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Těžký úkol, napsat něco nového o syn-
dromu vyhoření, když o něj zakopává-
te, kam se podíváte. Když se zástupy 
lektorů a terapeutů živí pořádáním 
kurzů pro nešťastné vyhořelce.  Vůbec 
bych se už nedivil, kdyby se někdo ha-
bilitoval odbornou prací dejme tomu 
na téma „Syndrom vyhoření a pokles 
hektarového výnosu ozimé pšenice“. 
A nemyslím syndrom vyhoření agro-
noma. 
Ale co odborná literatura!  Skoro bych 
se vsadil, že by si zahrávala s trpělivostí 
čtenářek každá redaktorka ženské-
ho časopisu, která by do některého 
čísla opomenula tohle téma zařadit. 
A právem!  Vyhořet se jistě dá třeba 
i po několika týdnech intenzívního 
předvánočního úklidu, kombinovaného 
s pečením cukroví pro rodinu a širší 
příbuzenstvo. Když navíc je přitom tře-
ba ještě prokázat vyšší úroveň krotitel-
ského umění vůči nejmladší generaci.
A propos, syndrom vyhoření a nej-
mladší generace.  Tak přece jen něco 
nového v oboru – v souvislosti s jed-
ním důsledkem té novodobé metly 
boží, kterou jsme dle mínění některých 
na sebe sami přivolali svým hnusným 
chováním k přírodě, a která nám to 
teď stejně hnusně oplácí. Tím jedním 
důsledkem je uzavření škol, přerušení 
činnosti zájmových kroužků, dětských 
a sportovních organizací a nařízená 
domácí klauzura.
Stačily možná dva, tři týdny a začala 
se znepokojeně ozývat dětská azylová 
zařízení, Klokánky třeba, jak najednou 
prudce stoupl zájem rodičů o ně, jak 

se množí dotazy, zda by tam nebylo 
možno dítě načas umístit. Že prý rodič 
musí neodkladně nastoupit služební 
cestu, dítě nemá kam dát, a různé 
variace na dané téma.  Po několika 
obratných dotazech zaměstnance ale 
pravda vyplave na povrch: rodič už 
má nervy nadranc, ztratil s dítětem 
veškerou trpělivost a rve si vlasy, že ho 
vůbec kdy napadlo na pořízení potom-
stva jen pomyslet.
Statistiku k ruce nemám, ale na 
základě dlouholeté praxe si tipnu, že 
tohle se týká hlavně těch rodičů, kteří 
i za normálnějších časů příliš snadno 
ztráceli s dětmi trpělivost a cokoli 
v dětském chování pro ně byl neřeši-
telný problém a důvod k rozčilení a re-
zignaci. Jako by jim chyběla jakákoliv 
radost z těch dětí, z nažívání s nimi, 
ze vzájemné hravé komunikace, jako 
by výchova byla pro ně něčím za trest. 
Ono to z těch rodičů přímo křičelo, že 
si toho daru, kterého se jim příchodem 
dítěte do rodiny dostalo, prostě nedo-
vedou užít.
No a ten předchozí odstaveček je také 
jakousi odpovědí na otázku v titulku. 
Omlouvám se všem, kterým se to zdá 
málo, kteří si představovali nějaký 
standardní návod, jako že za prvé, za 
druhé, za… Ale ten si přece můžou 
kdekoliv najít. Jak výše uvedeno, je 
z čeho vybírat.

                       Miroslav Hudec                                                                                                                        
psycholog a publicista

ilustrační foto 
Eliška Bolfová, Pionýr, PS Zborovice
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novinky

Pět dní pro oddílové vedoucí
Sněmovna schválila pět dní placené dovolené pro oddílo-
vé vedoucí

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 29. květ-
na 2020 hlasovala o návrhu změny Zákoníku práce. V rámci 
pozměňovacích návrhů byl předložen i jeden zásadní pro 
organizace dětí a mládeže – možnost čerpat pět dnů dovo-
lené navíc – hrazené státem, na které by měli nárok ti, kdo 
dobrovolně a celoročně pracují s dětmi a mladými lidmi. 
Návrh byl schválen!

Je to první důležitý krok, ze kterého máme velkou radost. 
Na řadě je teď schvalování v Senátu a podpis prezidenta. 
Novela by byla účinná od 1. ledna 2021.

„Pomoc vedoucím je pro nás klíčová. Je pro ně velmi 
obtížné dělit čas mezi potřeby oddílu a rodiny. Na mnoha 
táborech se vedoucí účastní třeba jen na týden a pak odjíždí 
do zaměstnání. Je to škoda, protože se jedná většinou o ty 
nejzkušenější,“ říká předseda České rady dětí a mládeže Aleš 
Sedláček.

Táborů, které jsou závislé na dobrovolných vedoucích, je tři 
tisíce ročně.

Dobrovolníci, kteří pracují zdarma s dětmi a mladými lidmi, 
přinesou společnosti 1,3 miliardy Kč. Průměrně pak každý 
z nich stráví svou činností 40 dní ročně.

Co přijatý pozměňovací návrh říká v kostce:
O uvolnění musí zaměstnanec požádat zaměstnavatele. 
Rozhodnutí je na zaměstnavateli.
Peníze se vypočtou jako při běžné dovolené, maximálně 
však do výše průměrné mzdy v národním hospodářství. 
Jedná se o rozšíření stávajícího paragrafu, kdy zaměstnava-
tel může uvolnit zaměstnance až na 3 týdny neplaceného 
volna v tzv. obecném zájmu, nyní bude možné jeden týden 
proplatit.
Zaměstnanec dostane peníze od zaměstnavatele a zaměst-
navatel si o refundaci může požádat okresní správu sociální-
ho zabezpečení.
Lze to využít na tábory a sportovní soustředění, která pořá-

dá právnická osoba, která je nejméně 5 let založená a práce 
s dětmi je její hlavní činností.

Co přijatý návrh říká doslova:
„Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
(1) Pracovní volno podle § 203 odst. 2 písm. h) s náhradou 
mzdy nebo platu přísluší zaměstnanci pouze, pokud se 
jedná o akci pořádanou právnickou osobou,
a) zapsanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických 
osob po dobu nejméně 5 let a za b) práce s dětmi a mládeží 
je její hlavní činností. Tuto skutečnost musí zaměstnanec 
zaměstnavateli prokázat.
(2) Maximální výše poskytnuté náhrady mzdy nebo platu 
činí výši průměrné mzdy v národním hospodářství za první 
až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího ka-
lendářnímu roku, ve kterém se poskytuje pracovní volno, 
vyhlášené podle zákona upravujícího zaměstnanost.
(3) Zaměstnavatel má nárok na úhradu poskytnuté náhrady 
mzdy nebo platu ze státního rozpočtu; nehradí se náhrada 
mzdy nebo platu nad rozsah stanovený tímto zákonem. 
Úhradu poskytuje na žádost okresní správa sociálního 
zabezpečení podle sídla zaměstnavatele, je-li jím právnická 
osoba, nebo podle místa trvalého pobytu zaměstnavatele, 
je-li jím fyzická osoba. Zaměstnavatel musí doložit poskyt-
nutí náhrady mzdy nebo platu a splnění podmínek pro její 
poskytnutí.“

Těší nás, že média toto téma považují za důležité:
29. 5. byl hostem ranního vysílání Radiožurnálu předseda 
ČRDM Aleš Sedláček. Ve stejný den na toto téma promluvil 
místostarosta skautů Petr Vaněk ve Studiu 6 České televize. 
Skauti s tímto námětem rovněž vyslali do médií tiskovou 
zprávu.
Zmiňovaným pozměňovacím návrhem se zabýval i pořad 
Události ČT1. Rozhovor jim poskytl předseda ČRDM a re-
daktor Ivan Lukáš zajel s reportážní kamerou za mladými 
hasiči SDH Písková Lhota, stejně jako za tomíky do Brandýsa 
nad Labem pod vedením Matěje Choura.

Česká rada dětí a mládeže 
ilustrační foto vlevo Alžběta Slámová, Junák – český skaut,

vpravo Klára Štáhlichová, Pionýr, PS Tuláci Klatovy 
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naše téma

vaše Snímky:  NNO v době koronavirové, POMOC druhým

Hasičské  
manželStví    
– Peškovi
Práci s hasičskou mládeží se ve Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska (SH ČMS) věnuje přes 7000 kvalifikova-
ných vedoucích. 
Sdružení pro ně organizuje vzdělávací aktivity, ať už to 
jsou kurzy neformálního vzdělávání 
(pro garanty, lektory nebo například 
zdravotníky) nebo systémové vzdělává-
ní v podobě školení vedoucích mláde-
že v různých kvalifikačních stupních. 
Mnozí z nich se práci s mládeží věnují 
spoustu let, a to i desítky roků.

Co je k tomu vede? Kde hledají motivaci? 

Povídali jsme si s manželi Peškovými ze Sboru dobrovol-
ných hasičů Božtěšice. Vláďa je dobrovolným hasičem od 
2. 7. 1974 a pracuje především jako vedoucí kolektivu. 
Míla je dobrovolnou hasičkou od 2. 7. 1976, pracuje jako 
vedoucí kolektivu a je členkou okresní odborné rady mlá-
deže.

Co pro vás znamená práce s hasičskou mládeží?
Vláďa: Celoživotní radost. 

Hra Plamen

Jedním ze stavebních kamenů celoroční mimoškolní 
činnosti SH ČMS je hra Plamen, která vznikla v roce 
1972 a od té doby se pravidelně koná jeden ročník 
za druhým. Hra byla od prvopočátku organizována 
pro mladé hasiče, členy Svazu požární ochrany 
a posléze nástupnické organizace Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska. Posláním hry je 
rozvíjet dětské znalosti, vědomosti a dovednosti 
v jednotlivých oblastech činnosti s přihlédnutím 
ke specifické oblasti požární ochrany. V současné 
době je do hry Plamen zapojeno přes 40 000 dětí 
do 15 let.

Míla: Radost, možnost předávat dlouholeté zkušenosti 
a znalosti. Baví mě to.

Co může hra Plamen dětem do života dát? 
Vláďa: Kamarádství, soutěživost, poznání, disciplínu.
Míla: Je toho spousta. Kamarádství, znalosti, samostatnost, 
pomoc druhým, týmového ducha, vzájemnou spolupráci. 
Děti jsou hlavně zaměstnané, a třeba tak snadno nepro-
padnou návykovým látkám nebo  se nechytí špatné party. 
Dále jim dává větší šanci uspět na dráze profesionálního 
hasiče.
 
Zážitek spojený se hrou Plamen, na který nejraději vzpo-
mínáte?
Míla: Úžasný byl historicky první postup našich dorostenek 
na republikové kolo do Zlína v roce 2017. Ta atmosféra, 
která tam byla, se nedá ani popsat. Byl to nezapomenutel-
ný zážitek.
Vláďa: Vzpomínám si na dvě věci. První byla zmíněná účast 
našich dorostenek na mistrovské soutěži ve Zlíně. Vzhle-
dem k mému zdravotnímu stavu jsem se nemohl zúčastnit 
přímo na místě, ale díky přenosům jsem byl s holkami, dá 
se říci, pořád. Je to opravdu úžasná skutečnost. Druhý je 
mnohem starší. Nemohu zapomenout na Závěry Plamene, 
které se dělaly od pátku do neděle. Jezdilo se pod stan. 
Pátek a sobota byly soutěžní, a neděle pak výletní.  Absol-
vovali jsme společný výlet pro všechny. Byla prima nálada, 
děti si odnesly pěkné zážitky, nové zkušenosti a poznaly 
řadu zajímavých míst.
 
Co vás tak dlouhá léta motivuje k práci?
Vláďa i Míla: Právě sama ta práce s dětmi nás nabíjí ener-
gií.

 Připravila Jaroslava Čečrdlová 
SH ČMS

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vyhlašuje výzvu k zasílání fotografií zaznamenávajících pomoc 
neziskových organizací v boji proti koronaviru. 
RV NNO uspořádá pod záštitou zmocněnkyně vlády pro lidská práva Heleny Válkové ve druhé polovině roku 2020 putovní 
fotografickou výstavu věnovanou široké pomoci, kterou nabídly naší společnosti nestátní neziskové organizace v době boje 
proti koronaviru. 
NNO mohou fotografie zasílat do 30. června 2020 na sekretariát RV NNO, na e-mail fungacova.hana@vlada.cz. 
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Určitě budeme mluvit za mnoho organizátorů, když řek-
neme, že vedoucí a lektoři dělají kvalitní programy. Jsou 
to lidé, kteří s úsměvem připravují a realizují aktivity, 
největší odměnou jsou jim spokojené děti, které díky nim 
sbírají cenné zkušenosti. 

Kdo sám hoří, může „zapalovat“

„Mám rád lidi, kteří hoří, hoří jako ta báječná rachejtle,“ za-
znívá v Kerouacově knížce Na cestě – a podobně to máme 
i u nás, v organizaci Volnočasovky SPORT. Zabýváme se 
osobnostně sociálním rozvojem dětí a mládeže prostřed-
nictvím volnočasových aktivit a k tomu potřebujeme fajn 
lektory a vedoucí, které samotné baví rozvíjet se! Prostě 
jsou zapálení do poznávání světa, kladou si s důvěrou otáz-
ku „proč“ a neodradí je ani nejisté odpovědi. Prostě jim 
není jejich vlastní rozvoj cizí, a tak žijí a učí žít i „naše“ děti, 

jak familiárně malé účastníky našich aktivit nazýváme. 

Ale jak hořet a nevyhořet?

Naše organizace vznikla z iniciativy tří kamarádů, kteří pů-
sobili v různých cestovních kancelářích. Každá z nich měla 
svoje poslání, strategii vedení pobytových akcí, a my měli 
pocit, že už nejsou v souladu s těmi našimi. A dodnes vě-
řím, že jednou z prevencí syndromu vyhoření, je uvědomit 
si vlastní limity, kdy už ztrácíme chuť podílet se na zlepšo-
vání, dokonce třeba uvažujeme o tom, že sklouzneme do 
stereotypu, který ale nesouzní s našimi hodnotami. Každý 
náš limit je ale i potenciál rozvoje! My jsme si záhy uvědo-
mili, že to není „o tom“, že už nechceme pracovat s dětmi, 
ale že s nimi chceme pracovat jinak. Teď už víme, že jsme 
udělali dobře, když jsme se vydali do neznáma a založili 
si vlastní organizaci. Prostě „challenge accepted“, jak by 
řekl Barney z našeho oblíbeného seriálu „Jak jsem poznal 
vaši matku“. A to jenom díky tomu, že jsme se snažili najít 

způsob, jak můžeme naše poslání realizovat dál, ale jinou 
cestou.
Zajímejte se o to, proč aktivity, na kterých se podílíte, 
fungují právě takhle. V naší praxi se setkáváme s tím, že 
je velmi důležité být otevření otázkám. Tak jako to učíme 
děti, o to samé se snažíme s vedoucími a lektory.

„Na našich táborech je povídání jedna z klíčových aktivit, 
programy připravujeme s důrazem na osobnostně sociální 
rozvoj. Tím, že si povídáme o průběhu, co se dařilo a neda-
řilo, prohlubujeme vyjadřovací schopnosti i návyk o věcech 
kolem nás přemýšlet. I zpětně.“ 

Mnoho odchodů a hořkosti ze spolupráce může vést 
až k úplnému vyhoření a nezájmu o další práci s dětmi. 
Vedoucí a lektoři mohou vnímat některá opatření vyža-
dovaná od organizace za zbytečná a komplikující práci, 
protože často nevidí širší souvislosti. Myslím si, že prevencí 
vyhoření je právě nechat nahlížet spolupracující osoby 
napříč „hierarchií“ do poslání organizace a do toho, jaké 
jsou hlavní pilíře, jimiž k ní směřujeme.  

Dejte organizátorům vědět, co vás baví nebo štve 

Nelze měnit něco, o čem nevíme, že nefunguje! Jako orga-
nizace potřebují pomoc od vedoucích a lektorů, nebojte si 
říct o pomoc vy jim. Pro vy-
tváření kvalitních progra-
mů pro děti potřebujeme 
dobré zázemí organizace, 
s níž spolupracujeme, 
vzájemné pochopení a otevřenou komunikaci.
My ve Volnočasovkách SPORT věříme, že „svatým grálem“ 
našich programů jsou skvělí vedoucí a lektoři, ti jsou naším 
pokladem. Víme, že jim občas dáváme nelehké úkoly, ze 
kterých vytváříme rozvojové výzvy. Velmi rádi říkáme, že 
tábor je výletem mimo komfortní zónu pro děti, ale v hlou-
bi duše víme, že i pro nás. Rozvíjíme se prostě společně! 
Děti se těší právě na naše zapálené lektory a vedoucí a my 
jako organizátoři s nimi! 
Chcete se s námi také vydat za dobrodružstvím? Trénovat 
vlastní „leadership“ a zprostředkovat (si) zážitky na celý 
život? Dejte nám o sobě vědět. 

Hana Pazderová 
Volnočasovky SPORT

foto archiv spolku
www.volnocasovkysport.cz

Jak hořet, ale   
nevyhořet
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V organizaci INEX – Sdružení dobro-
volných aktivit se od vzniku v roce 
1991 věnujeme mezinárodnímu 
dobrovolnictví. Každoročně zpro-
středkováváme výjezd do zahraničí 
pro přibližně 450 čes-
kých dobrovolníků. 
Ze zahraničí pak 
každoročně hostujeme 
přibližně 300 dobro-
volníků na tuzemských 
projektech.

Současná situace kolem pandemie 
koronaviru nám proto pohrozila 
nejenom vyhořením, nýbrž rovnou 
dramatickým vybouchnutím, kdy se 
v důsledku karantény a následného 
omezeného cestování staly veškeré 
naše aktivity mezinárodního dobro-
volnictví rázem zcela irelevantními. 

Avšak my jsme se nevzdali a pevně 
jsme se rozhodli workcampovou 
sezónu zachránit, i když tentokrát 
workcampy nebudou moci být 
s mezinárodním rozměrem, nýbrž 
s českými dobrovolníky a dobrovolni-
cemi v České republice. Věříme totiž, 
že lokální dobrovolnictví bude letos 
důležitější než kdy předtím. Chystá-
me se proto zrealizovat co nejvíce 
českých workcampů a v případě další 

Letos 
WoRkCamPUJeme

v Česku
poptávky po pomoci jsme připraveni 
jejich počet dále navyšovat.
V současnosti tak máme s našimi 
partnery potvrzenou realizaci 27 pro-
jektů a právě dolaďujeme možnost 
spolupráce s dalšími šesti subjekty. 
Mezi naplánovanými projekty je 
například renovace tvrze ve Veselí 
nad Úhlavou, pomoc ve středisku 
environmentálního vzdělávání PROUD 
v Horažďovicích nebo práce na Svo-
bodném statku na soutoku v Českých 
Kopistech, který se věnuje biodyna-

mickému zemědělství pro komunitu 
lidí se speciálními potřebami.

Letošek měl být rokem oslav výročí 
100 let mezinárodních workcampů, 
protože právě před 100 lety byla 
poblíž francouzského města Verdun 
uspořádána iniciativa, která dala 
vzniknout myšlence krátkodobého 
mezinárodního dobrovolnictví. Česká 
republika je ovšem též krásnou zemí 
a spousta našich místních partnerů 
velmi uvítá pomoc dobrovolníků. 
Přiložte proto i vy své ruce k dílu, 
poznejte další zapálené lidi z celé 
republiky a oslavte společně s námi 
výročí workcampů aspoň lokálně! 
Více o možnostech účasti naleznete 
na stránkách www.inexsda.cz.

Marek Šurkala, INEX-SDA
foto Ajka Štindlová
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Překonej 
SÁm SeBe
s Tamjdemem

Na akce se může přihlásit kdokoliv starší 15 let, sám, se 
svými přáteli nebo kolegy z práce. Ručíme za to, že i když 
během Víkendovky nebo jednodenky propotíte nejedno 
tričko a vaše ruce ozdobí pár mozolů, budete se po návra-
tu cítit odpočatě mnohem víc, než po víkendu stráveném 
nicneděláním. 
Zkrátka na víkend s námi jen tak nezapomenete a v pon-
dělí se přistihnete, jak se navzdory kupícím se úkolům 
stále spokojeně usmíváte.

Zuzana Loudová 
koordinátorka dobrovolnických aktivit za Tamjdem, o.p.s.

foto Anna Šolcová, Tamjdem Neratov 2017

Kromě Víkendovek a jednodenek Tamjdem také odstar-
toval regionální projekt na pomoc neziskovkám, které 
dostihla krize kvůli koronaviru:

Podívejte se na všechny plánované akce na naší webové 
stránce www.tamjdem.cz a vyberte si tu svou!

Dobrovolnictví není jen pomocí druhým, ale také cestou 
k sobě samému

Když se na nás sype práce ze všech stran, žaludek se 
houpe na vodě a dedlajny nám neťukají, ale nemilosrd-
ně mlátí na dveře, tak je trávení našeho drahocenného 
volného času prací pro někoho dalšího asi to poslední, na 
co bychom pomysleli. Na víkend se těšíme jako na spásu, 
jenže jak to tak bývá, nedokončené resty nám nedají spát. 
Do toho doháníme úklid domova, na který přes týden času 
nezbylo, plánovaný volný víkend se smrskne na výlet do 
obchodu a procházku leda tak s tříděným odpadem.
 
Jak je ale ve výsledku osvěžující, když člověk překoná sám 
sebe, i když má pocit, že už nemá na nic energii, a vyrazí 
třeba na dobrovolnický projekt se skupinou zajímavých 
lidí…! 
Na dobrovolnické akce se totiž nemusíme dívat jen jako 
na způsob, jak pomoci druhým, ale 
možná v nich najdeme i příležitost, 
jak pomoci sami sobě. Ono totiž odjet 
na víkend na venkov, vypnout mobil, 
povídat si s novými lidmi, společně 
se radovat ze zdánlivých maličkos-
tí, ušpinit si ruce a dát si pořádně 
do těla, může být pro naše duševní 
zdraví účinnou terapií. Dobrovolnictví může být cestou 
k sobě sama, regenerací těla i mysli a také prevencí proti 
vyhoření. 
A že těch možností, kam letos vypadnout z každodenního 
shonu, bude! 
V Tamjdemu jsme naplánovali zatím sedm dobrovolnic-
kých Víkendovek na pomoc různorodě zaměřeným nezis-
kovkám po celé České republice a chystáme ale i jedno-
denní dobrovolnické akce v Praze a dalších regionech. 

Čeká nás třeba:
● údržba motýlária a motýlí stepi ve Voticích
● záchrana starého Vildova mlýna v Jistebnici
● práce v prastarých sadech kláštera Porta Coeli
● obnova zámku Tvrz Veselí nad Úhlavou
● pomoc s organizováním zahradní slavnosti v Krkonoších
● makačka s kolečkem a lopatou, ale taky exkurze v pivo-
varu Chříč
● pomoc v tak trochu jiné zoo – paraZOO
● a mnoho dalšího!
 
Co takhle udělat si výlet daleko od každodenního shonu, 
neutichajících telefonů a hromadících se e-mailů…? 

naše téma

koneJ doBRo hned za rohem 

Dost bylo sezení a čekání na zlepšení situace, uvolnění 
vládních omezení. Chceš vzít věci do vlastních rukou 
a stát se hybatelem změn? Chceš stát u zrodu velké 
změny, udělat něco pro svoji komunitu, vrátit neziskov-
ce dech a uspořádat vlastní projekt?

Přihlas se do projektu Dobro Za roHEM a my tě 
během června a července proškolíme formou on-line 
setkání s ostatními lídry a školitelem. Svůj projekt pak 
můžeš zrealizovat kdykoliv během července, srpna 
nebo září. Záleží jen na tobě!
Naučíme tě, jak s neziskovkou naplánovat smysluplný 
projekt, jak najít dobrovolníky a vést tým během akce 
a jak vyhodnotit dopad své práce.
Všude kolem nás je spousta zajímavých iniciativ a záro-
veň lidí, pro které bude pár hodin strávených pořádnou 
smysluplnou prací radostí.
Stačí najít neziskovku z tvého kraje, která uvítá pomoc 
s jakoukoliv nejen manuální prací a vyzvat pár přátel, 
kolegů z práce či sousedů k dobrovolnické účasti na 
akci. Skupina dobrovolníků ve svém volném čase doká-
že udělat ohromný kus práce...

Podrobnosti na: https://www.tamjdem.cz/cs/zapoj-se-
do-dobra-za-rohem-a-pomoz-sve-neziskovce
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Jak nevyhořet? Nedat se problémy srazit k zemi!

Když na otázku „Jak nevyhořet?“ odpovídáme mimo jiné 
povídáním o zrušení akce „Zažehněme ohně!“, zní to 
možná jako pokus o vtip – a trošičku je to asi pravda, ale 
opravdu jen trošičku. Podstatné je totiž spíš to, že jsme ji 
nezrušili úplně – a proč. Je to totiž podobný důvod, proč 
se v našem spolku (ale i „zvenku“) už od března zapojily 
stovky hráčů do hry Buď Ideální…

Zažehli jsme plamínky naděje

Na sobotu 21. března 2020 byl naplánován jeden z vý-
razných okamžiků oslav 30. výročí obnovení samostatné 
činnosti Pionýra – akce Zažehněme ohně! Při ní měli pio-
nýři v jeden okamžik po celé republice zapálit ohně (velké, 
malé, slavnostní, užitkové, spojené s akcemi pro veřejnost 
či určené jen pro členy – to nehrálo roli) a pokusit se tak 
o vytvoření českého rekordu v počtu zároveň zapálených 
ohňů. Vzhledem k datu šlo však také o první velkou spo-
lečnou akci, kterou jsme museli zrušit v důsledku zavede-
ných omezení. 
Ale pionýři ukázali, že když vezmou nějaký nápad za svůj, 
nenechají se připravit o radost z něj ani nějakou pande-
mií. Po celé republice tak v plánovanou sobotu v určený 
čas 16.30 vzplály alespoň svíčky, kahánky, ohně v krbech, 
kamnech, někdo si mohl dopřát i otevřený oheň na zahra-
dě. Podoba a velikost ohniště nebyla zdaleka tak důležitá 
jako vědomí, že to prosté škrtnutí sirkou nás – i přes obec-
ně nutnou izolaci – v jeden okamžik propojilo a ukázalo, že 

Nenechat se
SRazit 
k zemi

společně dokážeme překonat nejrůznější potíže.

„Hrajeme si“ i doma

O den dříve – v pátek 20. března – odstartovala hravá 
výzva Buď Ideální (www.budidealni.cz), inspirovaná sedmi 
Ideály Pionýra: Paměť, Pomoc, Poznání, Pravda, Přátelství, 
Překonání, Příroda. Ke každému z nich připravili pionýr-
ští vedoucí 30 úkolů pro všechny zvídavé děti, ale i pro 
dospělé.
Do hry plné zábavy i poznání se už zapojily stovky hráčů, 
většinu úkolů mohou plnit doma například s rodinou. 
Mnoho z nich jsou pionýři, kteří si tak alespoň částečně 
vynahradili pozastavenou činnost oddílů, ale přidali se 
i další. Buď Ideální není závod, nejde o to nasbírat co nej-
víc bodů, není ani nutné splnit všechny úkoly. Je možné si 
z nich libovolně vybírat. 

Jak dokazují ohlasy hráčů, některé úkoly nabízejí výzvu: 
„Pro mě nejtěžší úkol byl naučit se a říct tři jazykolamy 
pětkrát za sebou, protože mam problémy s mluvením…“ 
(Pavel 17)
… jiné ponaučení: „Nejvíc se mi líbil úkol zjistit povolání 
mých předků. Babička mi řekla spoustu zajímavostí z histo-
rie naší rodiny, které jsem dříve nevěděla.“ (Káťa 18)
… při dalších je prostě legrace: „Hodně mně bavilo držet se 
na stromě „na medvěda“, to byla fakt sranda.“ (Šárka 10)
… jedno ale mají společné úplně všechny: „Dělám věci, 
které bych jinak nezkusila, zabavím se v průběhu karanté-
ny.“ (Veronika 12)

Co to má společného?

Na první pohled jde o hodně rozdílné aktivity, ale obě 
nabízejí jednu z odpovědí na otázku, jak nevyhořet. 
Poslední měsíce jsou pro spolky těžké, činnost neprobíhá, 
alespoň ne tak, jak jsme zvyklí. Někdo pod tíhou okolností 
propadne malomyslnosti, ztratí motivaci. Zvednout se 
zpátky na nohy může stát ohromné množství energie. 
Proto je vždycky lepší nedat se problémy srazit k zemi, ale 
hledat cesty, jak je překonat nebo se s nimi aspoň vyrov-
nat – a přesně to dělají i pionýři. Mimo jiné to pomáhá 
udržet mnohem lepší náladu, která nepochybně také patří 
k účinným lékům na vyhoření. Takže hlavu vzhůru, úsměv 
na tváři a všechno půjde líp.

Připravil Jakub Kořínek, Pionýr
foto Pionýr
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ČaS véSt sebe, 
druhé 
i Své Sny

Vyhoření? Myslím, že nastává především tehdy, pokud 
neživíme svůj sen, ale spíše sny druhých. Protože jít za 
svou vizí a cílem energii spíše přináší, než bere.

Dělat do úmoru pro ocenění druhými nebo něčím vnějším 
– to je to, co nás vyčerpává. Chybí radost a spontaneita. 
Pocit “flow”, příliv energie a nadšení. Zdroj energie je pak 
nějaká vnější pochvala, peníze, uznání… A když nepřichází, 
je to špatné.
Vnější ocenění je pěkné, všichni ho máme rádi, ale pro 
vedoucí a leadery dlouhodobě nestačí. Lepší cestou je 
probudit v sobě touhu, představu, která mě táhne a dává 
mi smysl. Umět do ní nadchnout druhé a pak být třeba 
i tím, kdo tahá za nitky, koordinuje, vede, jde příkladem. 
Není to málo. 

V rámci nových kurzů typu Outward Bound jsme ne-
jen proto pro mladé lidi 
(18–26 let) v naší republice 
připravili kurz Time to Lead 
– čas vést sebe, druhé i své 
sny...

V časném období dospělosti nejen že začínáme mít čím 
dál tím více na starosti různé projekty a skupiny druhých, 
ale je hodně v popředí i vedení sebe sama. Bezhraniční 
rozlet moci dělat, co chci, přináší i různá zákoutí a úskalí, 
takže může být užitečné přijet si pro nový pohled na sebe 
sama a další inspiraci, jak dál. Kurz je určený hlavě pro ty, 
kteří cítí, že budou v životě vést, mají do toho chuť (a tře-
ba ne odvahu) – nebo naopak již vedou, odvahu mají, 
ale ne vždy  je jim v tom lehko. Možná jsou vyhořelí, mají 
pocit, že něco dělají špatně nebo se jen chtějí dostat dál. 
V malé skupině zprvu neznámých lidí to jde totiž mnohem 
snáze než tam, kde nás již mají v nějaké škatulce. Přináší 
to možnost se opravdu zastavit, věci zkoušet, dívat se na 
sebe a bez obav z odmítnutí sledovat, jak reaguji, kde 
energii získávám a kde ztrácím, co na mně lidé oceňují 
a kde se naopak potřebuji a chci posunout a změnit. 
Kromě témat sebeřízení a leadershipu bude kurz jedním 
velkým zážitkem a dobrodružstvím v přírodě, kde budeme 
využívat různé aktivity, ohlížet se za nimi a z toho se učit.  
Provázet kurzem budou instruktoři, kteří sami aktivně 
vedou jiné lidi nebo kurzy leadershipu lektorují. Zažijete 
to pravé “outdoor education”, jak jste o něm možná slyšeli 
nebo četli v časopisech. 

Jak to bude vypadat prakticky? 

● Všechno se bude dít v terénu, v reálném prostředí. Tedy 
i s batohem na zádech. Obsahem budou drobná cvičení 
i úkoly, stejně jako výzvy pro tým i jednotlivce. Na vodě, ve 
vzduchu i na zemi.
● Půjde také o život v komunitě lidí, kterou je třeba nějak 
řídit a koordinovat, společně v ní fungovat. A již to přináší 
mnohá zajímavá poznání a bude zdrojem zkušeností. 

Tedy – kdo cítí, že již hodně dával a nemá odkud brát, 
může se přidat. Vypnout své starosti v běžném životě 
a naladit se na změnu u sebe sama na kurzu Time to Lead. 

Zrelaxovat, nabít a proměnit vás mohou ale i další krásné 
a duchem podobné kurzy typu Outward Bound, jako je Ri-
ver Adventure nebo kurz Poloniny (oba pro věk 18/19–26 
let).    
Máte-li ale spíše hravého ducha a chcete-li si více odpoči-
nout, dobít baterky a zároveň načerpat inspiraci, můžete 
volit kurz Hrou 2020. V prostředí Rychlebských hor vám 
přinese herní koktejl, na který dlouho nezapomenete. 
Tedy –  krásná volba pro znavené vedoucí a tahouny :-) 
Stát se totiž znovu účastníkem, to potřebuje každý, kdo 
stále něco organizuje. Odvázat se, hrát si, být tady a teď, 
vidět věci z druhé strany. A něco si z toho do dalšího živo-
ta odnést. Není to totiž jen pro děti a ty „náctileté“. Je to 
pro nás všechny, kdo neseme tíhu nějaké zodpovědnosti 
a chceme se buď o někoho dalšího opřít – stát se součástí 
komunity, kde můžeme sdílet a růst – nebo se stát zase 
radostným hravým dítětem, které objevuje, a tím se učí. 

Všechny cesty jsou krásné a hodnotné, pokud se na 
ně opravdově a s chutí vydáme. Vykročení z vlastního 
komfortu – známého oddílu, skupiny, tam, kde už máme 
nějakou nálepku a roli –  je k tomu ale potřeba. Tedy 
odvahu do toho! A pokud jsou problémem finance, dejte 
nám vědět – pro toho, kdo potřebuje pomoci, máme tu 
Lipnický stipendijní fond! 

Všechny kurzy najdete na www.psl.cz nebo na 
www.outwardbound.cz. 

Světlana Vaštová 
foto autorka („Vzájemná podpora“) 

naše téma
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Letní tÁBoRové 
školy u tomíků
Zážitková pedagogika jako prevence 
vyhoření? Proč ne. I kdyby táboro-
vé školy třeba zrovna tohle neměly 
výslovně napsáno na stuze svého 
pomyslného erbu, z následujících řád-
ků a fotografií zjevně vysvítá, kde se 
(také) dobře „dobíjejí baterie“ životní-
ho elánu… 

redakce

Letní táborové školy mají u tomíků 
tradici

Táborové školy patří k ikonickým 
akcím našeho spolku. Pořádáme je 
pravidelně od roku 1998 na dvou 
místech. V českých zemích se vystřídal 
Dědov, Pořešín, v posledních letech 
eltéeška zakotvila ve Sloupu v Če-
chách. 
Táborová škola pořádaná moravskými 
kolegy se z Oslové u Velkých Karlovic 

přestěhovala do slovenského Bobrov-
ce a nakonec zakotvila v Polaně nad 
Vsetínem. 
Jedná se o intenzivní sedmidenní kurz, 
který je určený pro mladé lidi ve věku 
16–19 let se zájmem o další práci 
v oddíle. Česká i moravská táborová 
škola má svůj lektorský tým a každá 
z nich je jinak zaměřená. Moravská 
je více věnovaná turistice, táboření 
a její součástí je vícedenní přechod 
nějakého pohoří, v posledních letech 
nejčastěji Malé Fatry na Slovensku. 
Česká škola se více věnuje přípravě 
programu, ať již na jednodenní, či ví-
cedenní víkendové akce nebo progra-
mové přípravě tábora. Jsou probírány 
celotáborové, celoroční a etapové hry, 
ale také hry vhodné do klubovny či na 
výlet. 
Společným jmenovatelem progra-
mů obou škol jsou hry, zdravověda, 
organizace letních táborů, právní 
minimum, psychologie a pedagogika 
a také odborné programy zaměřené 
na uzly, lasování, lanové překážky, 
zážitkové hry, netradiční sporty a ori-
entaci v terénu. Při výuce se málokdy 
používají klasické výukové metody, 
jako je přednáška, práce s textem 
a podobně, ale převládají prvky zážit-
kové pedagogiky.

Posláním táborových škol je zejména:
• podchytit zájem mladých lidí o setr-
vání v organizaci
• umožnit setkávání mladých lidí 
podobného věku a zálib, rozvoj osob-
nosti
• získat základní znalosti a dovednosti 
potřebné pro vedení akce či celého 
oddílu.
Táborové školy jsou zajímavé podniky. 
Náročné na přípravu i průběh. Jejich 
účastníci se po absolutoriu někdy tak 
trochu přou, která je vlastně lepší. 
Těžko to srovnávat. Podstatné je, že 
z táborových škol odjíždí drtivá většina 
jejich účastníků spokojená, poučená 
a motivovaná pro další oddílovou 
práci.
Přípravy letošní táborové školy konané 
ve Sloupu v Čechách jsou již v plném 
proudu, kapacita školy je vrchovatě 
naplněna, lektoři i přihlášení tomíci se 
těší na společný týden. Držme palce, 
ať vše v této nejisté době klapne.

(ton), Stanislav Prais
Asociace TOM

Letní táborová škola 2018 očima 
účastníků – Sloup v Čechách:

• Těšila jsem se na nové kamarády, 
nové zážitky a nové zkušenosti. Všech-
na tato má očekávání se vyplnila. 
Sešla se parta skvělých lidí a zážitků 
s nimi mám opravdu hodně. Třeba 
noční šifrovačku, pizzu a Vyzvědače 
v České Lípě, snídaně venku a násled-
né zpívání, nebo taky focení. Ani malá 
viróza nás nevyvedla z míry. Odvezla 
jsem si taky mnoho nápadů, které by 
bylo fajn zavést i u nás v oddíle. Děkuji 
za celý nabitý týden. 

Bája, TOM KADAO, Opava

• Ačkoli jsme přijeli do skupiny nezná-
mých lidí, brzy jsme se blíže poznali, 
porovnali naše zkušenosti a rozdílnosti 
ve vedení našich oddílů a navázali 
četná přátelství. Naši lektoři nás mimo 
jiné naučili mnohé z psychologie, jak 
se lépe orientovat v zákonech a vy-
mýšlet zábavné aktivity pro různé vě-
kové skupiny dětí. Získali jsme mnoho 
nových nápadů a podnětů ke tvorbě 
her a oddílového programu, přičemž 
jsme měli možnost si vše vyzkoušet 
na vlastní kůži. Ale hlavně jsme si užili 
spoustu zábavy a načerpali motivaci 
a zápal se o ni podělit s ostatními. 

Evča, TOM Pěšinky a Ostříži, 
Hradec Králové
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Ohlédnutí za Moravskou táboro-
vou školou 2019 na Polaně očima 
účastníků:
  
• Loni jsem již byla na české LTŠ, takže 
jsem si myslela, že tuším, co můžu 
očekávat od té moravské. Opak byl 
však pravdou a já byla mile překva-
pena – tak pestrý a zábavný program 
jsem dlouho nezažila. To vyčerpání za 
to stojí. Určitě všem doporučuji obě 
LTŠ. Každá je jiná, ale obě jsou parád-
ní. Klobouk dolů veselým a přátelským 
vedoucím a jediné, co mě mrzí, že 
nemůžu jet příští rok zas.

Lenča, TOM Pěšinky a Ostříži, 
Hradec Králové

 
• Nejlepší asi byla animace našeho 
vlastního filmu. Aktivita, kterou jsem 
si zkusil poprvé a byl jsem překvapen, 
s jakou jednoduchostí si člověk může 
udělat vlastní snímek.

Kuba, TOM Roháči, Kladno
 
• Na LTŠ je super, že člověk potká lidi, 
již s ním jsou na stejné vlně, a tím 
získá nové přátele.

Básník, TOM Veverk, 
Brandýs nad Labem

 
• Táborovka byla skvěle propraco-
vaná, moc se mi líbilo zasazení do 
Valašska a bača s bačicí byli úžasní. 
Program byl šikovně rozložen, nebyla 
v něm nudná nebo prázdná místa. 
Jsem ohromně motivovaná do naší 
oddílové činnosti a těším se na naše 
děcka. Super super super!

Áňa, TOM Roháči, Kladno

• Týden nabitý hrami, zábavou, 
skvělými lidmi a dobrým jídlem, to 

je LTŠ. Táborová škola na Polaně mi 
připomněla, jaké to je nejen vymýšlet 
hry, ale nechat se překvapit a her se 
účastnit jako nadšený hráč. Nových 
nápadů a společných zážitků tu bylo 

moře. A já myslím, že můžu za všech-
ny říct, že to byl neobyčejně krásný 
a inspirativní týden s úžasnými lidmi 
z celé ČR.

Subaru, TOM Veverk, 
Brandýs nad Labem

• LTŠ se mi neskutečně líbila. Napro-
sto předčila veškeré moje očekávání. 
Skvělý program, úžasní lidé, mraky 
zážitků. Takže, co více si přát?

Bíbas, Klub lesní moudrosti, 
Roudnice nad Labem

 
• Všechny zážitky byly silné…ale 
kdybych měla vybrat ten nejsilnější, 
bude to bezkonkurenčně Malá Fatra. 
Od začátku až do konce. Přemáhání, 
funění, pocení, focení…

Lůca, TOM 1412, Otrokovice

fotografe z archivu 
Letních táborových škol 

Asociace TOM
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Jak se nevzdálit   
SmySlU

aneb Co hlavou letí vedoucímu dětí za 
čtvrtstoletí…

Poprvé jsem byl instruktorem a posléze 
vedoucím dětského oddílu na táboře 
Rohozná „Rapa Nui“ v roce 1995. To 
byl ještě hlavním vedoucím můj táta 
Milan „Medvěd“ Kolář a přivedl mě od 
maličkého pionýra k trempování, lásce 
k přírodě, písničkám u ohně, k partě 
táborníků… Prostě ke způsobu trávení 
léta pod celtou podsadového stanu, 
a nakonec mi svěřil i to pomyslné žezlo 
zodpovědnosti „hlavase“. 

Při psaní těchto řádků zjišťuji, že je 
to právě pětadvacet let, co jsem se 
tenkrát hrozně moc těšil, že se těším 
pořád, že mě to pořád naplňuje a baví. 
Dokonce mi táborová volnočasová 
pedagogická činnost dává větší radost, 
smysl a naplnění, než ta školní, v roli 

středoškolského učitele.

Často slýchám od lidí: „Jak to vůbec 
můžeš s těma dnešníma děckama 
vydržet?“ 
Sám nevím, co mě to hnalo a kde jsem 
vlastně celou tu dobu dobíjel baterky. 
Určitě největší poděkování patří mojí 
ženě Páje, se kterou jsme se na táboře 
osudově potkali. Tahle moje táborová 
láska to bláznivé lítání vždycky trpělivě 
snášela a v řadě akcí mi byla zásadní 
technickou (zásobování, vaření) i psy-
chickou podporou. Když se nad mou 
(dnes už regulérní prací ve středisku 
volného času TEMPO) zamýšlím, připo-
mínám si čím dál častěji moudrá slova 
mého učitele kulturní antropologie 
prof. Jana Jelínka, která nám předával 
těsně před svou nenadálou smrtí: 
„Pro mě mají na světě hodnotu jen tři 
hlavní věci: vztahy, příroda a rukodělná 

práce.“ Často si na něj vzpomínám při 
dennodenní mravenčí dřině a ujišťuji 
se, že stíhám vnímat jemné předivo 
podpůrné sítě kamarádů, jak se mě do-
týká vánek větru nebo jak voní kvetoucí 
střemcha, a že mě opravdu nejvíc těší 
společně něco kutit, měnit, vytvářet. 
Dokonce jsem vystudoval výtvarnou 
školu a považuji své působení mezi 
dětmi za jistou formu akčního umění. 
 
Ne náhodou jsou tyto hodnoty blízké 
myšlenkám zakladatele woodcraftu 
E. T. Setona (čtyřem světlům: krása, 
pravda, láska, síla) – z těch bere přece 
pravý táborník svou posilu a snaží se 
je zprostředkovat dalším generacím, 
protože jak už v antice psal Marcus 
Aurelius: „Člověk má takovou hodnotu, 
jakou má předmět jeho usilování.“

Už v dětství mě tajemnou mystikou 
přitahoval verš z refrénu písně Mikiho 
Ryvoly: „Buď si jistej, že jsou: zlatem 
lemovaný mraky černý, najdeš jisto-
tu svou, najdeš jistotu svou a ptáci ti 
zůstanou věrní.“ Ani jsem tenkrát nevě-
děl, co znamenají, a že se k nim jednou 
budu vracet pro posilu.

Onehdá jsem si ještě ke svému „vyho-
ření“ poznamenal, co říkal v některé 
z přednášek Pjér la Šé‘z: „Měř všech-
no svoje konání vzdálením od svého 
smyslu, protože Ty víš, proč tady jseš!“ 
A proto jsem letos funkci hlavního 
vedoucího (po 20 velkých letních tábo-
rech) nechal mladším, a těším se znova 
jako malej kluk do nového malého wo-
odcraftového tábora o třech tee-pee. 
Navíc, jak zpívá Vašek Koubek: „Kámen, 
co valí se, nezmechovatí!“ 

Matěj Kolář, Spolek KUŠ
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Tipy pro rodiče a děti na dobrou náladu i v čase karan-
tény!

Situace, kterou prožíváme, je pro všechny nová a v mno-
hém i náročná. Výjimkou nejsou ani děti. Jsou vytržené ze 
svého navyklého běhu dní, který tvořilo chození do školy 
v kombinaci s kroužky a dalšími pravidelnými činnostmi, 
to vše je dnes omezeno. Navíc, jistě vnímají zprávy a dění 
kolem nich, mohou mít strach o své blízké, strach z nejis-
toty, která je s novým onemocněním spojena.
 
Přinášíme proto několik doporučení pro rodiče, která mo-
hou pomoci předejít či alespoň zmírnit stres u dětí i jejich 
vlastní.
Článek připravil dobrovolnický tým skautů a skautek zabý-
vající se bezpečností skautských dětí. Děkujeme!

Nečekejte až děti přijdou samy, že je něco trápí. Zajímej-
te se o ně aktivně. 
Ptejte se jich, jak se cítí a co si myslí. Respektujte jejich 
emoce a přijměte je, každý na stres reaguje jinak. Mohou 
vám pomoci tyto otázky:
• Jak ses dnes vyspal/a? Jak se cítíš?
• Co se ti líbilo na včerejším dni?/Co se ti na včerejším dni 
nelíbilo?
• Co by se ti líbilo dnes společně podniknout? Co bychom 
měli vynechat, abys nebyl/a smutný/á?
Říkejte dětem pravdu. 
Nezatajujte jim informace o tom, co se aktuálně děje. 
Informace podávejte jasné, jednoduché a ověřené, při-
měřené tomu, co je dítě ve svém věku schopné pochopit. 
Neslibujte nic, o čem nevíte, že to bude platit. Netvrďte 
třeba, že příští týden už to bude v pohodě. Snažte se vě-
novat pozornost stávající situaci a nikoli tomu, co bude.
• Nevím, jaké to bude za týden nebo za měsíc, ale dnes 
spolu uděláme tuhle věc, potom si zahrajeme hru a nako-
nec tuhle věc…
• Když se vzájemně podpoříme, společně to zvládneme.
Ptejte se dětí, co o aktuální situaci vědí, co si o ní myslí. 
Pokud to bude třeba, uveďte informace a domněnky na 
pravou míru. 
• Pamatuješ si, kdo ti poprvé řekl o koronaviru? Co tě jako 
první napadlo? Co jsi cítil/a?
• Co o tom víš dnes? Odkud ses to dozvěděl/a?
• Je něco, co bys potřeboval/a ještě víc vysvětlit?

RodiČe, mějte na paměti 
to nejdůležitější

naše téma

Mějte 
doBRoU 
nÁladU

Ujistěte děti, že jste tu pro ně, že s vámi mohou mluvit, 
mohou se ptát, projevit své pocity. 
• Kdykoliv budeš smutný/á, přijď a řekni mi o tom.
• Kdykoliv se budeš trápit, můžeme spolu o tom mluvit.

Poskytněte dětem jistotu a řád i v této mimořádné si-
tuaci. Domluvte se například, že škole se budete věnovat 
vždy v určitém čase.
• Udělejte si pro každý den konkrétní plán, který zahrne 
jak čas na školu, tak na hru, společnou procházku (je-li 
možná) nebo deskovku, kontakt s kamarády apod.
• Pomůže, když váš plán bude všem na očích (nástěnka, 
rozvrh na papíře na ledničce ap.).
• Vyvažujte v plánech čas na práci, zábavu, ale také třeba 
na pohyb.
 
Domluvte si s druhým rodičem/prarodiči a dalšími jednot-
ný přístup, který budete k situaci zaujímat. Může se jednat 
třeba o to, kdy používat roušku, zda ne/navštěvovat babič-
ku a dědu, nebo kolik času je možné trávit u televize.

Pokud budete v klidu a v pohodě vy sami, přirozeně se 
to přenese i na vaše děti. Jděte jim příkladem – relaxuj-
te s nimi, zaměřujte se na pozitivní prožitky dne. Pokud 
jste rozrušení, je v pořádku to dítěti přiznat. Dítě patrně 
poznalo, že vám není dobře a je lepší mu vysvětlit, jak se 
cítíte a proč. Často to uleví jemu i vám. Je možné, že totiž 
prožívá podobné pocity, což vás může jistým způsobem 
spojit a dítě ujistit, že i takové emoce jsou v pořádku.

• Relaxační nápady najdete třeba zde, tématu se věnují 
také skautské časopisy Světýlko (s. 14) a Skaut (s. 22).
Co dalšího můžete udělat, aby vám společně bylo dobře:
• Podpořte vznik prostoru, kdy si můžete povídat a být 
spolu každý den – společné večeře, odpolední čaj apod.
• Zapojte děti do pomoci v nové situaci. Mohou mít za 

nezaPomíneJte 
pečovat také o sebe
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naše téma
úkol myslet na to, abychom každý den zavolali babičce 
a popovídali si s ní, připravit večeři nebo posbírat mezi 
členy rodiny nápady na oblíbená jídla. Převzít mohou také 
třeba péči o domácí mazlíčky. 
• Podpořte zdravý životní styl a imunitu. Můžete společ-
ně zkoušet nové a zdravé recepty, nechat děti připravit 
obložený ovocný talíř, každý den si společně zacvičit, začít 
se otužovat.
• Jednou za čas udělejte společně něco neobvyklého, co 
nikdy neděláte. Uspořádejte módní přehlídku, připravte 
si rodinné lázně s masážemi, vyrobte společně loutky 
a zahrajte představení, promítejte staré fotky.

Tipy pro radostnější a příjemnější dny

Dostali jsme se všichni do nové obtížné situace, která je 
složitá pro dospělé i pro vás, holky a kluky. 

Hodně se toho změnilo i pro tebe – nemůžeš chodit 
do školy (i když učení asi zas tak moc neubylo), ani na 
kroužky, ven jen občas a nepotkáváš se naživo s kamarády 
a kamarádkami. Také slyšíš nebo čteš novinky o koro-
naviru a nemoci s divným názvem COVID 19. Můžeš se 
cítit různě, občas se radovat, že ubylo starostí a vstávání, 
občas naopak mít strach z budoucnosti nebo o své blízké. 
Na spoustu tvých otázek zatím nemusí být jasné odpově-
di. A i o tom ta nová situace je. Tvoje pocity jako radost, 
strach, nuda či úzkost jsou normální. Máme je tak trochu 
všichni. Tady je pár tipů, jak se s celou situací poprat, abys 
to v následujících dnech zvládal/a lépe.
Cokoliv teď cítíš je v pořádku. Možná se cítíš jinak než tvůj 
sourozenec, kamarád/ka nebo rodiče. 
Ptej se, když něčemu nerozumíš. Nerozumíš věcem, co 
se kolem tebe dějí? Zaslechl/a jsi ve zprávách něco, co ti 
není jasné? Neboj se zeptat. Nejblíž budeš mít asi rodiče, 
třeba máš i možnost zavolat/napsat si se svým vedoucím, 
učitelem nebo jiným blízkým dospělým.

Neboj se vše probrat s rodiči.

• Pokud tě něco trápí, svěř se jim, společné povídání 
může hodně pomoci.

• Naučil ses teď něco nového? Řekni to rodičům, udělá to 
radost vám všem.
Udělej si plán. Zkus si naplánovat čas na učení, na pohyb, 
ale také na zábavu a volný čas, o kterém sám/sama roz-
hodneš, jak ho strávíš.
• Nezapomeň ani na společný čas s rodiči, který nebude 
“pracovní” (učení nebo pomoc doma), ale třeba společné 
hraní deskovky, čtení nebo jiná oblíbená věc.
Zůstaň ve spojení s kamarády. Vymysli, jak se spojit s ka-
marády a kamarádkami, když zrovna nemůžete jít spolu 
ven a do školy.
• Pomoci ti mohou rodiče. Domluv se s rodiči, jak se s ka-
marády spojíš.
• Pokud to bude online, nezapomeň na zásady bezpečí na 
internetu. 

Mysli na každodenní radost. 

Zkus každý den vymyslet něco, co tě potěší nebo udělá 
radost někomu dalšímu.
Zkus pomoci doma. Vyber, co by doma pomohlo, a mysli 
na to jako na svou věc – vynesení koše, doplnění vody 
domácímu mazlíčkovi, úklid myčky, příprava středeční 
večeře. Můžeš také zkusit nějakou jednorázovou větší 
věc: umýt všechny dveře, vytřídit prádlo a vyprat, přesadit 
pokojové rostliny. 
• Tvoje pomoc je důležitým doplňkem pro zbytek rodiny, 
který má nejspíš povinnosti v práci, nebo se možná snaží 
pomáhat s roznosem nákupů seniorům, šitím roušek 
a podobně.
Každý den relaxuj! Poslechni si oblíbenou písničku, natáh-
ni se nebo se pohodlně posaď a zavři oči. Také si můžeš 
zacvičit jógu, vybarvit omalovánku nebo něco upéct.
• Relaxuj pravidelně.

Přejeme, ať jsou vaše dny čím dál klidnější a plné dobré 
nálady!

zdroj: web Skaut.cz (vyšlo 19. 3. 2020)
ilustrační foto  Junák – český skaut,

přístav vodních skautů Černý čáp Opava,
145. oddíl Praha a středisko Klen Bystřice nad Pernštejnem 

tiPy pro děti 
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Letní 
tÁBoRy 2020

rady dětí a mládeže, Sdružení pracovníků DDM, Cestovní 
kanceláře Topinka, s.r.o. a Sdružení místních samospráv.
Manuál můžete stáhnout v PDF na stránkách ČRDM.

O podmínkách letních táborů „živě“ (video)
V živém vysílání s předsedou ČRDM Alešem Sedláčkem po 
jednání s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou o podmín-
kách konání letních táborů v roce 2020 najdete spoustu 
dotazů a odpovědí na ně. O týden později se dotáčel druhý 
díl. Oba díly jsou k dispozici na YouTube České rady dětí 
a mládeže pod názvem Letní tábory 2020.

Děkujeme všem za podporu, povzbuzení, důvěru a energii, 
které nás provázely na této „táborové cestě“.

Česká rada dětí a mládeže

Zájem o problematiku letošních letních dětských táborů 
byl mimořádný, ať už ze strany jejich pořadatelů – čas-
to dětských a mládežnických organizací zastřešovaných 
ČRDM – nebo veřejnosti, potažmo rodičů a novinářů. Do-
kladem takového zájmu je i prohlášení předsedy Pionýra 
Martina Bělohlávka, datované 11. 5. 2020:

Ze Stanoviska předsedy Pionýra k letním táborům 2020
Letní tábory jsou v posledních týdnech velké téma. Budou 
letos vůbec? Jak budou vypadat? 
„Pro spolek s desítkami let táborové tradice, jako je Pionýr, 
to není jednoduchá situace. Snažíme se být připraveni na 
různé varianty,“ říká Martin Bělohlávek, předseda Pionýra. 
Tábory nejsou samozřejmost
Proč jsou tábory náhle tak horké téma? Varianta, že by 
letní prázdniny proběhly bez nich, vyvedla mnoho lidí 
z míry a zřetelně tak poukázala na to, jak významnou 
společenskou službu tábory představují. Jsou důležité nejen 
pro děti, které se na ně těší, mohou se na nich naučit řadu 
užitečných věcí a mají příležitost v přírodě prožívat dob-
rodružství s kamarády. Jsou důležité také pro ekonomiku, 
protože jsou jedním z řešení péče a bezpečného programu 
pro děti, když rodiče pracují – což asi bude obzvlášť letos 
hodně potřeba...

ilustrační foto nahoře Jan Písařík, Junák – český skaut, 
dole Eliška Vránová, Pionýr, PS Plejády Šternberk

Tábory mohou být letos pořádány od 27. června, organi-
zátoři se dohodli s hlavní hygieničkou Jarmilou rážovou

Letní tábory se při zachování příznivé epidemiologické si-
tuace budou moci uskutečnit od 27. června 2020. Zástupci 
jejich organizátorů se dohodli s hlavní hygieničkou Jarmi-
lou Rážovou na podmínkách jejich konání, řekl ČTK předse-
da České rady dětí a mládeže (ČRDM) Aleš Sedláček.

Jde o téma, které, jak jistě víte, ČRDM velmi intenzivně 
řeší od začátků koronavirové pandemie. Tábory se dostaly 
do stavu ohrožení a my se rozhodli vzít na sebe vůdčí roli 
v „boji“ za jejich nezrušení. Dokonce jsme se octli v situaci, 
kdy bylo zřejmé, že na nás spoléhají nejen naše organi-
zace, ale všichni pořadatelé táborů v ČR. Zjednodušeně 
řečeno – napřáhli jsme všechny síly a věřili, že s podporou 
toho množství „srdcařů“, co se věnují dětem na táborech, 
to dokážeme… 
Stalo se – a máme z toho velkou radost.

Zatím ani nejsme schopni dopočítat mediální výstupy na 
toto téma. Zvláště 14. 5. je pohled do našeho monitoringu 
médií obzvláště velkolepý – s lehkou nadsázkou (a možná 
i bez ní) se dá říct, že jen těžko bychom hledali televizi, 
rádio, tištěné noviny či online médium, kde by nestálo: 
Předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček se do-
mluvil / řekl / potvrdil / objasnil…
Podívejte se třeba na Novinky.cz nebo ČT 24 – 90‘/ČT 24.

Vše důležité, co aktuálně využijete:

Manuál Ministerstva zdravotnictví k táborům 2020
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo hygienicko-protiepide-
mická opatření pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 
2020. Opatření byla zpracována sekcí ochrany a podpory 
veřejného zdraví MZ ve spolupráci s poradním sborem 
Hlavního hygienika ČR pro hygienu dětí a mladistvých. Ma-
teriál byl také projednán dne 13. 5.2020 se zástupci České 

Přehled užitečných odkazů k problematice a pod-
mínkám letních táborů 2020 najdete na 
www.adam.cz/clanek-2020050102-tabory-2020.html
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oBnovenÁ 
činnost spolků 
V rámci uvolňovacího scénáře při epidemiologické si-
tuaci přijala vláda ČR usnesení dne 30. 4. 2020 č. 490, 
které umožňuje pořádat také spolkové či vzdělávací akce 
od 11. 5. 2020 v počtu do 100 osob za dodržení dalších 
povinných opatření, a to zejména povinného nošení roušek 
(ochranných pomůcek nosu a úst) nebo dodržení rozestupů 
2 metry a zajištění nádoby s dezinfekčním prostředkem na 
dezinfekci rukou. 

z webu MŠMT: 
„Je vhodné zajistit zvýšenou hygienu místností a chodeb, 
míst k sezení a stolů, pomůcek, nástrojů a materiálů včet-
ně jejich dezinfekce a používat osobní ochranné pomůcky, 
pokud to stav epidemiologické situace vyžaduje.“

obnovování činnosti dětských a mládežnických organiza-
cí může mít a má celou řadu podob. To ostatně dokládá 
i pár následujících příkladů z května 2020.

„odhadujeme, že činnost obnovila zhruba třetina skaut-
ských středisek. rozhodnutí bylo na nich, musí se ale při 
činnosti řídit pravidly, která vedení skautské organizace 
nastavilo. 
Jedná se například o dvoumetrové rozestupy, používání 
roušek či dezinfekci rukou před začátkem akce. Nejsnáze 
se tato pravidla dodržují v přírodě, doporučujeme proto, 
aby skautské schůzky probíhaly hlavně venku. Oddíly se 
věnují například sportovním nebo pátracím hrám a pozná-
vání přírody, vedoucí připravují aktivity, u kterých se děti 
prostřídají nebo je dělají kluci a holky individuálně  – napří-

klad různé tvůrčí úkoly, cvičení, pantomimu, šifrování nebo 
čtení a společné povídání.“

Barbora Trojak (tisková mluvčí)
Junák – český skaut

foto přístav vodních skautů Černý čáp Opava 
a 145. oddíl Praha

„Činnost úseku mládeže SH ČMS nebyla plošně přeruše-
na ani v době nouzového stavu. 
Mladí hasiči, dorostenci a dorostenky pomáhali v rámci 
sborů dobrovolných hasičů zejména ve svých obcích šitím 
roušek, tiskem ochranných štítů, roznášením informačních 
letáků a dezinfekce, nákupy pro seniory a mnozí se zapojili 
i do pomoci v sociálních službách. Šlo o činnosti individuál-
ní, systémově řízené, založené na dobrovolnosti a možnos-
tech každého mladého jedince. 
V průběhu nouzového stavu byl spuštěn celostátní projekt 
Společník, do kterého se aktivně jako tvůrci i pasivně jako 
uživatelé zapojilo přes 30 000 mladých hasičů. Skupinová 
činnost kolektivů mladých hasičů byla celorepublikově 
obnovena 12. května 2020, s doporučením činnosti ve 
venkovních prostorách“.

Monika Němečková, náměstkyně starosty 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

foto archiv SH ČMS
 

spolky a koronavirus

Skauti mají PRavidla 

SPoleČník mladých hasičů  
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Na pionýrském Facebooku a v posledním čísle časopisu 
Mozaika se objevily výsledky fotografické soutěže Clona 
2019. Soutěže se účastnilo 89 fotografů s 370 snímky. 
Přibylo fotografů ve dvou mladších kategoriích. 
Nejoblíbenějšími tematickými kategoriemi jsou Příroda 
a životní prostředí, a také Tábory, schůzky, výpravy.
Fotografie najdete na www.pionyr.cz/…/sedmikvitek/clona
a také v tomto čísle Archy na stranách 1, 2, 3, 5, 15 a 17.

Zdroj: FB Pionýra a Mozaika č. 10/2020
foto Helena Pšejová, Pionýr, PS Plejády Šternberk

Zlepšení epidemiologické situace nám všem dává naději, 
že se letos možná přece jenom podíváme i za hranice. 
Opatrnost nás však stále nutí pracovat s předpokladem, 
že uvolnění nebudou dostatečná, a tak se soustředíme 
na workcampy v České republice. Moc nás proto těší, že 
již přes 160 lidí se rozhodlo podpořit naši sbírku. Budeme 
moc rádi, pokud nás také podpoříte – na Darujme.cz 
(https://www.darujme.cz/projekt/1202952).

Děkujeme
Lenka Kadeřábková (ředitelka) a celý tým INEXu 

„Nuže, sto procent oddílů obnovuje svou činnost. 
Některé rychle, natěšeně, s radostí, začínají výpravami 
a schůzkami, jiní opatrně připravují klubovnu a schůzky 
plánují až na začátek června. 
Ale všichni se s nadějí připravují na tábory, přemýšlejí, jak 
dokážou dostát ministerským pravidlům psaným namnoze 
novořečí, která je obtížně přeložitelná i pro člověka, který 

se českým jazykem živí. Společně se například podivujeme 
nad formulací z metodických pokynů od zdravotníků...
stagnace vody v hadici...to je opravdu jazyková a logická 
lahůdka! Stát za nás fakt myslí na vše, díky mu! Ale zpět 
k naší činnosti: naděje, chuť do práce, rozvaha a odpo-
vědnost,  elán a energie, která pár měsíců zahálela. To vše 
definuje tomíky na konci května 2020!“

Tomíci v tomto období hlavně hráli Hořcovou výzvu. 
Hořcová výzva a s ní šest týdnů dobrodružství je za námi. 
Hořcová výzva letos přilákala 2087 hráčů ze 76 oddílů 
a v mnohých rodinách otočila život naruby. 
Společně, i každý zvlášť, jste prožili kupu nevšedních 
zážitků, vyzkoušeli mnoho nového, překonali své vlastní 
hranice a zažili spoustu zábavy. Doufám, že vás Hořcová 
výzva rozptýlila v této nevšední době a okořenila vám dny 
strávené doma, ale nakonec také venku v přírodě. Mnozí si 
nejvíce užili karaoke show, pro někoho byla nejnáročnější 
země láva či zakázaná slova, rodiče zajisté ocenili umývání 
nádobí. Nejoblíbenějším úkolem ze všech 111 byl hod 
kostkou. Jsem rád, že jste šli do všech úkolů naplno, i těch 
šílených (joudovských). Celkem jste splnili neuvěřitelných 
93 285 úkolů a neskutečných 66 z vás splnilo úkoly všech-
ny. Klobouk dolů.
Každému z vás patří velké poděkování, jelikož jen díky vám, 
vaší píli a nadšení, se stala Hořcová výzva hrou se vším všudy. 
A vy jste byli jejími hnacími motory.
TOMÍCI, JSTE BORCI! Mám z toho velkou radost.

 Tomáš Novotný 
předseda Asociace TOM ČR

foto TOM Otrokovice: vedoucí jsou dobře vybaveni na první 
schůzku s dětmi J Snad je jejich členové poznají. 

spolky a koronavirus

Tomíci jsou BoRCi 

Pionýrská  Clona 

SBíRka jistí rozjezd INEXu
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spolky a koronavirus

• Letní dům nabízí průřez výtvarným tvořením dětských 
klientů. Soubor vystavených obrázků vznikal během soci-
álně-terapeutických pobytů organizovaných pracovníky 
Letního domu v letech 1999–2019. 
Virtuální výstava obrázků je k vidění na adrese: 
http://klubsamari.cz/fotogalerie. Vstupným na výstavu, 
které je dobrovolné, můžete podpořit činnost Letního 
domu na https://www.darujme.cz/projekt/592.
• Říká se, že lepší je vyhořet, než se stěhovat. Štěstí přeje 
připraveným, a tak během dubna Letní dům přesunul své 
sídlo o sedm domů dále z centra. Najdete nás na Vyše-
hradské 27, Praha 2. 
• Navzdory nepřízni počasí se Dobročinný bazar na 
(A) voidu uskutečnil. Celkový výtěžek 22 568 Kč podpoří 
programy pro rodiny, které se ocitly v posledních měsících 
ve složité životní situaci. Děkujeme všem za Vaši podporu!

Letní dům

Všude se skloňuje koronavirus, hranice některých zemí 
jsou uzavřené, dobrovolníci a dobrovolnice momentálně 
nemohou cestovat. Také to znamená, že workcampy, 
které byly plánovány v nejbližších týdnech, byly zrušeny.
Žijeme ale v době moderních technologií, kdy i sebevětší 
vzdálenost překonáme jedním klikem. 
Proč se tak s lidmi z celého světa nesetkat online a nezapo-
jit se do “virtuálního workcampu“?

Společně s našimi zahraničními partnerskými organizacemi 
jsme pro vás připravili nejrůznější úkoly, workshopy, jazy-
kové výměny, kvízy a spoustu dalších aktivit, do kterých se 
můžete zapojit ze svého domova!
Kromě praktických dovedností, které získáte, můžete 
s ostatními online dobrovolníky a dobrovolnicemi z celého 
světa také sdílet své zkušenosti, vyměňovat recepty z va-
šich zemí a celkově přispívat k mezikulturní výměně.

Virtuálního workcampu se můžete zúčastnit zde:
https://www.inexsda.cz/aktivity/virtualni-workcampy/

INEX SDA

Informace o Kaprálově mlýně obsadily v dubnu Galerijní 
tramvaj brněnského dopravního podniku.
Kaprálův mlýn – mezinárodní ekologická skautská základna 
je prvním střediskem v postkomunistických zemích, které 
získalo světovou značku kvality SCENES (Scout Centres of 
Excellence for Nature and Environment).
Galerijní tramvaj „Kaprálův mlýn jede!“ vyrazila na cesty 
1. dubna 2020, vůz křižoval město na různých linkách. 
Výstava je k vidění také na webové adrese bit.ly/mlynjede

Junák – český skaut, Brno

viRtUÁlní workcampy

Kaprálův mlýn Jede!

3x z Letního domU
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spolky a koronavirus

během pouhých dvou týdnů vytvořili skauti aplikaci Vir-
tuální klubovna, díky které se mohou celé oddíly scházet 
i v době koronavirové krize. 
Virtuální klubovna umožňuje skautským vedoucím připra-
vovat interaktivní schůzky, komunikovat se skauty a skaut-
kami z oddílu nebo jim zadávat rozličné úkoly a výzvy. 
Tvůrci chtějí pomoci skautským oddílům po celém světě, 
už týden po spuštění provozu byla založena stovka virtu-
álních kluboven v Česku, Evropě i Asii. Za týden od spuš-
tění si Virtuální klubovnu vytvořili skauti z Česka, Belgie, 
Lucemburska i Malajsie.
Aplikaci skauti nabízejí i jiným mládežnickým spolkům, jako 
jsou například turistické oddíly. Za projektem stojí ostravští 
skauti Lukáš Haraga a Ondřej Běnek. Tvůrci předpokládají, 
že i funkce navržené speciálně pro nouzový stav se budou 
hodit v běžné činnosti.

Junák  – český skaut, Ostrava 
www.skaut.cz

Hnutí brontosaurus výzvou reaguje na aktuální situaci, 
která vede širší spektrum lidí do přírody. 
Lesy i krajina jsou pro člověka významným prostorem pro 
odpočinek i nabrání sil. Cílem výzvy je, aby si lidé uvědo-
mili nejen hodnoty, které příroda přináší, ale také potřebu 
chovat se k ní s respektem a aktivně ji chránit.
Lidé prostřednictvím hashtagu #naprirodunekaslu sdílejí 
na sociálních sítích fotky toho, co pro přírodu vykonali, 
a inspirují tím ostatní. „Máme obrovskou radost z tolika 
fotek, kde lidé pro přírodu ve svém okolí sami něco dělají 
a poté to s námi sdílejí,“ popisuje průběh výzvy Adam 
Schejbal, koordinátor programu Akce příroda. „Rádi 
bychom vyzvali všechny, kteří na jaře pomohli přírodě ve 
svém okolí a ještě se nezapojili do soutěže, aby svou fotku 
s vykonanou pomocí sdíleli s ostatními...“
„V Hnutí Brontosaurus věříme, že i drobné akce mají smysl 
a ukážou, že nám na přírodě záleží,“ komentuje výzvu Dali-
mil Toman, programový ředitel Hnutí Brontosaurus. 

http://naprirodunekaslu.cz
inspirační foto z výzvy, shora: domek pro škvory, 

stříška na studánku a dudkovník 

Jednou za rok zveme učitele z naší školy v Mulbekhu 
v Malém Tibetu do České republiky na inspirační pobyty. 
Letos k nám učitelé přijeli právě na začátku koronavirové 
pandemie. „Klubovna skautů mě u vás nejvíce inspirovala. 
Pobyt v ČR byl pro mě nejlepší zážitek za život,“ hodnotí 
učitelka Rigzin. Společně s další učitelkou a mniškou Yan-
gchan a filmařem Jigmetem strávili u nás celé čtyři týdny 
v únoru a březnu. Doma je pak čekala čtrnáctidenní přísná 
karanténa...                 Brontosauři v Himálajích 

www.brontosaurivhimalajich.cz

Skautská viRtUÁlní klubovna

Učitelé z Malého Tibetu 
na zkUšené v České republice

Na přírodu nekašlU! 
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Středoškoláci debatovali o populismu online

Finále 25. ročníku celostátní soutěže Debatní liga se kvůli 
vládním opatřením letos uskutečnit nemohlo, ale středo-
školáci o mimoškolní vzdělávání nepřišli. V týdnu od 11. do 
17. května 2020 proběhl první online debatní turnaj.

Debatní soutěže probíhají v České republice už od roku 
1995. Tříčlenné týmy žáků gymnázií a středních škol se 
každoročně utkávají na osmi turnajích napříč celou zemí, 
nyní se přesunuly  na videokonference. I nadále však sou-
peří v argumentaci na zadané kontroverzní teze. Hlavním 
tématem letošního finálového turnaje byl populismus 
a možnosti boje proti němu.

Od pondělí do pátku probíhala základní kola, v nichž se 
týmy utkaly se soupeři, které jim určil los. V online turnaji 
s názvem „Čtení na dobrou noc“ se debatovalo například 
o tezi Bílá nemoc: Dr. Galén měl lék na bílou nemoc poskyt-
nout všem nebo Otčenáškova kniha Romeo, Julie a tma by 
neměla být povinnou četbou na českých školách. 
V sobotu 16. května byla na programu vyřazovací kola pro 
nejúspěšnější účastníky turnaje. Ve finále se utkaly týmy 

Negace (Open Gate School) a KPSPSMR (Mensa gymná-
zium, o.p.s.) v debatě na tezi Česká republika by měla bo-
jovat proti populismu. Vítězem se nakonec ve velmi těsné 
debatě stal tým Negace.
Záznamy základních kol je možno najít na YouTube, vyřa-
zovací kola byla streamována živě na Facebooku a lze tam 
najít i záznamy těchto debat.

„Účastnický poplatek ve výši 50  Kč na osobu jsme stanovili 
tak, aby pokryl náklady na videokonferenční nástroje,” 
uvádí Jan Novotný, pořadatel turnaje z Asociace debatních 
klubů. Debatní soutěže jsou obvykle dotovány z prostředků 
programu Evropa pro občany či grantů Ministerstva škol-
ství. „MŠMT podporu soutěží pro tento školní rok ukon-
čilo, takže se musíme spolehnout na poplatky samotných 
účastníků,” dodává Novotný.

Asociace debatních klubů, o.s.

Soutěžní debatování 
je zájmovou činností, jež pomáhá přitažlivou formou k roz-
voji kritického myšlení, argumentace a rétoriky. V debatě 
proti sobě stojí dva tříčlenné týmy, kterým je předloženo 
společensky kontroverzní téma. Jeden tým má za úkol 
přednést argumentaci na podporu teze, druhý se ji snaží 
soupeřům vyvrátit. Úspěšnost řečníků posuzují akreditova-
ní rozhodčí a přesnou podobu debaty určují daná pravidla.

www.debatovani.cz

Asociace debatních klubů (ADK)
je neziskovou organizací, která 
zábavnou formou soutěžních debat 
vzdělává mládež v České republice. 
ADK je členem mezinárodní debatní 
organizace IDEA (International Debate 
Education Association), a České rady 
dětí a mládeže.

Mezinárodní turnaje online 

• Tilbury House World Schools Tournament – středoškol-
ský mezinárodní online turnaj pořádaný debatním klubem 
univerzity v Kolíně nad Rýnem  5. až 7. června 2020. 
• online World Schools Debate academy 2020  – tradiční 
debatní akademie, letos online prostřednictvím platformy 
Zoom v termínu 22. až 26. června 2020.

Debatování  
online  

spolky a koronavirus
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SoUtěže
s ČSOP:
Orchideje
Český svaz ochránců přírody (ČSoP) 
vyhlásil rok 2020 rokem orchidejí. 
Lokality, na kterých rostou, patří 
u nás k nejohroženějším. ČSoP zve 
na vycházky za orchidejemi a vyhla-
šuje hned dvě orchidejové soutěže 
pro všechny milovníky přírody.

V naší přírodě divoce roste přes 
šest desítek druhů orchidejí. Třeba 
prstnatec májový. Jde o typickou 
květinu zachovalých mokřadních luk. 
Když má vhodné podmínky, dokáže 
vykvést klidně i uprostřed vesnice, jak 
dosvědčuje jedno z Míst pro přírodu, 
lokalit vykoupených ČSOP – Střelen-
ská louka na Teplicku. Problém je, že 
podobná místa z naší krajiny neustále 
mizí. Jsou odvodňována, zastavována 
nebo zarůstají. Právě to představuje 
největší ohrožení pro všechny mok-
řadní orchideje.
V květnu kvetou i naše vstavače, které 
nalezneme naopak většinou na suš-
ších místech. Jsou to rostliny pastvin 
či lesostepí, mají rády polostín, často 
se s nimi lze setkat třeba ve starých 
sadech nebo na okraji lesů. 
Některé lesní druhy, jako je hnědý 
parazitický hlístník hnízdák, nenápad-
ný zeleně kvetoucí bradáček vejčitý či 
krásná okrotice bílá patří stále ještě 
k relativně běžným součástem naší 
květeny a lze se s nimi při troše štěstí 
setkat leckde po republice. Jelikož 
se už uvolnila karanténní opatření, 
můžete se za orchidejemi vydat i se 
zasvěcenými průvodci z řad ČSOP. 
Seznam vycházek najdete na 
www.csop.cz.

Při návštěvě orchidejových lokalit 
omezte, prosím, pohyb po lokalitách 
na nezbytné minimum. Leckde jsou 
orchideje vidět i z cesty. Při fotografo-
vání si, prosím, ke kytkám nelehejte. 
Protože orchideje patří mezi zvláště 
chráněné druhy, je přísně zakázáno je 
trhat nebo jakkoli poškozovat.
ČSOP zároveň vyhlásil dvě soutěže 

pro milovníky přírody s tvůrčími sklo-
ny. Máte-li nadání výtvarné, můžete 
se pustit do kreslení orchidejí. Vládne-
te-li lépe slovem, popište své nejza-
jímavější setkání s orchidejemi. Obě 
soutěže se týkají pouze druhů volně 
rostoucích v Evropě (tedy žádné tropy, 
žádné skleníky botanických zahrad…) 
a uzávěrku mají 15. srpna 2020. 

Bližší informace k nim naleznete na  
www.csop.cz.

Český svaz ochránců přírody je zapo-
jený do mezinárodního projektu LIFE-
orchids, jehož cílem je právě ochrana 
orchidejí a jejich lokalit. 

ČSOP – Petr Stýblo
foto Jan Moravec

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) v době koronaviro-
vé přišel v rámci kampaně Do přírody se smí! s nabíd-
kou soutěžních aktivit pro všechny zájemce o přírodu. 

Soutěž zaměřená na obojživelníky a mokřady velela: 
Hledejte žáby, čolky, mloky a skončila již 26. dubna, ale nálezy mokřadů a je-
jich obyvatel lze hlásit celoročně. Soutěž Na procházku s pytlem probíhala do 
konce dubna, a chtěla pomoci naší krajině od odpadků. V soutěži Koukej, kde 
co lítá! účastníci do konce mimořádného stavu pozorovali ptáky na zahradách 
– v rámci kampaně Živá zahrada. Zlatý list v karanténě nabízel úkoly nejen pro 
školáky. V soutěži bez síťky na lov motýlů měli účastníci vyfotit alespoň 3 dru-
hy motýlů, a v soutěži objevujte mikrosvěty pro změnu fotili mechy, játrovky 
a lišejníky.                     www.csop.cz

Další jarní SoUtěže ČSOP

vstavač nachový

vstavač nachový

prstnatec májový
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Česká společnost ornitologická začátkem roku udělila 
jiřičce titul Ptáka roku 2020 a nyní žádá veřejnost o po-
moc při sledování tohoto druhu, který hnízdí výhradně 
na lidských stavbách. 
„Přesto, že jiřička žije v blízkosti lidí, pojí se s ní některá 
tajemství a záhady, které se nedaří objasnit,“ říká Zdeněk 
Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické. 
Jiřička je tažný druh zimující v Africe. Kde přesně, to známo 
není. Díky kroužkování ale ornitologové vědí, že se jiřičky 
věrně vracejí tam, kde hnízdí. Celé generace jiřiček obývají 
tentýž objekt po desítky let. 
Problémem při hledání stavebního materiálu může být 
sucho. Z vysušené hlíny jiřičky hnízdo nepostaví, potřebují 
bláto, které bude dobře lepit. Každý z nás může jiřičkám 
pomoci tak, že jim na zahradě připraví nádobu s hlínou, 
kterou zalije vodou. Nechte u vás jiřičky hnízdit!

www.birdlife.cz 

Krize kolem koronaviru dopadá i na záchranné stanice 
pro zvířata. Některým hrozí nedostatek peněz kvůli ome-
zení pravidelných příspěvků od obcí či krajů. 
Jen asi třetinu nákladů na provoz sta-
nic pokryjí příspěvky od ministerstva 
životního prostředí. Většina záchran-
ných stanic v ČR má status neziskové 
organizace.
Ročně jimi projde víc než deset tisíc potřebných živočichů.
Nejčastěji jsou přijímána zvířata poraněná dopravou, 
popálená elektrickým proudem, poraněná nárazem na 
skleněnou plochu či postřelená. Asi polovinu z nich se 
každoročně podaří vrátit zpět do přírody.

www.zvirevnouzi.cz
Jak podpořit záchranné stanice? Podívejte se na
https://www.zvirevnouzi.cz/sbirka-zvn/

V Ptačí oblasti bzenecká Doubrava – Strážnické Pomora-
ví na Hodonínsku někdo zabil rodinu kriticky ohrožených 
orlů mořských. Ve středu 29. dubna je našli ornitologové. 

Vědecké výzkumy potvrzují, že netopýři nejsou o nic více 
nebezpeční než jiné druhy zvířat v naší přírodě a nešíří 
nemoc CoVID-19. 
Výskyt kolonií netopýrů na půdách či v podstřeší domů 
tedy nepřináší zvýšené zdravotní riziko. Česká společnost 
pro ochranu netopýrů (ČESON) ve spolupráci s Agenturou 
ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) proto apeluje na 
veřejnost, aby nedocházelo k pronásledování netopýrů 
či likvidaci jejich úkrytů. V případě pochybností je možné 
obrátit se na odborníky, kteří pomohou vyřešit situaci.

V České republice má domov 27 druhů vrápenců a ne-
topýrů. Tyto pozoruhodné živočichy chrání český zákon 
o ochraně přírody a krajiny i několik mezinárodních úmluv. 
Příležitost, jak poznat tyto létající noční savce, je na 
sklonku léta, kdy se každoročně koná Mezinárodní noc pro 
netopýry.                www.ceson.org

Nebojme se našich netoPýRů

Pták roku 2020 – JiřiČka

Zvíře v noUzi
Kriticky ohrožení oRli mořští

Pár, který na lokalitě hnízdil od roku 2017, vyvedl každý rok 
jedno mládě. 
Orli mořští nebyli letos jedinými oběťmi pytláků. Ti při 
nelegálním pronásledování ptáků nejčastěji používají ner-
vový jed karbofuran. Česká společnost ornitologická proti 
pronásledování ptáků bojuje prostřednictvím psí jednotky, 
která v terénu vyhledává otrávené návnady a jejich oběti.

www.birdlife.cz 
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Z knihovničky PoRtÁlU

Trénink pro dospělé 

Úzkost zažije během života 
každý, je běžnou součástí 
života. Tato publikace je vě-
nována všem, kdo jí v životě 
mají více, než potřebují, 
a chtějí ji snížit. V tomto 
průvodci by autorka ráda 
nabídla možnosti těm, 
kteří chtějí svou úzkost 

Vykročte z úzkoSti

Sylva Horáková
ředitelka české pobočky
mezinárodní organizace
Lékaři bez hranic

Chvíli mi trvalo, než jsem 
si našla svou cestu. Prošla 
jsem si zkušeností i opač-
nou, při náročné huma-
nitární a rozvojové práci 
na severním Kavkaze jsme 
s kolegy pracovali předlou-
hé hodiny v obtížných 
bezpečnostních podmín-
kách a daleko od svých 
rodin. Můj recept na to, jak 
nevyhořet, je dívat se na 
život jako na stoličku. Snažit 
se, abyste v životě měli 
neustále všechny čtyři nohy, 
a nejlépe stejně dlouhé: 
práce, rodina, přátelé a od-
počinek. Když vám jedna, či 
dokonce dvě chybí, hned se 
stolička kymácí! Nejlépe mi 

anketa: Máte svůj recept na to, jak „nevyhořet“?

funguje kvalitní spánek, kni-
hy, běhání s mým psem, do 
divadla s přítelem, humor, 
smysluplná práce, inspira-
tivní kolegové a sesterský 
pokec. Jsem bohatá, mám 
tři sestry J

Petr Hugo Šlik
zeměměřič, hudebník, bás-
ník a spisovatel

Nedávno jsem v jakémsi 
písňovém textu slyšel moc 
hezký obrat: „Jsme vyho-
ření, aniž bychom hořeli.“ 
Jarda Svoboda v jedné písni 
kapely Traband zase vyčí-
tavě zpívá: „Pálíš, doutnáš, 
ale nehoříš.“
Myslím si, že oba ty texty 
jsou docela výstižné. 
Vyhořet může jen ten, kdo 
hořel, a hořet je zase lepší, 
než doutnat. Je potřeba se 
toho nebát. Každá práce 

s sebou toto riziko nese, 
a pokud ji člověk dělá celým 
srdcem, vlastně se tomu ani 
vyhnout nemůže. Jde o to, 
pokaždé se znovu sebrat, 
odpočinout si a jít dál.

Veronika Kovářová
zakladatelka projektu 
Hero Clan

Vyhoření je zákeřné. Hlavně 
tím, jak rychle a nepozoro-
vaně dokáže přijít. Myslím, 
že v dnešní společnosti od 
něj dělí spoustu lidí pouze 
tenká hranice. Stále jste 
„v pohodě“, vše zvládáte, 
i když máte věcí nad hlavu, 
a najednou „padnete”. 
Obranou jsou rodina a přá-
telé. Právě vaši nejbližší jsou 
schopni vycítit, jak se blížíte 
nebo dokonce pomalu 
překračujete onu tenkou 
hranici, a nastavit vám zrca-
dlo, chytnout vás za ruku, 
zatřást s vámi nebo vás 
obejmout. Pomohou vám 
najít sílu znovu se postavit 
a jít správným směrem. 
Jen je musíme zvládnout 
v danou chvíli „slyšet“.
Před vyhořením může být 
člověk v takovém pracov-
ním nasazení, že jsou blízcí 
daleko. A to je další faktor 

– plánování času, rozložení 
dne, oddělování projektů, 
práce a osobního života; 
čas pro sebe a fyzická 
aktivita... Pokud na tyto 
věci zapomenete, spadnete 
do nekonečného, ničím 
neohraničeného toku práce 
neprotkaného kontaktem 
s „okolním světem“, neroz-
bitého přívalem endorfinů 
po tréninku... Je jen otázkou 
času, kdy se bez potřebné-
ho odstupu a nadhledu pro 
vás tato neřešitelná bubli-
na, vypadající jako celý svět, 
stane zdrojem vyhoření. 

Hero Clan je databáze 
expertních dobrovolníků 
nabízejících svou pomoc 
nestátním neziskovým orga-
nizacím

připravil Jiří Majer
foto z archivu respondentů

zkusit ovlivnit sami. Úzkost 
umí životní prostor zúžit 
a vyplnit a někdy stačí nový 
úhel pohledu či tip na to, co 
nedělat, či spíše na to, co 
přestat dělat, aby se úzkost 
začala vytrácet a uvolnila 
místo jiným prožitkům. 
Drobné příklady ze živo-
ta pomohou úzkostným 
čtenářům přinést zážitek, 

že nejsou na obtíže sami, 
a jejich příbuzným přiblíží 
jejich prožitky.
Knihu uvítají lidé s úzkost-
nou poruchou, jejich blízcí 
a dále terapeuti a psycho-
logové.

Mgr. Jarmila Tolimatová 
je psycholožka a psychote-
rapeutka, nejčastěji pracuje 
s dospělými s úzkostně 
depresivní problematikou. 

Nakladatelství Portál 2019, 
brož., 168 str., 259 Kč

www.portal.cz
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