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Mezigenerační setkávání je magic-
ké. Magické už jen proto, že v každé 
době má mezigenerační setkávání 
jinou energii.
Co znamená napříč generacemi? Je 
to o setkávání, prolínání, proplétání 
více generací. Děti, mládež, dospělí, 
senioři. Každý věk s sebou nese určité 
potřeby, problémy, úskalí, veselí, zá-
žitky, povinnosti, možnosti. Dokonce 
i znalosti, dovednosti a postoje. To, co 
víme o určitých věcech, co opravdu 
umíme přenést do reality a aktivity 
a pak, jak se na některé věci díváme, 
jak k nim přistupujeme a jak o nich 
smýšlíme. To vše se mění věkem, pro-
žitky, ale i dobou. A jinakost každého 
z nás a různorodost našich znalostí, 
dovedností a postojů je potřeba pro-
lnout, abychom se navzájem oboha-
covali nejen o nové pohledy na svět, 
ale především o schopnost vnímat 
a respektovat právě tuto jinakost.
V současné době mladí lidé mohou 
být velkou oporou starším generacím 
v oblasti moderních technologií. Mlá-
dež i dospělí a často už i děti mohou 
poradit starším generacím s chytrý-
mi telefony, internetem, sociálními 
sítěmi, užitečnými aplikacemi pro 
každodenní život včetně informací 
o tom, jak vypadá zdravé a bezpečné 
využívání těchto vymožeností. Dnešní 
mladí lidé však mohou nabídnout 
mnohem více než znalosti o moder-
ních technologiích. Jsou to neskuteč-
ně kreativní duše s úžasnými nápady 
a elánem.
Starší generace může podpořit mladší 
generace svou nekonečnou moudrostí 
vycházející především z nejpestřejší 
palety životních zkušeností, které 
senioři nasbírali během desítek let 
svého života, kdy se měnilo vše kolem 
nich samotných v neskutečně krátkém 
čase – podoba zaměstnání, způsob 
trávení volného času, politika, život. 
K moudrosti můžeme přidat i mnoho 
nejrůznějších řemesel, aktivit, tradic 
vycházejících ze života seniorů, na 
které mladší generace už nemají čas 
a možná už je i ve spěchu každoden-
ních dní v rytmu života v letech 2022 
a později zapomněli.
Co si jeden od druhého můžeme vzít? 

Senioři si mohou dobít energii radostí 
a energií do života, kterou mladí 
lidé oplývají. Senioři v přítomnosti 
mladých lidí mládnou. Dostávají další 
chuť žít, být aktivní, zapojovat se do 
různých aktivit a užívat si život. A to 
je pro život seniorů velmi důležité, 
jak pro jejich fyzický, tak i pro jejich 
psychický stav. 
Mladí lidé se mohou díky aktivitám se 
seniory naučit různým komunikačním 
dovednostem, posílit svou trpělivost, 
pochopení, respekt, pokoru, porozu-
mění, naslouchání. A to určitě není vý-
čet všeho, co se díky těmto setkáním 
mladí lidé mohou učit. Díky setkání se 
seniory všech starších generací si mla-
dí lidé mohou uvědomovat a zamyslet 
se nad tím, že mohou být vděčni za 
vše, co máme, co můžeme, v jakém 
světě žijeme, že žijeme v demokra-
tické zemi, kde máme právo volit, 
studovat, právo vyjadřovat svůj názor 
a zapojovat se do dění kolem sebe 
sama a zároveň respektovat volbu 
ostatních. 
Již 20 let pracuji v Hodině H a aktivně 
se věnuji neformálnímu vzdělávání, 
práci s mládeží i seniory a mohu 
upřímně říci, že právě výměny 
zkušeností a mezigenerační setká-
vání jsou jedny z nejkouzelnějších 
momentů, kterých jsem během své 
práce přítomna. Nemluvě o tom, že 
Hodina H aktivně pracuje s osobním 
a osobnostním rozvojem mladých lidí, 
a právě tato setkávání mladým lidem 
přinášejí mnoho nových znalostí, 
dovedností i postojů, mladí lidé tak 
rozvíjejí své kompetence.

Eva Havlíčková, Hodina H
Ilustrační foto Hodina H
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 S ohledem na věkové rozložení 
členské základny Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) 
je setkávání a spolupráce generací 
naprosto přirozenou součástí dění 
v našem spolku. 

Setkáváme se na nejrůznějších akcích 
– besedách, schůzích sboru, osla-
vách, dětských dnech, čarodějnicích, 
soutěžích… 
A tak jsou nenásilně předávány nedo-
cenitelné zkušenosti starších generací 
těm mladším. 
A to se děje v tisících sborech.  Na-
vštivme třeba SDH Radvanice. Poví-
dáme si s Julií Burdychvoou, vedoucí 
kolektivu mladých hasičů.
 
Jak se u vás ve sboru daří propojovat 
generace?
V kroužku mladých hasičů vedeme 
děti ke spolupráci, k dobrovolnictví, 
k zájmu o dění v naší obci, k pomoci 
lidem. A tak již několik let vyrábíme 
dárečky nejen pro rodiče, ale i pro 
občany naší obce, a to především pro 

seniory žijící v obci Radvanice. V ad-
ventní době si je pak všichni společně 
předáváme pod vánočním stromem. 
Na jaře pak u příležitosti připomínání 
Mezinárodního dne žen vyrábíme 
kytičky, které obec potom věnuje na 
setkání seniorů.

Spolupracujete také s nějakým sub-
jektem? 
Ano, již třetím rokem spolupracujeme 
s domovem seniorů Tmavý důl. Doba, 
bohužel, nenahrává přímému setkává-
ní se seniory, tak se snažíme alespoň 
na dálku. 

Tuto spolupráci asi narušila doba 
pandemie? 
Pro babičky a dědečky jsme připravili 
například srdíčka, kytičky pro potěšení 
a pozdrav v covidové době. Po dva 
roky jsme vyrobily vánoční dárečky 
a přáníčka, která jsme předaly vedení 
domova. V době rozvolňování proti-
epidemických opatření se těšíme na 
další spolupráci a chceme v ní pokra-
čovat i v dalších letech. V covidové 

Společný   
čas

naše téma

době jsme vyráběli srdíčka nejen pro 
seniory, ale také pro členy složek IZS 
(Integrovaný záchranný systém, pozn 
red.) a vůbec pro všechny, kteří si po-
děkování zasloužili, tedy kuchařkám, 
zdravotním sestrám, prodavačkám...

Za SH ČMS 
Jaroslava Čečrdlová
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Krajinou 
Snů 
Laskavý zimní kurz pro dvojici 
prarodič-vnouče

V únoru tohoto roku jsme 
v Prázdninové škole Lipnice, z. s. 
realizovali nový autorský kurz 
zážitkové pedagogiky pro veřejnost. 
Obvykle se Prázdninovka soustředí 
na mladé dospělé, ale tentokrát to 
bylo jinak. Kurz jsme vytvořili pro 
dvě zcela odlišné účastnické skupiny 
– prarodiče a jejich vnoučata. 

Naším záměrem bylo probudit 

radost ze společných zážitků 
naší dvojice v krásné podzimní 
a zimní krajině, objevovat ctnosti 
v každodenním životě, sdílet rodinné 
příběhy a prostřednictvím prožitých 

společných zážitků vnoučete 
s prarodičem posílit pospolitost 
rodiny, z níž dvojice přišla. Vzniklo 
tak mezigenerační dobrodružství pro 
velké (babičky a dědečky) a malé 
(vnučky a vnuky) v kouzelných 
kulisách podzimní a zimní KRAJINY 
SNŮ, kde je možné úplně všechno.

Dobrodružství začalo podzimním 
víkendem ve Štířím dole na Vysočině. 
Spolu s našimi velkými a malými jsme 
se začali učit vidět ctnosti v každém 
dni, v tom nám dost výrazně 
pomáhaly vlastnoručně vyrobené 
kouzelné brýle. 
Podzimní Vrávory nás naučily starat 
se o plamínek v srdci a udržovat ho 

stále zapálený. V záchranné misi 
uspěly všechny dvojice agentů a díky 
jejich obrovskému nasazení jsme 
dostali zpět do bezpečí všechny naše 
kolegy-plyšáky. Klidné noci a dobré 
sny tedy byly zachráněny a my jsme 
mohli pokračovat v cestě.

V únoru jsme se potkali znovu, 
tentokrát na týden a v Krkonoších. 
V evangelickém kostele ve Strážném 
jsme znovu zapálili naše plamínky 
a vydali se dál Krajinou snů. Úspěšně 
jsme přeplavali La Manche plný 
žraloků, prolétli Londýnem s jeho 
mrakodrapy do curlingového 
Skotska, biatlonového Norska až 
jsme se dostali na finská jezera na 
krasobruslařskou exhibici. 
Pak se kolem krkonošské chalupy 
jménem Jindřiška začaly dít divné 
věci. Anakondy se plazily na pyramidy, 
na stromech šplhaly bílé kočky 
s černými fousky, v květináčích rostly 
mrakodrapy jak houby po dešti, paní 
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Krakonošová přespala v garáži hned 
vedle lachtaní skluzavky, Pašerák 
ve sklepě ukrýval kontraband, na 
louce vykvetly květiny, remízek nad 
chatou zaplavila žlutá záře a vůně 
buřtů. A nad tím vším vzniklo 
obrovské srdce. Jenže vůbec nebylo 
jednoduché srdce udržet v chodu, 
naše týmy potřebovaly spoustu 
vytrvalosti, přátelskosti, odvahy 
i důvěry, aby se chod srdce nezastavil.

Dopadlo to dobře, srdce se nám 
nezastavilo. Ani když jsme každé 
ráno vybíhali bosí do sněhu, váleli se 
v něm nebo se koupali v jezírku. Ani 
když jsme ve sněhu a dešti vyrazili 

na sněžnicích za příběhy starých 
Krkonoš, jejich obyvatel a chalup. Ani 
když jsme odvážně překonávali lanové 
překážky. Naše srdce bila vzájemností 
při vymýšlení slok písně Krajiny snů, 
při kávě a čokoládě a pořádné porci 
zmrzliny, při vytváření lapačů snů, 
při divadelním ztvárnění našich 
rodinných příběhů. 
Každému dobrodružství je jednou 
konec. My v týmu věříme, že Brýle 
ctností a zážitky z Krajiny snů 
začarované v Lapačích nenechají 
naše účastníky dlouho v klidu a jsme 
přesvědčení, že už teď se začínají 
spřádat plány na další společná 
dobrodružství. Tedy u nás to tak je. 

Chystáme další ročník. Děkujeme 
všem, kteří nám pomohli náš sen 
uskutečnit. Fakt, že se kurz uskutečnil 
ve vrcholící omikronové vlně se 
dvěma poměrně rizikovými skupinami 
účastníků v téměř úplném obsazení, 
považujeme v týmu za malý zázrak. 
Díky, vesmíre:-)  
A velké díky patří i celému týmu ve 
složení: Mikin (Milan Appel), Coody 
(Martin Paclík), Marťa (Martina 
Štolbová), Miri (Miroslava Rovná), 
Alenáš (Aleš Černík) a Tomy (Tomáš 
Doležal)!

Za tým Krajinou snů
Petra Černá, 

Prázdninová škola Lipnice

Royal 
a Senior klub 
drží Spolu
Před třemi lety jsem začala pracovat 
v místní školce a hned na počátku jsem 
byla oslovena spolu se svými sourozen-
ci, zda bychom v místním Senior klubu 
Loučovice neuspořádali cellový koncert. 
Slovo dalo slovo, a koncerty se uskuteč-
nily hned dva.
Když se paní vedoucí dověděla, že vedu volnočasový oddíl 
pro děti a nemáme svou klubovnu, rozhodla se jednat – 
a po dvou letech jsem již od ní přebírala klíče. 

To už s námi místní senioři navštívili muzeum, naučnou 
stezku a účastnili se sérií toulek po hradech na Malši. Kaž-
dým výletem zájemců přibývá a dětem se naše spolupráce 
líbí a ptají se, jestli se „babičky“ opět zúčastní. Cestou 
spolu debatují nad různými životními otázkami, předávají 
si různé pohledy na situace, vzájemně se doplňují, učí se 

RO
YAL

RANGERS
R

toleranci, dokáží přijmout i odlišný názor. „Babičky“ se zase 
starají o pohodlí dětí a neopomenou přinést nějakou tu 
dobrotu. Jsem ráda, že tato spolupráce funguje a těším se 
na další společné chvíle. Čekají nás další poznávací výlety, 
odpoledne deskových her, společný úklid obce či cestova-
telská přednáška. 

Za 14. Přední hlídku 
Royal Rangers p.s. 
Veronika Tůmová 
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Pionýr: 
Od školky 
až po důchod
Pepo, můžeš v sobotu přijet pomoct na start závodu? 
Olda je nemocný. 
A jéje, promiň, ale musím dohnat inventuru do práce, 
jsem ve skluzu. 
A ty Báro? Jé, moc ráda bych, ale neseženu tak rychle 
hlídání.
Dane? Promiň, ani já, ale víš co, zkus Maruš, co je 
v důchodu, může skoro vždycky a víš, že je pro každou 
srandu.
Tů, tů, Maruško, neměla bys čas v sobotu dopoledne? 
Vypadl nám Olda, který měl startovat dětský závod. 
Potřebujeme zachránit. 
To víš, že jo, moc ráda, řekni, kdy a kde, a jsem tam jak 
na koni…

Každý asi někdy zažije něco podobného, 
navíc v době karantén a izolací jsme se 
naučili všichni velmi improvizovat a řešit 
nenadálé situace tak, jak přicházejí. 
A ano, dnes už asi každý může říct: „umí-
me si poradit“.

Zamysleme se nad tím, jak pracujeme s mezigeneračními 
vztahy. Není to přeci jen „o vzájemném učení“, ale také 
„o pocitu starších“, že jsou užiteční a potřební, že se na ně 
nezapomnělo pro jejich věk. V Pionýru mají mezigenerač-
ní vztahy své pevné místo. 

Babi, dědo

Pro podporu mezigeneračních vztahů i v době covidové 
jsme v loňském roce spustili projekt Babi, dědo, který 
překročil svůj vlastní stín a rozproudil další spolupráci, 
mnohde přetrvávající dodnes.
Děti plnily úkoly společně s babičkami a dědečky, ať už 
s vlastními, které měly v dosahu, anebo s půjčenými, např. 
od kamaráda. Navštívili jsme i domovy pro seniory. Zvlášť 
tam staroušci spolupráci velmi ocenili, pro mnohé z nich 
to byl jedinečný zážitek. 
Úkoly byly různé: psací, vyprávěcí, vyráběcí, pohybové, 
aktivní i klidové a každý si mohl vybrat ten, který mu sedl 
i podle možností babičky nebo dědy. Projekt skončil na 
začátku ledna, ale dodnes máme zprávy, jak spolupráce 
na některých místech pokračuje dál.

Podpora mezigeneračních projektů

Ani rok 2022 nebude v podpoře mezigenerační spoluprá-
ce výjimkou. Navážeme na úspěch loňského roku, jen sní-
žíme svázanost úkolů. Koneckonců už jsme si vyzkoušeli, 
co vše se dá v rámci mezigenerační spolupráce dělat. I to 
je důvod, proč jsme se letos rozhodli projekty nevázat na 
konkrétní úkoly, ale nechat na skupinách nebo oddílech, 
aby si svůj den se seniorem naplánovaly samy.
Že to jde, jsme jim už ukázali. Teď je to na jejich nápa-
dech. Ze zázemí Pionýra mají všichni, kdo se do takové 
aktivity pustí, podporu jistou.

Spolupráce probíhá už dlouhodobě

Ani jeden z projektů nemusel startovat spolupráci v rámci 
mezigeneračních vztahů. Tohle probíhalo na mnoha mís-
tech už dávno před covidovými projekty, a navíc s pevnou 
tradicí.
Jsou to třeba společenská setkání, která pravidelně po-
řádají pionýři na Vysočině, pečení a vaření s babičkami, 
které dělají pionýři na Šumavě nebo v Jincích, ale i výroba 
přání pro klienty domovů pro seniory, které pravidelně 
před Vánoci pořádají pionýři v Holešově a také v Klato-
vech. Takových akcí je samozřejmě více a u všech jde o to 
samé, dělat radost seniorům, a samozřejmě i dětem.
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Nesmíme zapomenout na naše letní tábory. Na spoustu 
z nich jezdí jako kuchařky babičky, jiné zase šijí kostýmy 
a jinde pomáhá šikovný děda se stavbou tábořiště. Naši 
pionýrští senioři nám pomáhají i při akcích během roku 
a je jedno, jestli drží stopky, jako Maruš, nebo rozdávají 
odměny.
Prostě lidi po určitém věku „neodkopneme“, ale dál s nimi 
spolupracujeme. Koneckonců v důchodu se člověk nesta-
ne zbytným, jen má více času, a to se hodí. Podporujeme 
jejich aktivní důchod i další pionýrství.

Každý něco umí a čím víc se toho za život naučí, tím víc 
toho může nabídnout. Nenechávejme lidi v důchodovém 
věku na pospas stárnutí a o samotě. Dopřejme jim aktivní 
stáří, a to nejen těm, co spolkem prošli, ale klidně dědo-
vi Bětky, který umí plést košíky, nebo babičce Tomáška, 
která peče ty nejlepší chodské koláče. Když jim na oplátku 
půjdeme pomoct shrabat seno, tak si můžeme říct, že 
plníme i pionýrský Ideál Pomoc.

Vendula Nejedlá, Pionýr

Zimní olympiáda 
a dobrovolníci
Dobrovolnice Dobrovolnického cen-
tra Prachatice, která již několik let 
vede „Cvičení šité na míru“, chtěla 
uspořádat velkou akci a obrátila 
se i na Regionální dobrovolnické 
centrum pro Jihočeský kraj s prosbou 
o pomoc s vyhledáním dobrovolníků.

V rámci Cvičení šitého na míru 
v domově pro seniory, kdy se již před 
samotnou „olympiádou“ senioři 
připravovali a posilovali na jednotlivé 
disciplíny, byla nabídnuta anketa „na 
doma“ o znalostech zimní olympiády 
(v kolika sportech se závodilo, tolik 
bylo otázek). Samotná stanoviště 
označená sněhuláky (některá venku, 
některá uvnitř domova), jež malovaly 
děti z DDM Prachatice, byla přizpůso-
bena olympijským disciplínám, a tak 
se hrál hokej, curling, biatlon – slalom 
i se střelbou, sestavoval se úbor na 
krasobruslení a o všech sportech se 
i mluvilo, na sportovce a olympiády 
se vzpomínalo.

Přes 30 seniorů a přes 20 dobrovol-
níků, pět stanovišť a stovky úsměvů 
a krásných slov, skvělé sportovní 
výkony, tak by se dala „olympiá-
da“ charakterizovat. Velkou radost 
jsme měli i ze skautů, které zajistila 
Vladimíra Šmajclová. Děti byly velmi 
nápomocné a skvěle se ke starším 
lidem chovaly, povídaly si s nimi. 
Dobrovolníci dorazili i z Volar, v čele 
s místostarostkou Janou Bártovou, 
nebo z Českých Budějovic…
Výzva k pomoci dobrovolníků jako 
průvodců, organizátorů, pomocníků 

tedy pro „samotnou“ olympiádu 
dopadla nad očekávání. V pátek se 
všichni příchozí organizátoři, dob-
rovolnici otestovali, a přestože mysl 
měli pozitivní, výsledky byly negativní, 
takže kdo prošel, práci získal. Osobně 
děkuji všem za spolupráci, projektu 
Obec přátelská seniorům, DSMK 
a dobrovolníkům,“ napsala Hanka 
Rabenhauptová, dobrovolnice.

Hry zahájila ředitelka domova seniorů 
Hana Vojtová, za město Prachatice 
promluvil místostarosta a sporto-
vec Miroslav Lorenc. Hned v úvodu 

poděkoval dobrovolníkům Jiří Gabriel 
Kučera, vedoucí DC Prachatice a Regi-
onálního dobrovolnického centra pro 
Jihočeský kraj. O kulturní vystoupení 
se postaral soubor Husinecké ma-
žoretky a mažoret s vedoucí Danou 
Kubíčkovou. 

Na akci pomáhala i dobrovolnice, 
která patří mezi vyškolené nadšence 
Dobrovolnického centra Prachatice. 
Toto školení proběhlo v roce 2011, 
kdy byl vyhlášen Evropský rok dobro-
volnictví, a i nadále se dobrovolnictví 
věnuje. Další takovou byla např. dob-
rovolnice, jež se zúčastnila školení, 
které v loňském roce uspořádalo Re-
gionální dobrovolnické centrum pro 
Jihočeský kraj. Velmi jim děkujeme, 
že nám zachovávají přízeň.

Za RDC JčK a DC Prachatice
Jiří Gabriel Kučera
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Hezká vzpomínka je totiž velké bo-
hatství,“ vzkázala z plátna s úsměvem 
a elánem.
K nahlédnutí byly velice zachovalé 
a obsáhlé oddílové kroniky, ve kterých 
spousta hostů našla sebe sama. 
Podobně užasle se přítomní pousmá-
li či zavzpomínali nad vystavenými 
fotografiemi.
Milým doplňkem byla hudební vystou-
pení současných Šikulů. Pěveckému 
minisboru Markéty Kůsové se povedlo 
po letech probudit k životu oddílovou 
hymnu a další písničky, jež oddíl pro-
vázely na výletech a táborech. Raritou 
byly sloky táborového songu – který 
stejně jako ostatní skladby vytvořila 
zmíněná Milena Popelová – každý si 
text „vysloužil“ během oddílového 
života. Leckomu se slova vybavila i po 
předlouhých téměř pěti desítkách let 
a v uvolněné atmosféře, která jubilejní 
odpoledne provázela, oživilo závěreč-
né finále sedm odvážných sólovým 
zpěvem své sloky.

Na konci nechyběla ani tombola plná 
tomíkovských cen, řadu z nich dodal 
čestný host oslav, předseda Asoci-
ace TOM Tomáš Novotný. Unikátní 
podobu měla hlavní výhra, již vyrobili 
a darovali další hosté ze spřáteleného 
letinského oddílu: pocukrovaná bá-
bovka se sáňkami na vrchu odkazovala 
na úplně první akci klubu, kterou byly 
v zakladatelském roce 1972 sáňkařské 
závody.

Díky současnému členstvu, skvěle 
fungujícímu napříč generacemi, oddíl 
úspěšně završil první padesátku své 
existence. Přejme si, aby zdárně dora-
zil i do cíle minimálně té druhé.  

Eliška Popelová,
TOM Šikulové Kralovice

Foto Maria Biolková a oddílový archiv

Šikulové oslavili 
půlStoletí 
 V sobotu 5. února 1972 se konala 
první schůzka kralovického oddí-
lu (tehdejších) jisker, který později 
dostal jméno Šikulové. Přesně o 50 
let později, v sobotu 5. února 2022, 
proběhlo v Lidovém domě Kralovice 
výroční setkání k připomenutí začát-
ků, postupného směřování a rozkvětu 
oddílu. Zavzpomínat si přišla více než 
stovka bývalých či současných členů 
a příznivců klubu, dorazivší často 
i z nemalé vzdálenosti. 

Hlavní náplní čtyř programových 
vstupů byly fotoprezentace – každá 
tematicky zaměřená na určitou éru 
oddílu zobrazovala, jak se postupem 
času měnili vedoucí, členové, doba 
samotná či priority zaměření činnosti. 

Prezentace, stejně jako nálada v sále, 
byly nasáklé nostalgií, a to nejen díky 
velkému množství uchovaných fotek, 
ale i zásluhou vzpomínek a vyprávění 
jednoho z prvních členů a nynějšího 
hlavního vedoucího oddílu Karla Po-
pela. Atmosféru umocňovalo také stří-
dání jeho obleků, které daly možnost 
se ještě osobitěji vcítit do dané etapy.  
Úspěšnou vsuvkou se rovněž stal 
promítaný videorozhovor se sedma-
osmdesátiletou Milenou Popelovou, 
spoluvedoucí a manželkou zakladatele 
oddílu Zdeňka Popela, pro kterého, 
dle jejích slov, byl oddíl a práce s dět-
mi vším. 
A co pronesla ke svým bývalým 
svěřencům? „Bylo to překrásný a bylo 
toho dost! Moc ráda vzpomínám. 



9

naše téma

Digitální Mezigenerační sdílení 
dobré praxe, čerpání inspirace a pře-
dávání zkušeností na vzdělávacím 
kurzu

Právě jsme se vrátili ze Zapalovače, 
čtyřdenního intenzivního kurzu pro 
začínající a budoucí vedoucí. 

Na kurzu je několik důležitých prin-
cipů, které jsou pomyslnými zákla-
dy, které vytěžují jeho potenciál na 
maximum. Mimo samotného obsahu 
jednotlivých vzdělávacích bloků zaují-
má velmi důležitou roli sdílení dobré 
i špatné praxe v jednotlivých oddí-
lech. K tomu do značné míry přispívá 

Zapalovač 

Prezentace, stejně jako nálada v sále, 
byly nasáklé nostalgií, a to nejen díky 
velkému množství uchovaných fotek, 
ale i zásluhou vzpomínek a vyprávění 
jednoho z prvních členů a nynějšího 
hlavního vedoucího oddílu Karla Po-
pela. Atmosféru umocňovalo také stří-
dání jeho obleků, které daly možnost 
se ještě osobitěji vcítit do dané etapy.  
Úspěšnou vsuvkou se rovněž stal 
promítaný videorozhovor se sedma-
osmdesátiletou Milenou Popelovou, 
spoluvedoucí a manželkou zakladatele 
oddílu Zdeňka Popela, pro kterého, 
dle jejích slov, byl oddíl a práce s dět-
mi vším. 
A co pronesla ke svým bývalým 
svěřencům? „Bylo to překrásný a bylo 
toho dost! Moc ráda vzpomínám. 

fakt, že kurz je mezispolkový. Tedy 
propojuje skauty s pionýry, tomíky, 
dále ochránce přírody či třeba Spolek 
evropských bojových umění nebo 
křesťanský tábor od Svědků Jehovo-
vých.

Dalším takovým principem je nabídka 
účasti lidem, kteří jsou v roli méně 
zkušených či začínajících vedoucích. 
Nebo třeba těch, kteří zatím vedoucí-
mi nejsou a zastávají roli pomocných 
instruktorů, rádců či aspirují na to, že 
v brzké budoucnosti do řad vedoucích 
spolků pracujících s mládeží vstoupí. 
Spodní hranice je stanovena na 14 let. 
Horní hranice však záměrně omeze-
na není. Stává se tak, že se protnou 
teenageři s „cetníky“. Letos jsme ku-
příkladu měli nejmladší účastníky ve 
věku 14 až 16 let a nejstarší ve věku 
kolem 45 let.

Co udělal věkový rozptyl třiceti let? 

medailonky 
tomíckých osobností

Huškovou nebo do Jizerských hor za 
dlouholetým vedoucím tanvaldských 
Zálesáků a nejpečlivějším sekáčem 
dědovské trávy Josefem Joe Kunou. 
Současnou generaci vedoucích a ta-
hounů Asociace představují stálice 
jako Vratislav Hroch Florián z Roudni-
ce nad Labem, Karel Neuschl a Tomáš 
Buriánek z Hronova nebo Jiří Youry 
Palát a Ivo Hop Skoček z TOM Zlaté 
šípy z Valašského Meziříčí. Jeden díl 
je věnován Tomášovi Novotnému, 
dlouholetému předsedovi asociace, 
v dalším zavítáte na tomíckou základ-

Objektiv Michala Merhauta  – 
Chroštího již několik let mapuje zají-
mavé osobnosti Asociace turistických 
oddílů mládeže. Dosud vzniklo 29 
rozhovorů, medailonků tomíků a to-
miček všeho věku. V rubrice Inter-
view s tomíkem na stránkách A-TOM 
najdete rozhovor třeba se zasloužilou 
vedoucí frýdlantského oddílu TOM 
Divočáci Marii Bařinovou a součas-
nou hlavní vedoucí oddílu Pavlu 
Skotnicovou. Za nejstarší generací se 
vydáte do Hradce Králové za vedoucí 
Pěšinek a Ostřížů, Václavou Unčidou 

nu v Českém středohoří za správci 
Oparenského mlýna Helenkou a Ka-
milem Bocmanem Podroužkovými. 
Tento výčet zdaleka nemůže být 
kompletní, rozhovory si rozhodně 
nenechte ujít. 
Najdete je na odkaze  
https://www.a-tom.cz/
18222-interview-s-tomikem nebo na 
https://www.youtube.com/user/
AsociaceTOM/videos

-red-
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Projekt 
kořenotéka

Krásná metafora je úvodem k projektu mezigeneračního 
dialogu, který v České tábornické unii běží už více než rok.
Česká tábornická unie (ČTU) v roce 2020 slavila 30 let od 
znovuobnovení své organizace 
a k této příležitosti vydala Tábor-
nickou kroniku. Ne všechna his-
torie a vzpomínky se do kroniky 
vešly, a proto jsme vymysleli pro-
jekt Kořenotéka, který nejen že 
zachytí historii, ale ještě propojí 
táborníky mezigeneračně. Mladí 
vedoucí, případně děti natáčejí 
rozhovory se staršími vedoucími, 
mnohdy i se zakládajícími členy 
svých klubů nebo celé ČTU. Ptají 
se nejen na jejich zkušenosti, 
které souvisejí s dlouholetou 
prací s dětmi a mládeží, ale i na 
jejich osobní radosti, jež s tábor-
níky zažili.
Michal „Puki“ Soukup se vydal 
za Petrem „Irčanem“ Lamber-
tem z pražského tábornického 
klubu Poutníci, který je v ČTU 
od počátku vzniku organizace. 
Irčan vzpomíná, jak se v devade-
sátých letech minulého století 
po obnově České tábornické 
unie hlásily do organizace dětské 
oddíly i trampské osady, což byli 
dospěláci a samotáři. On sám byl 
nejdříve zakladatelem klubu Zele-
náčů, což byli kluci, kteří už jezdili 

aneb Mezigenerační dialog hravou 
formou

„Česká tábornická unie je jako 
strom. Tábornice a táborníci vyrůs-
tají na kořenech zakladatelů, ke 
slunci se natahují větvičky sym-
bolizované vedoucími oddílů a malé lístky houpající ve 
větru jsou děti, o které všichni společně pečujeme.“

Světe, div se: přinesl obohacení všem. 
Teenageři měli možnost čerpat inspi-
raci při rozhovorech a skupinové práci 
od starších. Viděli, jak se staví k řešení 
určitých problémů, poznali, co řeší 
v oddílových i osobních životech. Star-
ší účastníci měli zase možnost sblížit 
se s jinak mnohdy vzdorující věkovou 
kategorií a pozorovat její nadšení 
a energii. Stejně tak čerpali nápady na 
aktivity, jež reagují na aktuální trendy. 
Vzájemně diskutovali o přístupech 
k vedení oddílů a k jednání s dětmi. 
Nezřídka jsme jako organizátoři viděli 
účastníky na chodbách a v klubovnách 
diskutovat o tom, co a jak řeší, a to 
v krátkých chvílích mezi učebními 
bloky běžícími od rána do noci. Napříč 
generacemi jsme se bavili o hodnoto-
vé výchově na příkladu „karet ctností“. 
Nakonec jsme si v jednu ráno všichni 
zahráli Šťastného candáta – infantilní 
deskovou hru o tři a půl pravidlech 
s obíháním stolu, určenou dětem 
předškolního věku.

Každá generace vidí tu následující jako 
neschopnou; nerozumí jí, leckdy jí 
pohrdá. Ve chvíli, kdy však obě umějí 
najít mezi sebou soulad, zjistí, že si 
mohou být vzájemně ku prospěchu. 
Naším celospolečenským úkolem je 
vytvářet pro tyto možnosti podpůrné, 
vstřícné a bezpečné prostředí. Aktivně 
se zasazovat o rozvíjení kladných 
hodnot, jako jsou respekt, spoluprá-
ce, úcta, porozumění, naslouchání, 
přijetí aj. Zároveň bychom se neměli 
v případě, kdy to nemá vyloženě svůj 
smysl/cíl, snažit vnitřně diferencovat 
účastníky akcí podle věku. Naopak, 
střetne-li se více generací, je namístě 
rozproudit uctivou diskusi či spoluprá-
ci k dosažení vytyčeného cíle. A tím 
může být třeba i vzdělávání dětí.

Zásadně tak nesouhlasím s názorem, 
že vedoucí by měl být ideálně na-
nejvýš pětadvacetiletý. V Poutnících 
máme vedoucí od 18 do více než 
50 let a ve chvíli, kdy se nám poda-

řilo najít vzájemnou harmonii mezi 
generacemi u vedoucích, zjistili jsme, 
že každý má své nezastupitelné místo, 
což má pozitivní dopad na děti. 

Myšlenka, že mladší vedoucí má 
k dětem blíže a více jim rozumí, je dle 
mé zkušenosti mylná. Stejně jako si 
děti rozumějí s Vačičákem, který vede 
oddíl přes 30 let, je mu nad pade-
sát let a zaujme je hrou na kytaru či 
vyprávěním příběhů, tak děti zaujala 
moje více než osmdesátiletá babič-
ka, kterou dokázaly děti poslouchat 
dvě hodiny, když jim během schůzky 
vyprávěla o roce 1968 a o Sametové 
revoluci. 
Jistě si pak rozumějí i s mladšími 
ročníky, které jim mimo jiné mohou 
nabídnout z logiky věci i fyzicky nároč-
nější aktivity.

Ondřej Turek – Opičák, 
TOM Poutníci z Prahy

foto Matěj Turek – Pajdák
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ty mě, já tebe

Já Tě naučím plést, Ty mě naučíš paellu.
I tak by se daly nazvat výměny zkušeností, které se kona-
jí v Hodině H. 

Výměny zkušeností jsou kouzelným časem dvou a někdy 
i více generací. Já naučím něco Tebe a Ty naučíš něco mě. 
Vzájemně se obohatíme nejen o znalosti a dovednosti, ale 
i lidsky. Takhle přesně se to děje v Hodině H.

Hodina H realizuje mnoho 
různých aktivit pro seniory 
a zároveň hostí zahraniční 
dobrovolníky v rámci Evrop-
ského sboru solidarity. Senioři 
jsou ve věku od 55+ a jsou to 
senioři mladí i méně mladí. Některým je 60, některým 90, 
ale na věku přece nezáleží. Zahraniční dobrovolníci jsou 
ve věku od 18 do 30 let a jsou z různých evropských zemí. 
V letošním školním roce máme zahraniční dobrovolníky 
ze Španělska, Francie a Makedonie. Všichni tito mladí lidé 
vnáší své kultury do všech svých činností v rámci Hodiny H 
a zároveň i do práce se seniory. 
Mimo tradiční aktivity jako zumba pro seniory a angličtina 
pro seniory se však realizují i další aktivity, na kterých se 
zahraniční dobrovolníci sami domluvili přímo se seniory. 
Zahraniční dobrovolníci projevili zájem o háčkování a ple-
tení a senioři zase o vaření tradičních pokrmů z různých 
zemí. To se děje v rámci výměn zkušeností, kdy jednou 
učí mladí cizinci něco seniory a jindy zase senioři něco 
zahraniční dobrovolníky. Všichni se něco nového naučí, 
ať už zajímavé informace, tak si i osvojí nějakou novou 
dovednost, ale co je hlavní – hlavní je, že jeden druhého 
respektují takového, jaký je, ať je mladý či méně mladý, ať 

mu jde určitá činnost pomalu či rychleji, chovají se k sobě 
s ohledem, pochopením, naslouchají jeden druhému, 
jsou chápavý jeden k druhému, aktivně spolu tráví volný 
čas, povídají si, rozvíjejí se, jeden od druhého se učí bez 
ohledu na věk či národnost. Navíc je tento kouzelný proces 
obohacen esencí vitality mládí, která působí na moudrost 
stáří a naopak. V těchto chvílích se opravdu dějí kouzla a je 
třeba si takových momentů vážit. My si těchto chvil moc 
vážíme.

Eva Havlíčková, Hodina H

samostatně na vandry, hlavně třeba do Brd. ČTU také 
tehdy dostala zpět tábornické základny, které byly v 60. 
letech zbudovány pro pořádání tábornických škol, a to 
byla Slunečná paseka u Pelhřimova a Lipnice nad Sázavou, 
nádherný zatopený lom. 
Tábornické školy, jak vypráví Irčan, vznikly sice za totality 
(šedesátá léta 20. století), ale v určité atmosféře „uvolně-

ní“, kdy soudruzi „dovolili” vznik téhle vzdělávací platformy. 
V roce 1964 na Slunečné pasece parta lidí, nadšenců zalo-
žila ÚTŠ – Ústřední tábornickou školu, a na to navazovaly 
další oblastní tábornické školy. Jezdili tam mladí lidé, kteří 
se od zkušených trampů, horolezců, polárníků a woodcraf-
terů (byli tam i bývalí námořníci), učili vázat uzly, jak přežít 
v přírodě, lesní moudrost i vedení klubů a také to, jak 
předávat své vědomosti dál.
Aby mohl Irčan nabyté zkušenosti z tábornických škol dále 
předávat, založil klub Poutníci. Ten vede dodnes, spolu 
s dalšími vedoucími, které si mezitím vychoval. 

Celý rozhovor s ním si můžete pustit na YouTube: 
Kořenotéka 1 – Petr „Irčan“ Lambert:
https://www.youtube.com/watch?v=hz91aONZujg

Lenka Fialková a Kateřina Tomanová, ČTU
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generace 
vedle sebe 
Jako dítě jsem s rodiči jezdil na 
dovolené seniorů. Rodiče se starali 
o program a organizační zajištění 
akce a já si užíval společnosti mnoha 
babiček a dědečků. Bylo to pro mě 
úplně přirozené a vlastně jsem ani 
necítil, že by mezi mnou a o dvě 
generace staršími seniory byl nějaký 
rozdíl. 

Dokonce jsme s několika dědečky 
dělali různé klukoviny. Dodnes si pa-
matuji, jak jsme se s jedním sedmde-
sátníkem vypravili dát jeho kolegovi 
pod polštář slupku od banánu. Věřím, 
že i oni si to užili tak náramně jako já.
V současné době se otevírá téma 
osamocení seniorů. Ti často žijí ve 
svých domácnostech sami a příbuz-
né buď vůbec nemají nebo příbuzní 
bydlí daleko. Taková situace se řeší 
těžko, ale existují organizace, které se 
– například prostřednictvím dobro-
volnického programu – snaží s tímto 
fenoménem bojovat a být takovým 
seniorům nablízku. Myslím si, že i my 
jako organizace dětí a mládeže máme 
co k tomuto tématu říci.
I díky své osobní zkušenosti si myslím, 
že věnovat svůj čas seniorům nemusí 
být ztrátou času. Naopak je to příle-
žitost, jak si rozšířit obzory a setkat 
se s někým, od koho můžeme mnohé 
načerpat. Je to i příležitost k tomu 
nasměrovat svůj čas k něčemu 
smysluplnému. V případě organizací 
dětí a mládeže je mnoho možností, 
jak začlenit mezigenerační dialog do 
své činnosti, aniž by to nějak narušilo 

samotnou koncepci programu.
Moc rád vzpomínám na to, jak za 
námi na tábory jezdí bývalí vedoucí 
a u ohně pak můžeme poslouchat 
jejich vyprávění. A je jedno, zda jde 
o vedoucího, který vedl moji genera-
ci, nebo o vedoucí z doby vzdálenější. 
Vždy nám mají co říci a rádi je mezi 
námi vidíme.

Stejně tak mě potěšilo, když se náš 
oddíl vypravil na návštěvu za babič-
kou jednoho z našich členů. Společně 
jsme si zazpívali, popovídali si a na 
závěr jsme se i dosyta najedli. Podob-
ně proběhla naše návštěva domova 
seniorů, kde jsme uspořádali besídku 
ve společenské místnosti. Na seni-
orech bylo hned vidět, jak rádi nás 
mezi sebou vidí.
Dovedu si představit, že k určitému 
tématu, které budeme aktuálně v od-
díle řešit, bychom si jako hosta mohli 
pozvat někoho z praxe – a klidně 
z okruhu našich babiček a dědečků. 

Nakonec to může vedoucímu ulehčit 
práci, protože odborník může téma 
představit v úplně jiném světle.
Ozvláštněním spolkové či oddílové 
činnosti může být i jednorázová akce, 
kdy nasměrujeme výstup z nějaké 
naší aktivity směrem k seniorům. 
Může to být pečení cukroví, příprava 
přáníček nebo zabalení dárkového 
balíčku. Potěší je nejen praktičtěji 
zaměřený hodnotnější dar (třeba za 
přispění ochotného dárce), ale i oby-
čejný symbol od srdce.
Jsem přesvědčen, že mezigenerační 
dialog není jen nějaký trend nebo 
moderní póza. Je to komplexní 
pohled na spolkovou či oddílovou 
činnost, jež se neomezuje jen na úzký 
okruh účastníků aktivit, ale rozhlíží se 
kolem sebe a hledá inspiraci a mož-
nost vzájemné spolupráce.

V rámci činnosti krajských rad dětí 
a mládeže v letošním roce například 
plánujeme sepsat sborník příkladů 
dobré praxe z této oblasti, abychom 
jednotlivé vedoucí inspirovali, co je 
možné v dané oblasti realizovat za 
zajímavé aktivity. 
Budeme rádi, pokud tím přispějeme 
k osvětě v podobě spolupráce růz-
ných generací.

Přidejte se k propojování generací 
s vaším spolkem či oddílem i vy!

Jakub Fraj
člen Představenstev ČRDM a RDMP
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13 ledových 
měst  

První ročník Ledových měst přilákal 
16 tisíc lidí

Zazvonil zvonec a pohádky je konec. 
Děti už jsou zpět ve svých domo-
vech a v jejich nadšeném vyprávění 
rodičům, kamarádům či prarodičům 
o místech, která navštívily, a dobro-
družstvích, která zažily během akce 
Ledová města, doznívá akce, jež 
uvedla do pohybu desítky tisíc lidí po 
celé ČR. Nezřídka potom zazní: „Tam 
se musíme ještě jednou podívat!“

O pololetních prázdninách (4.–6. 2. 
2022) se po celé České republice po-
prvé uskutečnila akce Ledová města, 
do níž se zapojilo 13 měst. 

„Akce úspěšně navázala na tradiční 
Ledovou Prahu, kterou Pionýr pořádá 
již více než 20 let. Ačkoli covidová 
epidemie počet účastníků omezila, Le-
dových měst se zúčastnilo neuvěřitel-
ných 16 000 účastníků, což vnímáme 
jako úspěch. Poděkování za její skvělé 
zvládnutí patří všem organizátorům, 
zapojeným dobrovolníkům, ale i insti-
tucím, které vyšly projektu vstříc,“ říká 
předseda Pionýra Dušan Pěchota.
„Ledová města byla skvělou příleži-
tostí pro oživení cestovního ruchu, 
který byl během pandemie koronaviru 
utlumen. Partnery Pionýra při pořá-
dání akce jsou instituce, které dětem 

nabízejí vstupné ve většině případů 
se slevou nebo zcela zdarma,“ uvádí 
Pavla Pokorná, organizátorka Ledo-
vých měst. 
Jedním z Ledových měst byla Karviná, 
kde nad akcí převzal záštitu hejtman 
Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo 
Vondrák, CSc. Její součástí byl i Ledo-
vý koncert, což byla vlastně taková 
přehlídka volnočasových aktivit dětí 
z regionu.
„S pionýrským oddílem jsme navštívili 
Šikmý kostel, prošli jsme se po staré 
Karviné a nádherná byla zvířátka na 
přírodovědecké stanici,” říká Helena 
Císařová z Pionýrské skupiny Modřice 
(u Brna). 
Za akcí se ohlédla organizátorka Le-
dové Karviné, Kateřina Jáchymčáková: 
„Ledová Karviná oslovila více než 600 
lidí. Velký zájem byl o prohlídku zámku 
nebo Šikmého kostela, který navštívilo 

přes 200 návštěvníků. Vyvrcholením 
byl Ledový koncert v Městském kul-
turním domě – byl od dětí a pro děti. 
Představili se žáci ZUŠ, zájmových 
kroužků, ale také děti z pionýrské sku-
piny Kopřivnice, tanečního oddělení 
SVČ Juventus nebo z přípravné třídy 
Základní školy Družby Karviná.“
Zapojených měst a institucí bylo 
mnoho, často šlo o netradiční turistic-
ké cíle. Třeba v Českých Budějovicích 
Pionýr přivedl účastníky na místní 
letiště. V Chomutově se lidé mohli 
díky vstřícnosti náměstka primátora 
Mgr. Milana Märce podívat do jinak 
uzavřených historických prostor místní 
radnice. Lákadlem Brna se stal na-
příklad atomový kryt, který byl kdysi 
připraven poskytnout útočiště až pěti 
stům Brňanů. 
Zajímavé osvěžení nabídky přines-
lo partnerství Pionýra s projektem 
Skryté příběhy, díky kterému se mohli 
účastníci zapojit i do soutěže. „Nejvíce 
mě bavily Skryté příběhy v Pardubi-
cích, plnili jsme Bláznivého barona,” 
říká Hedvika z 68. pionýrské skupiny 
Lvíčata, která se společně se svojí pio-
nýrskou skupinou zúčastnila Ledových 
Pardubic. 
Děkujeme dobrovolníkům, kteří se po-
díleli na akci Ledová města. Bez jejich 
práce by se akce nemohla uskutečnit. 
„Nyní chceme celou akci zhodnotit, 
sbíráme zkušenosti a náměty od 
účastníků, abychom mohli akci do 
budoucna ještě vylepšit,“ doplňuje 
předseda Pionýra Dušan Pěchota.
Akci pořádal Pionýr, z. s., za podpory 
Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy.

Pionýr, z. s.
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Ukrajinské radě mládeže 

Od zlověstného projevu ruského diktátora Vladimira 
Putina z 22. 2. 2022, jímž oficiálně uznal dvě samozva-
né „lidové republiky“ na východě Ukrajiny (po Krymu, 
uchváceném v roce 2014), nabral sled neblahých událos-
tí rychlý spád. 
Do Ukrajiny 24. února otevřeně vtrhla ruská vojska. Za-
čala tam rozsévat smrt a zmar. Cílem je srazit nezávislou 
zemi na kolena a ovládnout ji. Ukrajinský lid, jeho prezi-
dent Volodymyr Zelenskyj a armáda se nevyprovokova-
né invazi postavili srdnatě na odpor. Doutnající válka na 
Ukrajině vzplála a zažehla požár.
Evropský Západ, potažmo vlastně celý civilizovaný svět 
se úžeji semkl. Začal projevovat solidaritu s krvácející 
zemí, a to v míře dříve nevídané. Rovněž Česká republika 
– její občané, věrohodní političtí lídři, skutečné spole-
čenské elity, úctyhodné neziskové organizace, státní 
instituce i soukromé firmy – ti všichni se stali součástí 
horečnatého úsilí pomoci napadené Ukrajině. Ta nyní 
čelí brutální vojenské přesile, jež kromě jiného vzedmula 
i přílivovou vlnu uprchlíků.
V takové době není žádná částka vydaná na dobrý účel 
zbytečná, žádná forma projevené účasti či solidarity bez-

ČRDM finančně podpořila ukrajin-
skou partnerskou organizaci

Představenstvo České rady dětí 
a mládeže (ČRDM) schválilo finanční 
podporu ve výši 50 000 Kč pro Radu 
mládeže na Ukrajině.

Předseda České rady dětí a mládeže 
Aleš Sedláček k tomu říká: „Naše 
partnerská střešní rada na Ukrajině 
nás dopisem požádala o deklarativní 

modro–žlutý čaS

podporu a fi-
nanční pomoc na 
jejich účet. Je to 
pro nás důvěry-
hodná instituce, 
a tak jsme byli 
rádi, že alespoň 
takto jsme mohli 

zatím pomoci. Je to samozřejmě jen 
začátek… Z historie víme, jak byla pro 
lidi v ČR v době okupace sovětskými 
vojsky důležitá podpora ze Západu. 

Západ, to jsme dnes my, tedy alespoň 
pro Ukrajinu. Nepromarněme prosím 
příležitost ukázat, že hodnoty svobody 
a demokracie jsou pro nás zásadní.“

„Ukrajinské radě mládeže jsme poslali 
částku 50 000 Kč a dopis, ve kterém je 
ujišťujeme o naší podpoře a solidari-
tě,“ doplňuje ředitel kanceláře ČRDM 
Ondřej Šejtka.

-red-
24. 2. 2022

významná. A více než kdy jindy přitom platí, že pomáhat 
se dá i podporou těch, kteří pomáhají…

Jiří Majer
foto nahoře Michaela Doležalová, Kyjev 2016, 

dole Jiří Majer, Václavské náměstí v Praze  27. 2. 2022
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Pomozme ukrajině

Bez dechu, ohromeni 
a sklíčeni sledujeme 
hrůzu, kterou ruský 
agresor rozpoutal 
v nám blízké zemi. 
Ukrajinu přeci zná-
me. Ukrajinci jsou 
naši sousedé, zruční 
řemeslníci, obchodníci. 
Do našich oddílů chodí ukrajinské 
děti.  S Ukrajinou nás pojí historické 
vazby! Hory, jezera a Nikola Šuhaj, 
zbojník vyzdvihnutý českým spisova-
telem Ivanem Olbrachtem. V Zakar-
patí najdeme československou stopu 
na každém rohu.

Náš spolek pomáhal budovat malé 
muzeum v podkarpatské Koločavě. Je 
to už dávno, ale člověku obrázky z té 
doby vytanou dneska na mysli plastic-
ky, jako už dlouho ne. Chudé vesnice, 
poloniny, oborohy na kupení sena, pří-
jemní lidé, kteří se k Čechoslovákům 
vždy přátelsky hlásili, krásná příroda 
a taky pocit euforie, že můžeme svo-
bodně cestovat tam, kde byl před pár 
lety ještě zakázaný, protože sovětský 
prostor.
Po třiceti letech je vše jinak. Na Ukra-
jinu padají ruské rakety a je možné, že 
ukrajinské děti právě z našich oddílů 
se strachují o své blízké, kteří zůstali 
doma.

Pomozme. Jak?

Vlaječkou, stužkou v ukrajinských 
barvách. Nebojme se ji připnout i na 
oddílové schůzce. Nebojme se diskuse 
v našich oddílech. Inspirací nám může 
být malý manuálek vydaný skauty – 
https://zpravodajstvi.skaut.cz/

Nevzbuzujme v dětech strach, ač ho 
sami možná dnes pociťujeme. Snažme 
se vysvětlit, jak důležitý je mír, jak 
důležité je, aby vláda věcí veřejných 
byla v rukou národa, ne zahraničního 
okupanta.

V naší republice pracují uznávané hu-
manitární organizace. Asociace TOM 
odeslala na konto spolku Post Bellum 
a Člověka v tísni pětadvacet tisíc 

korun na pomoc Ukrajině. Jednotliví 
členové vedení přispívají přirozeně 
soukromně též.
Udělejte to, prosím, také. Ať váš oddíl 
patří k movitým či chudším, udělejte 
to. Můžete využít konta Člověk v tísni 
0093209320/0300 nebo účtu Post 
Bellum 123-6318620207/0100 (pro 
případné platby ze zahraničí: IBAN: 
CZ76 0100 0001 2363 1862 0207, 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZP).

Speciální účet na získání finančních 
prostředků pro ukrajinskou armádu 
otevřela Ukrajinská národní banka. 
Přispět může kdokoli z jakékoli země! 
Více  na www.supportukraine.cz

(Organizovat vlastní spolkovou sbírku 
nebudeme a ani k tomu neradíme. 
Je to poměrně komplikovaný proces 
a vyžaduje úřední povolení. K výše 
uvedeným charitám máme plnou 
důvěru)
K praktické pomoci patří též připra-
venost nabídnout střechu nad hlavou 
případným uprchlíkům. Myslíme 
na to, jakkoliv to není nyní ihned na 
pořadu dne. Některý z asociačních 
objektů v případě potřeby dáme pro 

tento účel k dispozici. Zaznamenali 
jsme debatu, zda by pro tento účel šly 
využít oddílové klubovny. Děkujeme 
všem, kdo s dobrým srdcem tento 
nápad přinášejí, ale uvažte, prosím, že 
pobyt může být dlouhodobý a nabíd-
nutý prostor musí splňovat základní 
standardy. Krom toho nejsme a ne-
budeme s nabídkou ubytování sami – 
aktivizuje se stát, města, úřady.
 
Milí tomíci,
v ukrajinské hymně se říká, že sláva 
ani svoboda země ještě nezemřely. Je 
to hymna odhodlaných lidí, kteří jsou 
připraveni bojovat.
Buďme s nimi. Jejich svoboda je pro 
nás důležitější, než si dovedeme před-
stavit.

Tomáš Novotný, 
předseda Asociace TOM

25. 2. 2022

foto Tomáš Novotný 
a archiv Skautského insitutu
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 (Jak) mluvit se (skautskými) holkami 
a kluky o válce?

Pokud si s nadcházejícími schůzkami 
a výpravami kladete tuhle otázku, 
přinášíme vám pár tipů, které mohou 
pomoci nabýt alespoň základní jistotu 
v nelehkém tématu.
Je pravděpodobné, že kolem holek 
a kluků v našich oddílech, ať už jsou 
mladší či starší, téma války na Ukraji-
ně již proběhlo, že ho zaregistrovali. 
Mnozí sledují sociální sítě nebo přímo 
zpravodajství, jiní chvíli jeli autobusem 
nebo autem, kde běželo rádio, dalším 
doma běžela televize při vypravování 
do školy. A je nepravděpodobné, že 
je téma války nijak nezasáhlo. Ať už 
útržkovité či ucelené zprávy o dění 
jsou něčím novým, něčím, co bezpro-
středně po náročném pandemickém 
období znovu vnáší nejistotu do jejich 
života.

Jak reagovat, když holky a kluci 
téma přinesou na naši schůzku?

• Nepřehlížejme jejich potřebu o té-
matu mluvit. Věnujme čas společné-
mu povídání, i kdyby to mělo být na 
úkor jiného naplánovaného progra-
mu. Ten by si holky a kluci stejně 
nejspíš neužili, pokud prožívají něco 
jiného.
• Buďme dobrými posluchači a ukaž-
me jim, že nás zajímá, co si myslí a co 
cítí.
• Vyptejme se, co o tématu vědí, co 
už stihli pochytit. Může to být dob-
rý odrazový můstek pro naše další 
povídání.
• Doplňme jejich informace o věcný 
popis toho, co se děje. Pokud mají 
otázky, pravdivě a věcně na ně odpo-
vězme. Volme jazyk i hloubku infor-
mací úměrně jejich věku. Nechceme, 
aby holky a kluci odcházeli z rozho-
voru s ještě větším strachem z války. 
Nesnižujme vážnost války, ale mějme 
na paměti, že není třeba, aby zejména 
ti mladší znali všechny krvavé detaily 
toho, co se děje.
• Držme se faktů, aniž bychom příliš 

mluvili o rozsahu dopadu. Nepřed-
vídejme, co se může stát dál, ani 
nemluvme o tom, jak hrozné věci se 
mohou v budoucnu dít.
• Pokud se chceme podělit o své ná-
zory, promluvme si o tom, jak obecně 
vnímáme válku. Dejme jasně najevo, 
že násilí není dobrý způsob, jak vyřešit 
konflikt, stejně jako není v pořádku 
porušování práv druhých a práv mezi-
národních.
• Povzbuzujme u holek a kluků soucit 
s těmi, kterých se válka bezprostředně 
dotýká. Mnohdy je nemusí mít úplně 
daleko, možná ve třídě, možná přímo 
v oddíle mají ukrajinské kamarády. 
A nejen ty, i s ruskými dětmi se mnozí 
z nich mohou setkávat. Ani ty nemají 
nic společného s agresí a samy mo-
hou mít také strach o své blízké.
• Mluvme s nimi o tom, co můžeme 
pro lidi zasažené válkou udělat, jaké 
máme možnosti jako oddíl, ale také 
jako jednotlivci. Může jít o finanční 
příspěvek na některou z veřejných 
sbírek, materiální pomoc, nebo jen 
prosté pochopení, soucit a připrave-
nost pomoci v budoucnu, jakmile to 
bude třeba.
• Zejména skauty, skautky a starší 
veďme k tomu, kde hledat ověřené 
informace, případně jak si je ověřovat 
a rozeznat je od fake news. I dezinfor-
mační válka je součástí tohoto kon-
fliktu a holky a kluky máme vybavit 
k tomu, aby jí nepodlehli.
• Ukažme dobré lidi, kteří pomáhají. 
Poukažme na jejich službu, aby holky 
a kluci věděli, že i když je na světě pár 
špatných lidí, existuje mnohem více 
těch laskavých a podporujících se.
• Ujistěme holky a kluky v tom, že je 
spousta profesionálů, kteří se starají 

o bezpečí naše i druhých – vojáci, 
státníci, policisté, lékaři a zdravotní 
sestry a mnozí další.
• Buďme jim dobrým příkladem. Pro 
holky a kluky je důležité vidět, jak se 
k věci stavíme my sami. Jak pracujeme 
s vlastními obavami, že se dokážeme 
jasně postavit na stranu těch, kteří 
trpí, případně aktivně hledáme cesty, 
jak pomoci. I takový vzor jim pomůže 
vyrovnat se s vlastními obavami.

Mám na schůzce otevřít téma války 
na Ukrajině sám/sama?

Bezpochyby nejednoduchá otázka. Jak 
jsme psali výše, je nepravděpodobné, 
že by holky a kluci o válce nevěděli, že 
by se jich zprávy o ní už nedotkly.
Pokud si nejste jisti tím, zda téma 
otevřít, nechte to na holkách a klu-
cích. Zeptejte se na začátku schůzky, 
jak se mají, co během dne zažili, jak se 
jim daří. Jestli někdo z nich téma války 
prožívá, nejspíš ho zmíní a pojmenuje, 
další se možná přidají. Pak už můžete 
postupovat podle bodů výše. Pokud 
téma nezazní, možná zatím není ne-
zbytné ho s nimi otevírat.

Co je ještě dobré vědět?

• Je možné, že více úzkostné děti 
nebudou chtít jít na schůzku a budou 
chtít být s rodinou. Respektujme to.
• Pokud na schůzce pozorujete u ně-
koho větší úzkost, výraznější změnu 
chování apod., upozorněte rodiče. 
A pokud je to zřejmé, řekněte jim, že 
úzkost nejspíš plyne z toho, co kolem 
sebe slyší o válce, a doporučte navá-
zat rozhovorem doma.

Naše skautská služba nás postavi-
la před novou, nelehkou výzvu: být 
oporou holkám a klukům v době, kdy 
se slovo válka skloňuje všude kolem. 
Zároveň za sebou máme náročné covi-
dové období. Možná ale právě během 
něj jsme si dokázali, že výzvám umíme 
čelit a že v tom skautské holky a kluky 
nenecháme. I nadále se vám budeme 
snažit nabízet podporu v tom, jak spo-
lečenské dění, které naši činnost nutně 
ovlivňuje, v oddílech uchopit.

Bára Tichavová 
místostarostka 

a zpravodajka pro program
Junák – český skaut

www.skaut.cz/
jak-mluvit-s-detmi-o-valce

Jak mluvit s dětmi 
o válce
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…že reagují hned, velmi akčně, po-
skytují pomoc rychle! Cítíme velkou 
vděčnost! 

Skautské krizové centrum Zlín, 
Skautský institut i skautské oddíly 
z různých koutů Česka se pustily do 
materiálních sbírek, a první dodávky 
jsou již na Ukrajině.
„Skauti sbírají spacáky, karimatky, 
deky, powerbanky, léky a zdravot-
nické vybavení od Žďáru přes Písek 
po Staříč a kde všude jinde. Borci ze 
Zlína už odvezli tunu a půl materiálu 
na Ukrajinu,“ uvádí 1. místostarosta 
organizace Junák – český skaut Petr 
Vaněk – Permi, který se neúnavně 
a okamžitě pustil do organizování 

YMCA Russia a podpořit je v jejich 
humanitární a mírové práci.

Děkujeme.            ČRDM 
27. 2. 2022

Tomáš Novotný, 26. 2. 2022: 

Takhle to vypadá ve Skautském insti-
tutu na Staroměstském naměstí. 
Nepřetžitý proud  lidí se spacáky 
a dalším potřebným vybavením.
Poputuje do Lvova či do centrálního 
skladu pomoci v Polsku. Vše se ladí za 
pochodu.
Tomici prispěli spacáky, baterkami 
a flískami, Mára ještě dobije nakou-
pené power banky a odveze je sem 
odpoledne.
Potvrdili jsme i nabídku asociačního 
forda s řidiči Donkym a Márou (foto 
dole).
Ještě drobný postřeh. Část vybavení 
je z Hudy. Řeknete: nóbl obchod. Ano, 
ale dali bez řečí tak nóbl cenu, samo-
sebou směrem dolů, že jsem jen mohl 
vděčně poděkovat.

Zdroj: FB T.N., foto archiv SI, 
YMCA v ČR a A-TOM

pomoci, i sám finančně přispěl na 
mnoho sbírek pomoci. 

Asociace turistických oddílů mláde-
že (Asociace TOM) přispěla na sbírku 
ve Skautském institutu. Tomícké od-
díly po celé republice nosí potřebné 
věci do sběrných mist.

Pionýr nosí potřebné věci na sběrná 
místa po celé republice.
„Hledáme další cesty, jak pomoci za-
saženým, formou ubytování v našich 
objektech,“ zní na FB.

YMCA v České republice je připrave-
na poskytnout smysluplnou pomoc 
YMCA Ukraine a ИМКА России /

To je na našich 
Spolcích úžasné...
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Foto David RůžičkaSkautský institut v Praze, 25. – 27. 2. 2022 

Na začátku byla prosba Natálky, 
ukrajinské skautské vedoucí, která žije 
v Praze a dobrovolničí ve Skautském 
institutu (SI), o pomoc při shromáždě-
ní asi 25 spacáků a karimatek pro její 
kamarády skauty na Ukrajině, protože 
tam už se nedaly koupit. Byl pátek 
25. února, den předtím začala válka... 
Prosbu nasdíleli kamarádům, a jaká 
se strhla lavina, vidíte na fotkách... 
Na snímku vpravo dole, zleva: Miloš 
Říha – Šípek, šéf SI, Vašek Novotný, 
který to všechno koordinoval, zá-
stupce ukrajinského velvyslanectví v 
Praze Andrii Kolesnichenko a Natálka 
Dubanevičová.
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oSmapadeSát  
Skauti vypravili za víkend ze Skautského institutu 
58 dodávek plných pomoci Ukrajině

Začalo to jedním smělým rozhodnutím, které jsme pro-
vedli v pátek (25. 2. 2022, pozn. red.) ve třech u stolu, 
a o 30 hodin později… 
Tyhle desítky neuvěřitelných dobrovolní-
ků, kteří se prostě v průběhu dne přidali 
a neskutečně makali. Mezi nimi i hasiči 
a policisté, kteří šli okolo.
Celý den fronta lidí, kteří přinesli nejen 
své nepoužívané věci, ale také zcela 
vykoupili většinu outdoorových obchodů 
v Praze a okolí.
Místní sbírky z desítek vesnic a měst, kte-
ré zřejmě poprvé v historii proměnily Malé náměstí v obří 
humanitární parkoviště aut a dodávek.
A taky už dvacítka aut a dodávek, které jsme stihli po 
střechu naložit a odeslat směr hranice, další desítky jsou 
domluveny a domlouvány právě nyní.
Tohle byl den, na který nikdo z nás nezapomene. Teď se 
modlíme za to, aby se tyhle věci dostaly tam, kde mohou 

zachraňovat životy, a že pro stateč-
ný ukrajinský lid vše nakonec dobře 
dopadne. 
Sláva Ukrajině, sláva hrdinům!

I v tomto prvním momentu za celý 
den, kdy jsme se na chvilku zasta-
vili a prohlédli si, s kým jsme ten 
příběh vlastně prožili, chybí dalších 
40 lidí, kteří dál nakládají dvě právě přistavené dodávky… 
Což bude spolu s tříděním a balením naše činnost ještě na 
celou noc a neděli… 

Možnosti, kam darovat věci, aktualizujeme na webu: 
https://www.skautskyinstitut.cz/pro-ukrajinu
K nám v tuto chvíli už nic!

Zdroj: FB Skautského institutu, 26. 2. 2022 
foto David Růžička

P. S. V současnosti jezdí k hranicím celé humanitární vlaky 
Člověka v tísni. Jsme rádi, že jsme mohli trochu pomoci 
s akutním nedostatkem některého materiálu, ale nyní již 
podobná doprava materiálu k hranicím spíše jen kompli-
kuje logistickou situaci. Věřme zkušeným humanitárním 
organizacím, přispívejme jim, a sledujme poptávku po 
vybavení, které bude chybět uprchlíkům na českém území. 
Buďme připraveni! (1. 3. 2022)
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27. února 2022 • V Przemysli od pěti ráno překládáme 
z dodávek přímo do kamionů a aut, ze kterých první právě 
míří do Lvova. Všechno běží, jak má. Na Staromák už zase 
naběhla neuvěřitelná stovka dobrovolníků...

1. března 2022 • Naše sbírka byla přeložena na 4 kamio-
ny, které odjely do centrálního skladu materiálu ve Lvově, 
a 2 autobusy, které zamířily do Ivano-Frankivsku.
Na fotce vpravo jsou naše dvě koordinátorky Natalie 
a Anička, které společně s cestou strávily touhle lapálií sko-
ro 50 bdělých hodin, během nichž se podílely na přeložení 
úplně všeho, co na Ukrajinu jelo. Jsou živy a zdrávy zpět 
v Praze. Stejně tak všichni řidiči... 

Skautský institut v Praze, 25. – 27. 2. 2022 

Przemysl, Polsko, 26. – 27. 2. 2022 

Foto Petr Kalousek, Lukáš Bíba a archiv SI

Zdroj: FB Skautského institutu
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čtu: směr Užhorod
Ve dnech 28. 2. – 2. 3. 2022 uspořá-
dala Česká tábornická unie v ústřed-
ních kancelářích v Praze sbírku 
konkrétní pomoci pro Ukrajinu. 
Sbírky probíhaly také v dalších tábor-
nických oblastech, kde je organizovaly 
naše tábornické kluby, oddíly a osady. 
Sbírali jsme primárně léky a zdravot-
nický materiál a hygienické potřeby, 
stany, spacáky, karimatky a deky. Díky 
spolupráci MČ Praha 10 se výzva 
šířila dál i mimo ČTU, dárci postupně 
přinášeli i trvanlivé potraviny, teplé 
oblečení a hračky pro děti. Propojili 
jsme se i se školami.

Ministr školství Petr Gazdík 4. března 
do datových schránek škol rozeslal 
dopis, ve kterém ředitelky a ředitele 
informoval o vytvoření speciální-
ho portálu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 
k problematice Ukrajiny. Školy, ale 
i veřejnost, na něm najdou veškeré 
potřebné informace, včetně metodik 
a kontaktů.
„Situace se vyvíjí každým dnem a my 
všichni budeme muset flexibilně 
reagovat na aktuální požadavky. Chci 
Vás ujistit, že vše intenzivně řešíme 
ve spolupráci s ostatními ministerstvy 
a relevantními organizacemi, snaží-
me se předvídat problémové situace 
a hledat včas řešení. Naším cílem je, 
abyste informace od nás měli včas, 
srozumitelné a na jednom místě. 

A zároveň Vám chceme poskytnout 
potřebnou metodickou podporu,“ 
píše v dopise školám ministr školství 
Petr Gazdík.
Součástí ministrova dopisu pro školy 
byly také dva materiály:
• Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR – 
zaměřuje se na konkrétní postupy při 
začleňování dětí a žáků do kolektivu 
a pravidla pro jejich zařazování do 
škol. Materiál obsahuje také užitečné 
odkazy ke zvládání jazykových bariér 
a ke vzdělávání žáků cizinců a důležité 
kontakty.
• Příručka pro školy v době kata-
strofické události – kterou připravil 
Národní ústav duševního zdraví 
a vznikl jako zdroj informací pro 
pedagogy základních a středních škol. 
Nabízí aktivity, které je možné s žáky 

podnikat, a materiály, které napomo-
hou otevírat citlivá témata ve školním 
kolektivu. „Věříme, že pro školy bude 
tento materiál přínosný při předchá-
zení konfliktů v třídních kolektivech 
a v péči o duševní zdraví žáků,“ napsal 
Petr Gazdík.

MŠMT také spustilo web 
https://www.edu.cz/ukrajina/, 
jehož je i sekce FAQ, kde školy nalez-
nou otázky a odpovědi na konkrétní 
případy. Spuštěny byly také telefonic-
ké a e-mailové linky, na které se mo-
hou školy k problematice ukrajinského 
konfliktu a jeho dopadů obracet.

MŠMT

https://www.msmt.cz/msmt-
vytvorilo-specialni-portal-k-ukrajine

mŠmt vytvořilo speciální portál 
k ukrajině

Sbírka běžela od rána do noci, bylo 
třeba vše roztřídit, polepit krabice 
a odnosit. Lví podíl práce odvedli 
tábornice a táborníci z T.O. Tasajen, 
T.O. Navaho a skupina dobrovolníků. 
Během sbírky nás zachránili také siláci 
z T.K. Orion, kteří v úterý večer z Čes-
kých Budějovic dovezli plnou dodávku 
materiálu a odnosili navíc hromady 
dalších věcí. 
Ve středu dopoledne jsme naložili 
vytříděné věci do dodávek a stateční 
řidiči z řad táborníků je transporto-
vali na domluvené místo na východ 
od Užhorodu, kde je převzali místní 

koordinátoři a rozvezli podle aktuál-
ních potřeb místních lidí. Na místě byli 
do všech dostupných transportních 
prostředků naloženy maminky s dětmi 
a dovezeny do České republiky, kde 
jim mezitím bylo zorganizováno 
ubytování v rodinách a zajištěna 
pomoc s administrativou, nalezením 
pracovních míst a umístěním dětí do 
školek a škol. Obrovské poděkování 
patří Vaškovi Klánovi z Chomutova 
z tábornické oblasti Velké Lucko a jeho 
přátelům, díky kterým byla zajištěna 
celá tato náročná logistika.
Velmi děkujeme všem, kteří se na 
sbírce a pomoci lidem podíleli. Díky! 

Video sestřih ze sbírky a cesty: 
https://www.youtube.com/
watch?v=KqyrMKxXpTM

Zdroj: FB České tábornické unie
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Tiskovou konferenci pro děti o dění 
na Ukrajině uspořádal Junák – český 
skaut a Radiožurnál Českého rozhla-
su 9. března 2022.

Na co se děti ptaly? Například: 
• Proč vznikají války a dá se tomu 
předejít?
• Proč vlastně Rusko chtělo zaútočit 
na Ukrajinu?
• Jak pracuje Červený kříž mezi Čes-
kou republikou a Ukrajinou?
• Co by se dělo s českými dětmi, 
kdyby se ruská invaze dostala i sem do 
Česka?

Na jejich otázky odpovídali Štěpán 
Vymětal, odborník na psychologii krizí, 
katastrof a traumatu z Ministerstva 
vnitra, Petra Wünschová, psychote-
rapeutka z Centra LOCIKA, Richard 
Smejkal, šéf ústředního krizového štá-
bu Českého červeného kříže, Natálie 

Dubanevičová, dobrovolnice a skaut-
ská vedoucí z Ukrajiny a Jakub Lucký, 
zpravodaj zahraniční redakce Českého 
rozhlasu. 
Tiskovou konferenci moderovala Bar-
bora Trojak, skautská tisková mluvčí. 

Tisková konference pro děti
Na videozáznam z tiskové konference 
se můžete podívat např. zde:
https://junior.rozhlas.cz/osudy-uprch-
liku-i-vysledek-valky-na-ukrajine-co-
zajimalo-deti-na-specialni-8698452

Zdroj: FB Junák – český skaut

Vážení přátelé a podporovatelé DofE,
válka na Ukrajině dopadne zásadně 
na všechny děti a mladé lidi. Po dvou 
letech pandemie covidu je to další tra-
gická událost, která obrovsky ovlivní 
psychiku a wellbeing všech dětí. Nejen 
těch na Ukrajině, které jsou vystaveny 
barbarským útokům ruského vojska, 
ale všech v Evropě i jinde, které se 
bojí a mají strach o sebe, své kamará-
dy a své blízké.
První krok za DofE v ČR jsme učinili.
Každý účastník v DofE v rámci dobro-
volnictví může okamžitě začít pomá-
hat nebo již pomáhá v humanitárních 
organizacích nebo kde je potřeba. 
Sdíleli jsme s naší komunitou vysílání 
o tom, jak mluvit s dětmi o válce od 
Centra Locika a Junák – český skaut.
A další kroky budou následovat: 
pomoc lidem hledajícím bezpečí skrze 
dofáky, vedoucí a DofE centra a po-

moc s integrací mladých, podpora ze 
Sociálního DofE fondu či spolupráce 
se slovenskými kolegy DofE.
Nikdo nezlomí naši vůli pomáhat 
dětem a mladým z celého světa a učit 
je, že pouze vzájemná sounáležitost 
a porozumění vede k trvalé svobodě 
a míru.

Tomáš Vokáč, 
výkonný ředitel programu DofE

DofE dobrovolnictvím na pomoc 
Ukrajině

Smysluplná dobrovolnická pomoc by 
měla umět rychle reagovat na spo-
lečenské dění. Podobně jako v době 
pandemie covid-19 proto nabízíme 
mladým, plnícím DofE, možnost 
věnovat libovolný počet hodin svého 
stávajícího dobrovolnictví pomoci 
Ukrajině. Stačí záměr schválit se svým 

vedoucím a pak zapsat dané hodiny 
a popis pomoci v účastnické aplika-
ci. DofE vedoucí hrají důležitou roli 
v tom, jak se dofáci mohou v rámci 
dobrovolnictví smysluplně angažovat. 

Doporučujeme pro inspiraci následu-
jící weby, které zpřehledňují a aktuali-
zují vhodné formy pomoci:
• www.stojimezaukrajinou.cz
• www.pomahejukrajine.cz.

Kromě dobrovolnické pomoci mohou 
vedoucí s mladými mluvit o tom, co 
se děje a proč, pomáhat jim třídit in-
formace a zpracovávat emoce, obavy, 
mluvit s nimi o historickém kontextu 
a ukrajinské i ruské kultuře. Především 
pak facilitovat diskuzi o aktuálním 
dění a podporovat mladé v kritickém 
uvažování a rozpoznávání dezinfor-
mací.

Mezinárodní cena vévody 
z Edinburghu (DofE) ČR

má to cenu... 
Pomáhat ke svobodě!
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knihovnička    

Violet Oaklander
Překlad: 
Marcela Koupilová

Dětské nitro z pohledu 
gestalt terapie
Téměř tři desetiletí po knize 
Třinácté komnaty dětské 
duše, kterou mnozí považují 
za základní knihu o terapii 
hrou, přišla autorka s novou 
publikací. I ta se zaměřuje 
na vztah mezi terapeutem 
a dítětem či dospívajícím 
a představuje řadu tvoři-
vých, expresivních a projek-
tivních technik pro odhalení 
klientova vnitřního já. Stává 
se tak mapou ke skrytému 
pokladu, který ale nikdy 
nelze úplně odhalit, protože 
dítě se stále rozvíjí a mění 
a jeho hloubka je nezměr-
ná. Pomocí této mapy se 
autorka snaží, aby děti 
navázaly kontakt s vlastními 
emocemi, zlepšily své vzta-
hy s druhými lidmi, oživily 
své smysly a našly kontakt 

anketa / knihovnička 

Jan Vokurka
zakladatel a majitel
nápojové společnosti Kitl

Člověk přirozeně tíhne 
k tomu obklopovat se lidmi 
stejného věku, jako je on 
sám. Nicméně já si vědomě 
přikazuji, abych spolu-
pracoval s lidmi z různých 
generací. Samozřejmě od 

anketa: Spolupracujete raději s lidmi své generace, nebo věk 
nehraje roli? 

nenáSilná 
komunikace – 
Řeč života 

Ukrytý 
poklad 

Marshall B. Rosenberg
Přeložila Norma Garcíová

Řada lidí v naší společnosti 
byla vychovávána k posuzo-
vání, soutěživosti, kladení 
požadavků a komunikaci 
s lidmi v termínech, co je 
„správné“ a co „špatné“. 
Komunikace v tomto smyslu 
často vede k nedorozumě-
ním a přerušení spojení. 
Nenásilná komunikace 
představuje nejen určitou 
metodu, ale ucelený pohled 
na svět. Je založena na na-
slouchání sobě i partnerovi 
a ochotě vnímat potřeby 
a pocity obou. Tak pomáhá 
k řešení konfliktů a názoro-
vých rozdílů a rozvíjí vztahy 
založené na vzájemné úctě, 
vcítění a spolupráci.
Knihu, která byla pro nové 

Antonie Formanová
herečka

V herectví spíše role určuje 
věk. Ve spolupráci nebo 
komunikaci pro mě věk 
moc nerozhoduje. Rozho-
dují spíše nějaké sympatie. 
Sama jsem o sobě párkrát 
slyšela (i od sebe samé), 

že jsem taková „stará 
duše“ a obklopuji se lidmi, 
kteří mezi sebou mají velké 
věkové rozptyly. Je možné, 
že se občas komunikace 
nebo spolupráce zasekne 
na nějakých tématech, 
která mohou různé gene-
race jinak vnímat a proží-
vat. Co se týče konkrétně 
mého oboru, tedy herectví 
a umělecké tvorby, více než 
věkem se pak můžeme lišit 
spíš tvorbou a přístupem 
k ní. Podporuji mé vrstev-
níky a mladé umělce, kteří 
začínají nebo přinášejí nová 
témata a přístupy. Zároveň 
obdivuji a obracím se na 
starší a zkušenější kolegy. 
Inspiruji se těmito lidmi 

starších lidí člověk získává 
zkušenosti a určitý nadhled, 
od lidí mladších pak zase 
novou energii a pohled do 
budoucna. Obzvlášť rád se 
ptám svých tří synů, jejichž 
rady jsme již několikrát 
v Kitlu aplikovali.

Připravil Jiří Majer
Foto archiv respondentů

v obou případech a jsem 
otevřená spolupráci nehle-
dě na věkové rozdíly.

Antonie Formanová 
mj. získala v březnu 2022 
ocenění Český lev jako nej-
lepší herečka ve vedlejší roli 
(film Okupace).

vydání důkladně revidová-
na, ocení čtenáři se zájmem 
o témata efektivní komuni-
kace.

Marshall B. Rosenberg, 
Ph.D. byl americký psycho-
log a tvůrce konceptu nená-
silné komunikace. Vyrůstal 
v neklidné detroitské čtvrti, 
kde si vypěstoval hluboký 
zájem o nové formy komu-
nikace, které by poskytly 
alternativu násilí, s nímž se 
setkával. 

Cena v e-shopu nakladatele 
297 Kč; Portál, 2022

s vlastním tělem. I když je 
kniha psaná z pozice gestalt 
terapie, je vhodná pro 
všechny psychoterapeuty, 
psychology, sociální pracov-
níky, vychovatele a další, 
kteří pracují s dětmi a mlá-
deží, ale i pro rodiče. Kniha 
je studnici různých pozo-
rování, příkladů, podnětů 
a metodických doporučení.

Violet Oaklander pracovala 
jako psycholožka a psycho-
terapeutka zaměřená na 
děti a dospívající. 

390 Kč, Portál, 2022 
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