podařilo. 
• Sdílení takových příkladů zatím nefunguje napříč organizacemi – bylo by dobré zavést nějakou platformu, 
která by to umožňovala.  
 
 

Práce s vedením organizací, top managementem 

• Do seznámení s tématem, informovanosti o potřebách změn je třeba zapojit i vedení organizací, které ve finále 
bude rozhodovat o jejich dalším směřování. Je třeba nabízet členům vedení účast na akcích k tomuto tématu. 
• Je možné pořádat speciální akce o tématu inkluze pro členy vedení organizací. 
• Členům vedení organizací je pro bližší seznámení možné nabízet i vlastní zkušenost ze setkání s lidmi s 
postižením. 
• Pro propagaci v hnutí je možné využít akce podobné těm, které dělá sdružení Asistence (cesty Prahou na 
vozíku se zapojením veřejně známých osobností – možnost využít známé tváře v hnutích). 
 
 

Síťování volnočasových organizací, setkávání k tématu inkluze 

• Co dalšího se může dít na úrovni mezi jednotlivými organizacemi, je třeba zajistit více příležitostí pro setkávání 
nad tématem, pro sdílení zkušeností (kdo má taková setkání iniciovat?). 
• Má pro tyto účely vzniknou samostatná webová stránka (Inkluze ve 
volnočasovkách.cz?). 
• Má vzniknout zastřešující organizace, nebo spíše neformální sdružení volnočasových organizací (nebo se pro 
tyto účely mohou využít stávající zastřešující sdružení – např. ČRDM). 
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Příběh 
 
 

Viki není namyšlená 
 

Do plzeňského oddílu Hiawatha už několik let 
chodí skautka s poruchou sluchu. 
 
Viki je čtrnáct. Do našeho oddílu chodí už pátým rokem. 

Takových skautek máme více, ale Viki je přeci jen něčím 

zvláštní. Když na ni zavoláte, často se ani neotočí.  Kdo ji 

nezná, může si myslet, že je namyšlená. Ale tak to není. Viki 

špatně slyší. Bystrý pozorovatel si brzy všimne jejích 

naslouchadel.  

 

Když něco vysvětlujete, Viki vám vyloženě „visí“ na ústech. 

Někdy se přeci jen raději zeptá. A to je další její specifikum. 

Mluví potichu a trochu nesrozumitelně. Většina dětí se jí i 

přesto většinou trpělivě snaží porozumět. Není to tak, že 

bychom v oddíle Viki chovali jako v bavlnce. Najdou se i tací, 

co se s ní raději nebaví, možná už zažila i odmítnutí nebo 

úsměšek, ale většina dětí jí bere jako sobě rovnou a 

přirozeně ji zapojuje do činnosti. Nedávno se ukázalo, že 

Viki má moc šikovné prstíky a dobře uzluje. Dokonce 

reprezentovala oddíl v okresním uzlovacím závodu, což jí 

zajistilo mezi ostatními v oddíle značnou vážnost.  

 

Viki má v oddíle o rok mladšího bratra, který je v případě 

obtíží jejím tlumočníkem a zároveň oporou v některých 

situacích. Když si plnil bod ze stezky „napíši příspěvek do 

skautského časopisu“, napsal o Viki :„Píši o svojí sestře, 

která má sluchovou vadu. Na táboře má menší problémy s 

budíčkem a rozcvičkou. Budíček je horší, ale naštěstí jí 

vždycky probudí kamarádka ze stanu. Na rozcvičce musí být 

kousek od vůdce, nebo toho, kdo vede rozcvičku. Jinak 

nemá moc velké problémy. Jenom když se něco píská, tak 

tomu moc nerozumí. Když se koupeme v potoce, nebo tam 

hrajeme nějakou hru, musí mít vyndaná sluchátka a je třeba 

jí ukázat, nebo dotykem upozornit co má dělat. Když má 

volno, plní si stezku, nebo píše dopisy. Moje sestra je 

celkem kamarádská, šikovná a velmi pracovitá. Na skautu 

se jí líbí, že chodíme hodně do přírody a hrajeme různé hry. 

Bohužel jí vadí, že se jí trošku smějí kvůli sluchátkům….“  

(Nik, 13 let) 

Renata Kopalová – Renča  

SpV Plzeň

 

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 


