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Přílohy

1. „Vědecká konference“

Společně s vedoucími Havranem a Sedmikráskou jsme na poslední společné schůzce 

pro děti připravili aktivitu, v rámci níž jsme setkání uvedli jako třináctou 

mezinárodní vědeckou konferenci o skautingu. Název a z něj vyplývající téma 

konference byl „Skautský zákon na prahu budoucnosti“. Děti se vžily do role 

odborníků, kteří měli za úkol prodiskutovat aktuálnost skautského zákona, závěry 

přednést na „tiskové konferenci“ a později navíc podrobit tyto závěry kritickému 

posouzení v debatě s ostatními. Havran dětem předložil tuto koncepci a detailně 

vysvětlil, jak bude aktivita probíhat. 

Aktivity se účastnilo osm dětí, které jsou ve skautském oddílu rozděleny do 

dvou družin, jež plnily úlohu i v naší aktivitě. První družinu představoval Roháč, 

Větvička, Elka a Jeník. Druhou družinu utvářeli Cácorka, Oheň, Mourek a Šáša.     

Nejprve jsme každému z dětí dali papír se zněním skautského zákona (deset 

pravidel tvořící zákon). Prvním úkolem bylo, aby se děti nad těmito pravidly 

samostatně zamyslely a podle jejich vlastního uvážení vybraly dva nejdůležitější a 

dva nejméně důležité body. Tyto body měly zaznamenat na papír a stručně odůvodnit 

výběr těchto bodů. Mohly také libovolně pozměnit dva body. V závěru celé schůzky 

děti papíry odevzdaly, načež jsem zjistila, že úkol kompletně splnily čtyři z osmi 

dětí. Jejich výstupy jsem později použila při rozboru jako rozšiřující materiál 

k prohloubení mého pohledu. Tyto práce zde uvádím.

Jeník:

Důležitý bod č. 1 = Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských. 

Důvod = „Jak by jinak vypadala příroda.“

Důležitý bod č. 2 = Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců. 

Důvod = „Jinak by si každý mohl dělat to, co chce.“
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Nedůležitý bod č. 1 = Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého 

skauta.

Důvod = „Můžou to být i zlí lidé.“

Nedůležitý bod č. 2 = Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích. 

Důvod = „Je to moc těžké.“

Roháč: 

Důležitý bod č. 1 = Skaut je pravdomluvný.

Důvod = „Bylo by to jak v politice.“

Důležitý bod č. 2 =  Skaut je zdvořilý.

Důvod = „Bylo by to samý *****, censored, atd.“

Nedůležitý bod č. 1 = Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.

Nedůležitý bod č. 2 = Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

Šáša:

Důležitý bod č. 1 = Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.

Důvod = „Někdy někomu můžeme zachránit život.“

Důležitý bod č. 2 = Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.

Důvod = „Nic jiného v podstatě nemáme (drahé věci).“

Nedůležitý bod č. 1 = Skaut je zdvořilý.

Nedůležitý bod č. 2 = Skaut je veselé mysli.

+ Jeden bod navíc „Skaut je čistotný.“

Mourek:

Důležitý bod č. 1 = Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.

Důvod = „Staří a postižení lidé denně riskují život.“

Důležitý bod č. 2 =  Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.

Důvod = „Příroda v zemích mizí. Je důležité ji chránit.“

Změněný bod č. 1 = Místo Skaut je zdvořilý → „Skaut je jak na tělu, tak v duši.“

Změněný bod č. 2 = Místo Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích → 

„Skaut nepoškozuje veřejné nebo soukromé věci.“
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Ze záznamů je zřejmé, že Šáša přidala jeden bod navíc, přesto že to nebylo 

povoleno a neodůvodnila výběr nedůležitých bodů. Mourek zase místo volby dvou 

nedůležitých bodů jen změnil dva body. 

Zprvu se děti ptaly, co mají dělat, když některým bodům nerozumí, na což 

jim Havran odvětil, že to je třeba jeden z důvodů, proč zákon pozměnit, upravit. 

Chtěly vědět, co znamená, že má být skaut hospodárný. Havran jim vysvětil, že to 

znamená, že je šetrný a nerozhazuje. Já jsem doplnila, že takový člověk neplýtvá. 

Snažily se různě komunikovat, řešit svoje nápady s ostatními, ale v této první části 

byl kladen důraz na to, aby si udělaly vlastní názor a pečlivě si vše samy promyslely. 

V průběhu ještě zaznívaly protesty, že si myslí, že nic není nedůležité. Havran jim 

upřesnil, že jde jen o výběr bodů, které se jim oproti jiným zdají být méně důležité, 

ne špatné. Další nejasný bod pro některé byl „Být čistý v myšlenkách, slovech i 

skutcích“ a „Být věrný a oddaný“. Poté zaznělo: „Skaut je přítelem všech lidí dobré 

vůle?“ a Sedmikráska: „To je ale překvapení, co“. 

V další části programu se děti rozdělily do dvojic, které měly za úkol 

prokonzultovat své výsledky a společně se shodnout na oněch čtyřech bodech. A 

opět nastal problém, že by něco měly „vyškrtnout“. 

Po této činnosti je Havran rozdělil do dvou skupinek podle družin a dal jim za 

úkol se v rámci nich domluvit na třech úplně nejdůležitějších bodech ze všech. Já 

jsem v průběhu aktivity procházela kolem, poslouchala a částečně nahrávala debatu 

na diktafon. S vedoucími jsme jim navíc radili, když v něčem neměly jasno. Uvádím 

některé zajímavé momenty:

Elka: „Tím, že něco děláš, tak ukazuješ, že je to důležitý.“

Cácorka: „Já bych přeškrtla, že skaut je pravdomluvný. Lež ještě nikoho nezabila.“

Šáša: „Ale když si vezmeš Rusalku, tak tam taky někoho zabili kvůli pravdě.“

Větvička: „Všichni lidi vražděj.“

Oheň: „Ne to nebylo v Rusalce, to bylo v Jesus Christ Superstar.“

Cácorka: „Pravda vraždí, lži léčí.“

Já: „Že všichni lidi vraždí?“
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Větvička: „To jenom v určitých situacích, který byste ale nepochopili.“

Oheň: „Tu „osmičku“ ti okecám klidně. Kdyby skaut nebyl veselé mysli, tak by 

nebyla sranda, a když nebude sranda, tak v životě bude jenom mrtvo a nuda!“

Cácorka: „Ale pravdomluvnost není tak důležitá. Tím nikoho nezabiješ, že budeš 

lhát.“ 

Oheň: „Jako je to důležitý, je to důležitý, ale teďka řešíme, co je nejdůležitější.“

Cácorka: „Budeš hrozně milá, akorát že nebudeš mít prachy, tak k čemu ti to bude.“

Po tom, co obě družiny dospěly k závěrům, mohla začít „tisková konference“. 

Ta sestávala z prezentace každé skupiny zvlášť, přičemž jsme my ostatní poslouchali 

a druhá družina čekala, až na ní přijde řada. Každý z družiny přednesl jeden ze 

závěrů, ke kterému v oné skupině společně dospěli, nebo uvedl nějakou rozšiřující 

poznámku k tématu. Současně také vysvětlili, proč se rozhodli právě tak, jak se 

rozhodli. Po této prezentaci byl prostor na případné dotazy směrem k prezentujícím. 

Tuto část jsem si také nahrála na diktafon a zpracovala. 

Tisková konference:

1. družina

Roháč: „No, takže skaut je pravdomluvný, protože kdyby nebyl pravdomluvný, tak 

jak to tady vypadá. Každej mluví sprostě, i tamhle ten kameraman. No nevím, co dál 

k tomu říct.“

Větvička: „Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta. No,

protože kdyby třeba někdo přišel a zastřelil najednou sto padesát skautů, tak ti skauti 

se hned naštvou a začnou proti němu válčit a lidi by zničili svět atomovejma 

bombama.“

Elka: „Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských, protože kdyby nebyl, 

tak by se kazily stromy a všechno ve velkým, a ani by se nevysazovaly nějaký další, 

takže bysme tady za chvilku neměli vzduch.“
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Jeník: „V dokumentu jsme přepsali jedno pravidlo, že skaut je hospodárný a napsali 

jsme tam, že skaut je šetřivý. Konec.“

Dotazy:

Havran: „Můžu se zeptat proč jste to přepsali?“

Jeník: „Je to více srozumitelné.“

Sedmikráska: „Jenom by mě zajímalo, jestli si myslíte, že šetřivý rovná se 

hospodárný, nebo je to něco jiného?“

Děti: „To samý. Je to to samé. V modernějším významu slova.“

Havran: „Hovořili jste tady hodně o tom, co by se stalo, kdyby se nějaké body 

neplnily. Mohli byste naopak uvést nějaký pozitivní příklad, proč ty body jsou 

důležité. Diváci to mají rádi.“

Cácorka: „Budete mít víc přátel.“

Elka: „Protože prostě přírodu máme rádi, takže tak.“ 

Větvička: „Nebo třeba, že by se to mohlo vázat k tý přírodě a k tomu být přítelem 

všech lidé dobré vůle, tak se nějak dohodnou a půjdou zrovna  pomáhat přírodě. 

Třeba vysazovat stromky.“

2. družina

Cácorka: „Skaut je prospěšný a pomáhá jiným. No, tak kdybysme si nepomáhali, tak 

bysme se všichni vraždili a nikdo by tu prostě nebyl ani ze skautů.“

Oheň: „Jako další jsme vybrali, Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů 

lidských. To je jako, že kdybychom nechránili přírodu, tak by tady všude byly 

továrny, že jo, tamhle na Šumavě a takový a nebyly by tady žádný lesy, žádný 

přírodní parky a nic takovýho. Proto jsme vybrali tady to.“

Mourek: „Tak skaut je veselé mysli, protože aby lidi prostě nemysleli na to, že třeba 

někoho zabijou, protože to by se pak tady nedalo žít, že jo.“ 

Šáša: „Takže my jsme vlastně původně chtěli přepsat jeden zákon, a to že skaut je 

zdvořilý, na nepoškozuje veřejné nebo soukromé prostranství, ale přišlo nám to 
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stejný jako skaut je poslušný rodičů představených a vůdců. Tak jsme to zase zpátky 

změnili na skaut je zdvořilý.“

Dotazy:

Havran: „Já zopakuji dotaz z minula, jestli byste dokázali vymyslet vedle těch 

příkladů negativních taky nějaké pozitivní?“

Šáša: „Tak asi, že skaut je prospěšný a pomáhá jiným, že by vlastně ostatní nemuseli 

nic jinýho dělat. Že prostě by se tam nudili, někde by se váleli a ty co by někam šli, ty 

staří by padali na schodech.“

Cácorka: „No tak třeba - nikomu se nic nestane.“

Větvička: „Jak může vědět, že se nikomu nic nestane, jak může vědět, že nespáchá 

sebevraždu?“ 

Havran: „Ale tak to je, rozumějte paní kolegyně, tady prostě všechny ty názory pro 

televizi jsou zjednodušující, protože v několika větách není možné obsáhnout celou 

hloubku problému.“   

Poslední částí a současně také závěrem schůzky byla debata o průběhu 

aktivity a důvodech výběru daných bodů zákona, tedy jakási zpětná reflexe. Této 

debaty se účastnila nejprve první družina, která zůstala ve stejné místnosti se mnou a 

Sedmikráskou, zatímco druhá družina šla s Havranem do vedlejší místnosti a tam 

výtvarně zpracovávala vybrané body. Po určité době došlo k výměně družin. 

V debatující skupině jsme si všichni sedli na zem a utvořili kruh. Se Sedmikráskou 

jsme dětem pokládaly otázky o průběhu a tázaly jsme se na důvody jimi zvolených 

bodů. Snažily jsme se dopátrat povahy jejich mravního usuzování, způsobu jejich 

myšlení, probíhajících sociálních interakcích a s nimi souvisejících rozhodnutí

skupiny. Vše jsem opět zaznamenala na diktafon a zformulovala do textu pro další 

použití. 

Závěrečná debata 1. družiny

Sedmikráska: Jakým způsobem probíhalo to vybírání důležitých bodů? 

Jeník: „Věděl jsem, co tam je blbě a dobře.“ 

Sedmikráska: „Padl  tady nějaký ústupek? Musel někdo ustoupit?“

Elka: „Ne, Roháč s tím prostě souhlasil.“
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Větvička: „Jo, on řekl uděláme to takhle nó a takhle prostě dobrý, nó prostě, jo...“

Elka: „Tečka.“

Roháč: „Shodli jsme se na tom.“

Já: „Bylo tam něco, s čím jsi nesouhlasil?“

Roháč: „Ne.“

Větvička: „Byli to věci, které ničí svět. To nám stačí.“   

Roháč: „Pokud to nebude mytí nádobí tak s tím souhlasím.“

Já: „Byly to stejné body, které jste vymysleli vy dva s Jeníkem?“

Roháč: „No na jednom bodu jsme se neshodli všichni, takže to vyšlo akorát.“

Sedmikráska: „Jaký byl ten bod, na kterém jste se neshodli?“

Roháč: „Neshodli jsme se na bodu, že skaut je zdvořilý.“ 

Sedmikráska: „Vy jste ho považovali za důležitý a holky ho neměly?“

Větvička: „No, my ho vyhodili.“ (smích)

Roháč: „Přitom by to mělo bejt naopak.“

Já: „A co jste měly vy?“

Větvička: „My jsme měly tu přírodu a lidi dobré vůle. Protože to prostě může zničit 

svět. Že jseš nezdvořilej, tak svět nezničíš.“

Elka: „A proč furt ničíš svět???“

Jeník: „Apokalypsaaa.“

Větvička: „A když jseš něčí přítel, tak jseš na něj logicky zdvořilej, ne?? Tak jako 

přece to dává smysl.“

Sedmikráska: „Takže jaký byl ten argument, který vás kluci přesvědčil, abyste 

zvolili to co holky, místo toho, že skaut je zdvořilý?“ 

Jeník: „Já jsem byl takovej nezávislej.“

Sedmikráska: „Ty jsi byl nezávislý?“

Elka: „Vědec, který se o nic nezajímá, který je jenom do počtu.“

Větvička: „Ty jseš nezainteresting.“

Sedmikráska: „To jsou ale dvě rozličný slova, jo. Kdybys byl nezávislý, tak to 

znamená, že jsi tam jenom za sebe…“

Jeník: „Ale to jsem první prosadil, za sebe, ale…“

Sedmikráska: „Tak a pochopila jsem kluci, že vy jste od holek neslyšeli žádný 

argument, proč zvolit to jejich.“

Větvička: „Slyšeli!“
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Sedmikráska: „Tak já jsem to z kluků nedostala, to je zajímavý. Tak co jste 

říkaly?“

Větvička: „Že by to zničilo svět, kdyby se to nedodržovalo.“

Já: „Ne, holky říkaly, ale kluci nevysvětlili, proč by radši zvolili, že skaut je 

zdvořilý.“  

Větvička: „No protože když je skaut přítelem všech lidí dobré vůle, tak je zároveň 

zdvořilej. Já přece nebudu svýmu kamarádovi nadávat nevím do čeho.“ 

Roháč: „To je zbytečný, proč by byli lidi dobrý vůle.“  

Větvička: „No protože pak jsou i zdvořilí, ne asi??“

Sedmikráska: „Já se ještě zeptám na druhou stranu kluků, jaký vy jste měli 

argument pro to, že jste mezi ty důležitý potom chtěli dát, že skaut je zdvořilý.“ 

Roháč: „Prostě nám to tak vyšlo.“

Sedmikráska: „Jakým způsobem jste to teda vybírali ty nejdůležitější body? Vyšlo 

nám to, znamená co?“

Roháč: „Zkonzultovali jsme to.“

Jeník: „Nějak tak, no.“

Sedmikráska: „Jak?“

Jeník: „Vedli jsme hodně dlouhou debatu o tom. Došli jsme k tomu, že to bude 

celkem stejný.“

Sedmikráska: „Tak proč zdvořilý, jo. Zkuste se opravdu teď Jeníku, Rozruchu 

zamyslet, co tam padlo. Vyšlo vám to, že jste si řekli, tak třeba tohle?“

Roháč: „Jo.“ 

Sedmikráska: „Takovým způsobem jste k tomu došli? Tak potom to asi nebylo 

jednoduchý…“

Roháč: „My jsme tomu spíš jako dávali priority, jako co je nejdůležitější.

Elka: „Co je priorita?“

Roháč: „A co je důležitější než tamto…“

Sedmikráska: „Já tomu rozumím, že to třeba dostalo víc bodů, ale proč?“

Roháč: „Jako než nějaká ochrana přírody?“

Sedmikráska: „Jo, že jste to srovnávali s těmi ostatními…“

Roháč: „Hm“

Sedmikráska: „Ale nic konkrétního nepadlo, v tý vaší dlouhý diskuzi?“

Roháč: „Ne.“



9

Já: „Přijde vám, že jsou lidé kolem vás, v okolí nezdvořilí?“

Roháč: „Když vezmu školu…“

Větvička: „Škola je ale trochu odlišné prostředí od ostatních.“

Roháč: „Když vezmu hospodu.“

Větvička: „Hospoda je ještě odlišnější prostředí od ostatních.“

Jeník: „Když vezmu můj pokoj.“

Já: „A jak jsou ti lidé nezdvořilí?“

Jeník: „Sestra přijde, rozdělá úplně všechny hračky, co si tam natahala a neuklidí to. 

A pak to za ní musím uklízet já.“

Děti: „Přesně tak. To se mi taky stává.“

Já: „A vy jste vždy zdvořilí?“

Větvička: „Právě proto jsem to nedala.“

Roháč: „Já mlčím nebo gestikuluju.“

Sedmikráska: „Tak mě ještě tak napadá, když jste přemýšleli o tom skautském 

zákoně, vztahovali jste to třeba na situace ve skautském oddíle, na výpravách, na 

schůzkách, nebo jste uvažovali a vzpomínali nějaké situace, kdy jste uplatnili ty 

body, pravidla i mimo…

Jeník: „Spíš jako.“

Sedmikráska: ...já nevím třeba v rodině, ve škole...“

Větvička+Elka: „My jsme uvažovaly o celosvětovém dopadu!“

Roháč: „Já myslím, že všechno.“

Jeník: „No, prostě ta jejich apokalypsa, no.“

Já: „A přijde vám, já nevím, protože jsem nikdy nechodila do skauta, že je to tady 

jiné?“

Roháč: „Než v normálním životě? Nesmíš mluvit sprostě.“

Jeník: „Musíš hned klikovat, v některých případech i po třech.“ (Děti se smějí.)

Roháč: „Tady je to náročnější od ostatních.“

Já: „A jak?“

Roháč: „Někdy si stavíme vlastní příbytky.“

Elka: „Někdy?“

Roháč: „No, vlastně skoro vždycky.“

Jeník: „Většinou.“

Větvička: „To je nejlepší.“
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Roháč: „Kdežto když jedeš na tábor, tak tam maj většinou chatky. U nás to co si 

postavíš, v tom bydlíš.“

Sedmikráska: „Zkuste ještě vymyslet nějakou konkrétní situaci, která se vás 

dotýká. To znamená z vašeho života, z vašeho prostředí. To znamená, vyberte 

nějaký ten bod, který jste považovali za důležitý, můžete teď každý v hlavě, takže 

můžete klidně nezávisle na sobě vybrat oba dva ten stejný, to nevadí a vymyslet 

nějakou konkrétní situaci ze života, kdy to pravidlo uplatňujete, popřípadě co to 

potom ovlivní. Třeba vaše okolí, vaše spolužáky, rodiče, rodinu celkově.“

Jeník: „Eee.“

Elka: „To nechápu.“ 

Sedmikráska: „No jaké jste měli ty body? Skaut je prospěšný… To jste měli jeden 

ten bod.“

Jeník: „Že pustíš babičku v autobuse.“

Elka: „Ne, my jsme měly lidi dobré vůle…“

Sedmikráska: „Tak a další bod jste měli?“

Elka: „Že je ochráncem přírody a výtvorů lidských a lidí dobré vůle.“ 

Sedmikráska: „A třetí bod jste měli jaký?“

Elka: „Že je pravdomluvný.“

Sedmikráska: „Výborně. Takže každý z vás si teď vybere…

Jeník: „Prospěšný.“

Sedmikráska: …jeden bod…

Jeník: „Mám prospěšný, mám prospěšný!“

Sedmikráska: …ze svého života, ze svého prostředí, kdy to pravidlo uplatňuje a jak 

to třeba ovlivňuje ostatní. Jo, teď zkusme přijít na to, co se děje pozitivního, když se 

to opravdu dodržuje. Tak má už někdo vymyšleno?“

Jeník: „Ta prospěšnost, nebo co to tam bylo. Že pustím sednout nějakého starého 

člověka sednout v tramvaji. To dělám dost běžně.“

Roháč: „Myslíš zdvořilost?“

Sedmikráska: „Jakou pak zachycuješ reakci toho staršího člověka?“

Jeník: „Určitě je to pozitivní. Pokud je jako plnej autobus.“

Sedmikráska: „Jasně, jasně.“

Já: „A máš z toho pak dobrý pocit?“

Jeník: „No já už to dělám takřka denně. Tak automaticky. Proč ne.“
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Roháč: „On je hlavně dobrej pocit z toho, že můžeš stát a nemusíš sedět.“

Větvička: „A že tě strašně bolej nohy, když jedeš tři čtvrtě hodiny do školy.“

Roháč: „Šetřím vodu a nemažu tabuli ve třídě.“

Jeník: „Dobřee.“

Větvička: „To je určitě pozitivní.“ (smích)

Sedmikráska: „To je k jakému bodu a jak to ovlivňuje potom? To, že si to musí 

češtinářka nebo matikářka sama smazat, tak to bereš nebo jak?“ (Děti se smějí)

Elka: „Ochránce přírody a cenných výtvorů lidských.“

Roháč: „Pozitivně.“

Sedmikráska: „Tak nic vás nenapadá??“   

Větvička: „Ale jo, ale jako…“

Sedmikráska: „Tak sem s tím, jedem!“

Větvička: „No, já nevím, ale…“

Sedmikráska: „Zkuste po něčem konkrétnějším.“

Větvička: „Když třeba přijde skaut do nějakýho jinýho skautskýho oddílu, tak ty lidi 

jakoby očekávají, vědí, že se bude snažit chovat aspoň, já nevím, když už ne nějak 

extrémně příjemně, tak se aspoň bude snažit chovat jakoby zdvořile a jakoby má bejt 

k nim slušnej, když je jakoby jejich v podstatě bratr. Tak aspoň se k nim musí chovat 

aspoň trochu slušně, když ne nějak přímo…“

Sedmikráska: „Takže to je takový tvoje očekávání, když se ti někdo představí jako 

skaut a podá ti levou ruku?“

Větvička: „No, no.“

Sedmikráska: „Hm, já mám tu samou zkušenost.“

Já: „A Větvičko, jak ty vlastně víš, že je správné se takhle chovat?“ 

Větvička: „Já nevím, já si to myslím.“ 

Já: „Myslíš si, že to víš od malička?“

Větvička: „No, to asi úplně ne, no.“ 

Já: „Tak myslíš, že ses to naučila třeba u skautů, nebo u rodičů nebo jak?“

Větvička: „No, tak asi, když je to u skauta, tak…“

Sedmikráska: „Kde máš pocit, že ses to dozvěděla?“

Větvička: „Já nevím, tak jako záleží v jakým prostředí, že jo. Ale jako u dospělýho 

člověka, kterýho neznám, tak jako radši nic neočekávám. Jako třeba teta mě posílá 

pro cigarety a je neskutečně tlustá a líná.“



12

Roháč: „Třeba Tereza.“

Větvička: „Ne, teta. Ona je takhle tlustá (názorně ukazuje) a „Aničko prosím tě 

Malborky a prosím tě tamhle to.“

Já: „Já si jenom pořád říkám, jak vy vlastně víte, že je dobré chovat se slušně. Jak 

jste na to přišli?“

Větvička: „Já nevím, já jsem to někde sebrala. Ono se to tam nějak samo vkouřilo.“ 

Sedmikráska: „Kde teda vlastně vzešel ten skautský zákon? Odkaď?“

Větvička: „Od skautů.“

Sedmikráska: „Kdo se to vzalo, kde najednou vzniklo nějakých takových deset 

bodů?“ 

Větvička: „To určitě vymyslel Stopař.“

Já: „Kdo je Stopař?“

Sedmikráska: „Jak dlouho to tady je?“

Roháč: „To byl náš vůdce oddílu.“

Větvička: „To vymysleli určitě pravěcí lidé, že jo.“

Sedmikráska: „Zakladatel.“ 

Jeník: „Někdo si prostě usmyslel, že to takhle nemůže bejt.“

Elka: „Byl to skaut a pak to předal jako zákon skautů.“

Větvička: „Že by v tom byl moc chaos, tak si řek, že přece ty skautíci se musí chovat 

nějak inteligentnějc než ostatní prostý lidi, tak to vymyslel, aby se chovali trochu 

normálnějc a pak zjistil, že to moc nefunguje, ale umřel a už to nestih předělat.“

Já: „Takže si myslíte, že vaši spolužáci jsou na tom hůř, protože nejsou skauti?“

Roháč: „Spíš nás uráží, že jsme skauti.“

Větvička: „My jsme na křesťanský škole, takže tam je většina skautů.“

Já: „Myslíte, že ti ostatní když nejsou skauti, tak tyhle zásady nedodržují?“ 

Větvička: „Oni to nemaj přímo v zákoně.“

Elka: „Třeba hodně věcí jo, ale něco fakt jako porušujou, že je to třeba člověku  i 

nepříjemný.“  

Větvička: „Třeba že nejsou čistotný.“ 

Roháč: „Kdo?“

Větvička: „Třeba, že strašně smrděj.“

Roháč: „To není ve skautským zákoně.“

Větvička: „To teda je. A hrozně smrděj a je to fakt nechutný.“
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Roháč: „Skaut je čistotný není ve skautským zákoně.“

Sedmikráska: „Ale maj to tam světlušky třeba.“

Větvička: „Máš vedle toho člověka sedět dvě hodiny a takhle smrdí. Fuj. Eee. Baba 

smradlavá.“

Elka: „Eee. Baba eee, eee, eee, eee.“

Sedmikráska: „Koukám, že od Jeníka a Roháče teda žádnou konkrétní situaci asi 

nevytáhnem.“

Roháč: „Já nejsem ukecanej.“

Sedmikráska: „Ale jsi, ale většinou, když se chce po tobě něco konkrétního, tak je 

to horší.“

Sedmikráska ke mně: „Ještě něco co by tě zajímalo? Mě zajímá spoustu věcí, ale 

mám pocit…

Větvička: „Tak je řekni.“

Sedmikráska: …že se tady dneska moc nedozvím.“

Větvička: „Takže Roháč by vám chtěl říct, že na něj neplatí zákon, protože je na to 

moc malej ještě.“

Sedmikráska: „Mě by zajímalo, jestli máte k těm jednotlivým bodům nějaké 

hranice v tom smyslu, že si říkáte: Dobře, já když tady teďka zalžu, tak se ale stane 

tohle. Já tohle poruším a stane se tohle. To znamená, něco se mi stane, někomu 

ublížím…“

Jeník: „Propadnu se do země.“

Sedmikráska: „Máte to takhle nastavené?“

Větvička: „Jak kdy.“

Sedmikráska: „A podle čeho?“

Jeník: „Neee.“

Větvička: „Jak kdy, záleží na situaci.“

Sedmikráska: „Záleží na situaci, to znamená, kde se v té situaci jakoby nacházíš? 

Jestli to jsou třeba rodiče, jestli…“

Větvička: „No, to ani ne, ale spíš třeba neříct celou pravdu, ale říct jí půlku.“

Elka: „No.“

Větvička: „Jako že něco jakoby neříct, že říct, jó já nevím, psali jsme písemku, ale 

neříct, že jsem polovinu nevěděl. Říct, psali jsme písemku, kdyby to dopadlo  špatně, 
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tak si to opravím. A neříct, že jsem už tři čtvrtě nevěděl, takže určitě dostanu pětku, 

nebo čtyřku.“

Sedmikráska: „Protože kdybys to řekla, tak se stane co?“

Větvička: „No, já nevím, co se stane, já jsem to nezkoušela.“

Sedmikráska: „Ještě jsi to nezkoušela?“

Roháč: „To bych chtěl vědět.“ 

Větvička: „Já jsem jenom řekla, že jsem psala písemku, ale nevěděla jsem o tom, 

protož jsem byla nemocná, takže si to opravím v pátek, kdyby to dopadlo špatně. Že 

se to  pro jistotu naučím.“

Sedmikráska: „Jo, prostě úmyslně jakoby řekneš…“

Větvička: „Ale to nebylo lhaní, to byla pravda. Já jsem o tý písemce nevěděla.“

Sedmikráska: „Ale před chvilkou jsi řekla, že řekneš třeba polovinu té pravdy.“

Větvička: „No to by se dalo říct, ale…Třeba kámoška dostane pětku.“  

Já: „A co myslíte, že se stane, když nějaký z těch slibů, bodů zákona vyloženě 

porušíte?“

Větvička: „No nic se nestane. Přímo jako do vězení asi nepůjdeme.“

Roháč: „Zatracení.“

Větvička: „Bububububu, jsem tvoje duše a jdu tě zatratit.“ (smích)

Jeník: „Ztratit.“

Větvička: „Potratit.“

Sedmikráska: „Tak asi je čas na poslední otázku, kterou věnuju Denise jestli bude 

chtít.“

Já: „No  ne, mě spíš zajímalo tohle, ale vy jste k tomu nic neřekli.“

Roháč: „Jdem potratit.“

Já: „Ne, tak už asi budem končit.“

Větvička: „Ne, tak jako do vězení nás za to  nepošlou, ale prostě bude z toho třeba 

pak  nějakej průser doma, když se to pozná.“ 

Já: „Takže doma by to bylo asi nejhorší?“

Elka: „No, to jo, no…“    

Větvička: „No, když se to pozná, tak jo.“

Já: „A vy byste z toho měli třeba nějaký špatný pocit?“

Elka: „Hm.“

Havran: „Prosím tě, pak je tam pošli.“
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Sedmikráska: „Takže my jsme měli připravených spoustu otázek, ne na všechny 

jsme se dostali, tak já doufám, že se k tomu třeba dostaneme ještě někdy příště.“ 

Vyjmenovává příklady otázek, na které jsme se chtěly zeptat. Na otázku jestli by jim 

tam něco chybělo reaguje Větvička.

Větvička: „Nesmíš zničit svět mi tam chybí.“

Sedmikráska: „Těch otázek kolem skautského zákona je spousta. Každopádně 

mějte na mysli to, že tady vznikl před sto lety  je otázka, jak moc je aktuální a tak 

dále. Zkrátka mělo by se o tom povídat mnohem déle a mnohem více k tématu, 

třeba Roháči.“ 

Já: „Myslíte si, že zákon dodržujete?“

Větvička: „No, tak jako jak kdy, no. Když se mi to daří třeba, tak jako jo, ale když se 

mi to nedaří, tak ne.“

Roháč: „Hlavně to hospodárný.“ 

Elka: „Noo...“(smích) 

Větvička: „Hospodárný mi dělá dost problém.“

Elka: „Jo, no.“

Roháč: „Už jsem si dva měsíce nic nekoupil.“

Já: „Ale tak určitě se snažíte, když jste ti skauti, ne. Vždyť musíte, máte to přece 

v zákoně.“

Větvička: „No, jako v jakým zákoně? Nikdo nás za to nezavře.“ 

Já: „Vždyť jsi sama říkala, že takoví jsou skauti a že to je to správné.“

Větvička: „Ale jó, ale když ono je to občas takový…“

Sedmikráska: „Tak jo, opravdu nás tlačí čas, takže…“ 

Větvička: „…takový nevýhodný…“

Sedmikráska: „Prosím zajděte do vedlejší místnosti k Havranovi.“

Větvička: „Co tady děláte? Skaut se nikdy nepere!“  

Závěrečná debata 2. družina

Sedmikráska: „Tak co jste dělali vedle a na co  jste tam přišli?“ 

Mourek: „Kreslili.“

Sedmikráska: „A co?“ 
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Cácorka: „Ty tři, co jsme měli vybraný, tak ty jsme museli napsat na čtvrtku a 

nakreslit k tomu obrázek.“

Děti vypráví, co kreslily. 

Mourek: „Já jsem nakreslil starýho pána a takovýho mladýho, který mu nese tašky. 

Že mu pomáhá. To bylo k bodu pomáhat ostatním.“

Sedmikráska: „To je ten bod, který se tam docela opakoval, měly jste ho obě 

družiny. Máš pocit třeba ty Mourku, že tady ten bod dodržuješ a když tak jak? Jak 

se to třeba projevuje? A v jakém prostředí? Holky když tak zatím taky přemýšlejte, 

protože jste tenhle bod měli všichni. Takže jak ve vašem životě tady to pravidlo 

dodržuje.“

Cácorka: „Je jasný, že nepotkám na ulici nějakého…“

Sedmikráska: „Tak těďkom má slovo Mourek, jo a pak ho budete mít vy. Tady 

máme takový pravidlo, že mluví jenom jeden, protože jinak bysme se nedomluvili a 

ten čas, co bysme tady strávili by byl úplně zbytečný.“

Mourek: „Tak já si myslím, že ve škole to moc nedodržuju. To vůbec nikdo skoro. 

Spíš ve škole ti skoro nikdo nepomůže. Když řekneš prosím pomoz mi, on se na tebe 

vykašle a odejde.“ 

Já: „A tady to dodržujete?“ 

Mourek: „Hmm, tady  jo, tady to doržujeme.“

Sedmikráska: „Jak se to třeba projevuje? Tady máš třeba pocit, že když požádáš, 

tak je to vyslyšeno?“

Mourek: „Jo, tady to jde, tady ve skautu. Tady když někoho požádáš, tak ti to prostě

splní. Pomůže ti.“ 

Já: „A někde třeba v obchodě, v širším okruhu lidí?“

Mourek: „Jo, tak někdy, tak z poloviny.“

Cácorka: „Tak naše třída, na celý škole, je jediná jako, která je taková, to zní blbě, 

na úrovni. Jako že si pomáháme, nelžeme a takový. Jinak ostatní třídy jsou takový 

onaký. Ale jinak jako když potkám nějakého dědu na ulici, tak mu nevezmu tašky a 

nepůjdu s ním domů.“ 

Šáša: „To je fakt jako, to je…“

Sedmikráska: „A kdyby tě o to požádal?“

Cácorka: „No tak to jo, ale jinak ne.“

Sedmikráska: „Je tam asi to, že je to pro tebe cizí člověk.“
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Cácorka: „I starý lidi uměj okrádat.“ 

Sedmikráska: „Že se tam jakoby kříží takový dvě pravidla.“

Mourek: „No, to, že nevěříme a chceme pomoct.“

Sedmikráska: „Jasně.“

Já: „To je zvláštní, že to takhle funguje jen u vás ve třídě a ty jsi Mourku vlastně 

taky říkal, že jenom tady ve skautu. Čím myslíte, že to je?“

Mourek: „Že je každej pořád na počítači.“

Cácorka:  „No naše třída je vůbec jiná.“ 

Já: „Jak to?“ 

Cácorka: „Máme tam dobrý lidi.“ 

Sedmikráska: „To znamená, že Mourku třeba říkal, že když ve třídě o něco požádá, 

tak…“

Cácorka: „Já ti to řeknu takhle. U nás třeba přestávky vypadaj tak, že jeden člověk, 

kterej má otevřenej sešit na koleni sedí a kolem něho jsou další, který to opisujou.“

Sedmikráska: „Aaa.“ 

Šáša: „Nó...“

Cácorka: „A nebo jsou dva a jsou dvě skupinky.“ 

Šáša: „No tak to my jsme docela krutý. U nás přestávky vypadaj tak, že si prostě, 

když už se fakt něco stane…“

Sedmikráska: K jakému tématu se bavíme?

Šáša: „Že u nás je to takový, že se i holky zapojujou do rvaček. A když se jednou 

stala taková vážnější rvačka, tak se pak všichni ptali, jestli někdo nepotřebuje pomoc, 

zvedali se tam a nosili ručníky a tak. Jako my jsme takoví, že si dokážem pomoct, ale 

až když jde do tuhýho.“ 

Cácorka: „U nás vždycky, když se někdo tváří smutně, tak se každý ptá: ¨Co se děje, 

co se ti stalo?¨ a tak.“

Šáša: „Tak to u nás se zapomíná.“

Sedmikráska: „Takže jakoby tady závěrem můžu shrnout to, že tady tohle pravidlo, 

máte pocit, Šáša říkala, když jde do tuhýho, tak to tady cítíte. A jak to vnímáte tady, 

když srovnáte ten skautský život, náš oddílový s tím, co zažíváte mimo?“  

Cácorka: „Já nevím.“

Šáša začne vyprávět nějakou historku a Cácorka jí na to říká: „Vidíš a to jsi nechtěla 

zaškrtnout, že skaut je veselé mysli a přitom se tady teď směješ takové věci“.
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Sedmikráska: „Tak dáme prostor taky Ohňovi, jestli k tomu taky něco má.“ 

Oheň: „Já jsem nepochopil tu otázku.“

Sedmikráska: „Jo promiň, ty jsi vlastně přišel později. Bavíme se tady o tom bodu 

Skaut je prospěšný a pomáhá jiným. Protože je to bod, který jste vlastně obě 

družiny vybrali mezi ty důležité. Mimochodem je to bod, který jste vybrali i obě 

dvojice?“

Cácorka: „Ne, to jsme vybraly jenom my.“ 

Oheň: „No, asi oni to vybraly.“ 

Cácorka: „My jsme měly šest, tři a oni šest, osm.“ 

Oheň: „Tak jsme to pak skloubili. Jeden bod jsme měli společně.“

Já: „A myslíte si, že je dobré to dodržovat, i když to ti ostatní nedodržují?“

Šáša: „No pak nás maj za takový ty…“

Sedmikráska: „Nó?“

Šáša: „…za vzorňačky, nebo za šprty.“

Cácorka: „Ale jak se stane něco, co se normálně nestává, třeba všichni dělaj něco a 

najednou někdo udělá úplnej opak, tak se to hned řeší a je za divnýho člověka 

takovýho. To je jediná nevýhoda.“ 

Já: „Takže je to spíš dobré?“

Šáša: „Vy jste hrozný vzorňáčci. To naše třída, to je masakr.“

Já: „Co si o tom myslíte ostatní?“

Oheň: „Tak určitě, nó.“

Sedmikráska: „Taky si připadáš jako vzorňáček?“

Oheň: „To ne. Takovej průměr.“

Já: „A jaké to je u vás ve třídě?“

Oheň: „My si ve třídě pomáháme.“ 

Šáša: „Jen když jde do tuhýho.“

Sedmikráska: „Takže máš třeba taky nějaké takové situace, jak mluvili ostatní, 

které u skauta zažíváš nebo ne a třeba naopak? Myslím třeba s tvýma 

vrstevníkama.“ 

Oheň: „Určitě no. Mimo skauta se známe dýl, s klukama ze třídy, takže tam asi 

panuje lepší vztah, že jo.“
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Sedmikráska: „Takže když třeba potřebuješ s něčím pomoct, tak bys byl nejradši 

v jaké skupině, abys měl ten pocit, že když o něco požádáš, tak ti ten dotyčný bez 

rozmýšlení řekne: ¨Jasně, já ti s tím pomůžu¨ ?“

Oheň: „Nó, to je těžký. Asi záleží s čím bych potřeboval pomoct.“

Sedmikráska: „Když bys třeba potřeboval půjčit peníze, protože jsi je zapomněl 

doma a potřebuješ si koupit oběd?“

Oheň: (Směje se) „Tak asi ze třídy lidi, no.“

Sedmikráska: „Hm, hm.“ 

Já: „A mohlo by se stát, že byste vy někdy odmítli pomoct druhému?“

Šáša: „My jsme jednou měli do školy přinést peníze na školu v přírodě a jedna holka 

na to zapomněla a potom tam chodila po třídě a ptala se: ¨Prosím tě, nemáš tisíc 

čtyři sta korun?¨“

Sedmikráska: „Áha.“

Šáša: „Jeden kluk měl, protože si myslel, že to zaplatí najednou, ale řekl jí, že ne, že 

to nejde…“

Cácorka: „No, tak my máme ve třídě jednoho kluka, kterej chce bejt jako zajímavej a 

třeba dneska při hodině na hudebce tam kluci našli nějaký kuličky do kuličkovky a 

stříleli to po jednom klukovi, kterýho nemaj rádi. No, a on to taky střílel a hned si 

stoupnul a hned: Paní učitelko, paní učitelko, oni tady střílej kuličky. Tak to pak 

začali střílet na něj.“  

Sedmikráska: „Tak už se nám čas pomalu chýlí ke konci…“

Cácorka: „Já mám připomínku.“

Sedmikráska: „No, jestli je k věci.“

Cácorka: „Že skaut je pravdomluvný nemůže nikdo dodržet.“ 

Sedmikráska: „Nikdo to nedodržuje?“

Cácorka: „No, když ti někdo řekne nějakou lež, i když si myslí, že to tomu druhýmu 

pomůže, místo tomu, aby mu ublížil. Vždycky někdo řekne lež. Není člověk, kterej by 

nezalhal ani jednou.“

Sedmikráska: „Takže si uvědomuješ, že někdy zalžeš?“

Cácorka: „Ale kolikrát to taky někomu pomohlo.“

Sedmikráska: „Jo, myslíš taková ta milosrdná lež.“

Cácorka: „No to ani… Třeba já chodím s kamarádkama na kreslení a třeba jedna 

kamarádka je taková, že se vždycky hroutí, když se jí něco nepovede. Tak jsem jí 
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řekla, že to má pěkný, protože ona by jinak dostala nějakej záchvat možná i. Jako 

kolikrát někomu lež i pomůže.

Sedmikráska: „A máte to v těch důležitých bodech?“

Cácorka: „Ne, máme to v těch nedůležitých.“

Sedmikráska: „Máte to tak, že je to nedůležitý, protože to stejně není možný 

dodržovat. Proto?“

Cácorka: „No, tak jako mluvit pravdu není vůbec důležitý.“

Šáša: „No, někdy je.“

Oheň: „Nó...“

Šáša: „U policajtů!“

Cácorka: „Někdy. Neříkám nikdy. Ale není to vždycky důležitý.“ 

Šáša: „Jó, chceš mýho tátu?“

Cácorka: „Tak jsou situace, kdy musíš říct pravdu. Třeba u policie.“

Oheň: „Tak to je u většiny případů, v devadesáti procentech.“

Cácorka: „Třeba když tě vyslýchají na policii. Ale když se tě máma zeptá, třeba když 

se mě ptá, jestli jsem se naučila tu matiku, no tak já se matiku  učit nemusím, protože 

mám vždycky jedničky, tak se na to neučím. A já vždycky řeknu: ¨Jó mami, já to 

umím¨. Ale já jí v podstatě ani nelžu.“

Sedmikráska: „Jo. A nebylo by třeba možná jednodušší říct…“

Cácorka: „Ale já jí nelžu v podstatě. Řeknu, že to umím.“

Šáša: „Jenže ona si myslí, že ses učila. Že ses to prostě učila!“

Sedmikráska: „Už to bohužel budeme muset ukončit…“

2. Rozhovory s vedoucími skautského oddílu

Předkládám rozhovory s vedoucími oddílu. Havran je hlavní vedoucí. Skauty vede 

již šestým rokem. Sám chodil do stejného oddílu, který nyní vede, již od svých sedmi 

let. Nyní je mu 25 let. Sedmikráska je Havranova hlavní pomocnice a dá se říci, že 

jeho pravá ruka. Stejně jako Havran chodila od svých sedmi let do místního 

skautského oddílu a nyní má 26 let. Nejvíce rozhovorů je zpracováno s Havranem, 

kterého problematika mravního usuzování zajímá a sám s dětmi podobně zaměřené 

aktivity podniká. Jeden rozhovor jsem provedla se Sedmikráskou, která je 

příležitostnou ale nejčastější pomocnicí Havrana. Rozhovory jsem prováděla 
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z časových důvodů průběžně. V rámci každého rozhovoru rozčleňuji jednotlivé 

tématické úseky přímkou pro lepší přehlednost a pro zřetelné poukázání na změnu 

hovoru. V několika případech neuvádím svou řeč a Havran jakoby pokračuje sám 

v hovoru. Je to z toho důvodu, že v dané chvíli neplnila žádnou fakticky důležitou 

úlohu. 

H = Havran

D = já

S = Sedmikráska

2. 1 Rozhovor s Havranem I.

Připravuji si diktafon a hovor začíná o Vlčím vytí- celo oddílovém vystoupení, kde 

probíhá soutěž všech skupin skautského oddílu(Světlušky, Vlčata, Skauti, Roveři), na 

které jsem se byla minulý týden podívat. 

D: Dračí vytí bylo super. Moc se nám to s kamarádkou líbilo.

H: Doufám, že jste tam byly jako zástupci veřejnosti, protože na to máme grant jako 

na akci pro veřejnost, ale veřejnosti tam většinou moc nepřijde.

D: To jo. Říkala jsem si, jak to bylo s hlasováním, když třeba v jedné skupince bylo 

patnáct dětí- takže minimálně patnáct rodičů a v jiné dětí jen 5.. Jestli má to 

hlasování potom nějakou váhu..

H: Noo… tak o to vůbec moc nejde…, ale to vlastně byla taková aktivita s morálním 

dilematem.

D: Jak to myslíš?

H: No tak jako nepřímo. Jestli je vlastně morální hlasovat pro sebe. Ne, že bysme 

tam s tím přímo nějak pracovali, ale byla to vlastně taková situace.

D: To je pravda. Sama jsem nad tím přemýšlela, jak bych se na to dívala z pozice 

rodiče.

H: Tak rodičové to maj jasný. Ty kdyby nezahlasovali pro svoje, to asi ne, ale spíš 

pro ty děti je to dilema, jestli hlasovat pro sebe nebo ne.

D: Jo taak. Děti které tam soutěží můžou hlasovat pro sebe? Já myslela že jen diváci!

H: Jj, je to tak. Ale nebyla to aktivita v pravým slova smyslu, protože to bysme s tím 

museli pracovat…
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D: Jasně, není to aktivita přímo zaměřená na mravní dilema, ale to nevadí. Mě 

zajímají i ty nepřímo zaměřené. Když si na nějakou takovou ještě vzpomeneš, řekni.

H: Tak, co jsme dělali. My jsme se věnovali třeba Vězňovu dilematu, kdy jsem na 

začátku předestřel pravidla toho klasického Vězňova dilematu, ovšem v podobě 

bodů- v té první úrovni jsme moc neřešili ten morální rozměr-určili se pravidla a ty 

jsou takové, že každý vybere, jestli chce s druhým člověkem spolupracovat, 

nespolupracovat a za různé možnosti dostane různé bodové ohodnocení. 

Byli 4 hráči a hráli jsme takový „turnaj“- každý s každým- 10 koleček vždy 

s ohodnocením a zkoušeli jsme, jak se zachovají. Řekli jsme jim, že je to bodově 

hodnocená soutěž, že jde o to, kolik bodů získají. Já jsem se tím inspiroval ve škole, 

kde jsme to Vězňovo dilema dělali z matematického pohledu a tam je zajímavý, že 

v okamžiku, kdy je to turnaj, neexistuje jasná vyhrávací strategie. 

Rozdíl v situaci, kdy jsou ty hráči dva je ten, že to když budu podrážet tak je to vždy 

vyhrávající. Nicméně my jsme to moc nevyužili až na jednu holku, která to tak nějak 

z principu vzala, jako že to není soutěž a všem dávala spolupráci i když jí podráželi. 

Ostatní se chovali relativně podrazácky a tím pádem ten největší vítěz byl ten 

největší podrazák.

D: Takže to vlastně bylo tak trochu nastavený, aby se podráželi?

H: No, to kdyby tam bylo víc spolupracujících a třeba jen jeden podrazák, tak by 

vyhráli, ale tím že ten spolupracující byl jen jeden, tak mezi ostatníma neměl šanci. 

Oni všichni tu a tam zkoušeli spolupracovat, ale zvláštní taky bylo, že to dělali dost 

náhodně. Měli mezi sebou zakázaný komunikovat a bylo zajímavý, že taková 

klasická strategie která ve většině konfigurací těch strategií vede k lepším výsledkům 

než ta podrážecí je, že si spolu ty „vězňové“ tak hezky notujou a když potkají 

nějakýho hajzlíka, tak  mu nenechají vydělat. V tom našem případě ale většina začala 

podrazem a pak třeba náhodně uprostřed(7.kolo) dali spolupráci a pak se rozčilovali, 

že ji ten druhý nedal, přitom ten druhý neměl žádný důvod si 

myslet, že by jí měl dát.

D: No asi to nebyla moc extra strategie…

H: No.. jako oni to tak nebrali. Většina z nich se na to podívala a přesto, že jsem je 

na to upozorňoval, že to není tak jednoznačný, tak – jasně, podrážet= víc bodů a 

jedu…

D: Vysvětli mi ještě prosím tě, kdo s kým hrál.
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H: Hráli vždycky dvojice, udělalo se to tak, že každý s každým měl 10 koleček a 

potom se sečetli body přes všechny ty kolečka. Tím pádem právě třeba kdyby byli tři 

spolupracující a jeden podrazák a ty spolupracující by byli chytrý, a když by je 

podrážel, tak by se nenechali, tak by ho výrazně vydrtili. Ale tohle pozadí za tím není 

ani tak podstatný.

H: Zajímavý na tom ještě bylo, že my jsme do toho ten morální rozměr necpali, pak 

jsme se o něm jenom bavili zpětně a oni ho tam opravdu moc nevnímali. Až na tu 

holku, která vlastně pořád spolupracovala, která to brala tak- jsou tam vidět takový ty 

ideály, to hezký, protože je jí patnáct a má takovou tu důvěru a nadšení a takovýto 

jak se říká- „uhodí tě do jedné tváře, nastav druhou“- takovou trochu myšlenku si 

myslím, že ona má a v tom duchu tam hrdinně s úsměvem vždycky dávala tu 

spolupráci, i když věděla, že jí podrazí a byla z toho strašně spokojená.

D: Takže jí to vůbec neštvalo, nebo nebyla zklamaná?

H: Ne, a ty ostatní kluci to takhle vůbec nebrali, ty naopak tohle nezohledňovali, 

akorát se tu a tam vztekali, ale herně, ne že by tomu protihráči měli zazlí, že je 

podrazil, nebrali si to osobně, ale spíš to hodně brali jako soutěž.

D: Jasně… Ještě mě tak napadá, když ty kluci viděli, že ta holka dává pořád 

spolupráci, nepřipadalo jim to třeba už trochu divný? Vůbec to neřešili? 

H: Jako malinko, malinko. Ne jako je pravda, že trochu jo, trochu to řešili, ale málo. 

Brali to tím způsobem…

D: „Když jsi blbá, tak si tam tu spolupráci dávej“?

H: Je pravda, že tam je ten odstup. A smutný na tom bylo, že vlastně to nakonec 

jakoby, tím jak se jí tu a tam někomu zželelo, že třeba udělali tři kola spolupráce, ale 

tím jak to bylo nastavený, tak oni na tom nakonec ve skutečnosti prodělali, tím jak se 

hodně podráželo. Ale nemůžu říct, že by toho nakonec litovali.

D: A ty jsi říkal, že jste ten morální aspekt řešili až zpětně…

H: Jo přesně. My jsme měli v úmyslu zjistit, jak se zachovají sami od sebe.

D: A jakým způsobem jste s tím teda potom pracovali?

H: Zpětně jsme si pak o tom popovídali, jestli je to štvalo, neštvalo, nějaká klasická 

reflexe a s tím, jestli třeba to podrazáctví vnímali jako špatný, takhle nějak v tomhle 

kontextu. Pak jsme se ještě bavili o tom, kde se dá ve skutečným světě najít Vězňovo 

dilema a tak. Mimochodem ta diskuze je potom už moc nebavila, už jim to přišlo 

nějak jako nezajímavý, tak to mě mrzelo. 
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H: No ale tak to se ne vždycky podaří. 

H: Klasickou věc, kterou jsme dělali, teď ještě přemýšlím, v jaké variantě jsme to 

přesně dělali, abych to nepopletl… Dělali jsme takovou tu variantu jako že jsme 

komise pro transplantace, které určují pořadí lidí v pořadníku, máme srdce a teďka 

tam byli různé příběhy těch lidí. Udělali jsme to tak, že jsme jim nedali úplný 

informace a každá skupina(asi 3,4) dostala jiné informace o lidech- např.věk, 

povolání, národnost, proč potřebuje srdce atd.- každá skupina měla jen částečné 

informace a šlo o diskuzi, o morální rozhodování a jak se vypořádají s tím, že ty 

informace neví. Oni nějakým způsobem tušili, jaký druh informací jim chybí. 

H: Dělali jsme to loni a dětem bylo v průměru tak čtrnáct roků a víc, takže byly o 

něco starší. Zajímavý bylo asi to, diskuze byli relativně schopný, ale bylo vidět, že 

jim hodně vadí, že ty informace nemají. To hodně řešili, tak to podle toho vybrat a 

zkoušeli, jestli jim to neřeknu. To byla věc, která je znervózňovala. Potom, nebylo to 

tak výrazný, ale když zjistili ty doplňující informace, tak byli třeba trochu zklamaný, 

že by se rozhodli třeba trochu jinak, ale nakonec to snesli docela dobře. 

Co tam ještě bylo zajímavý, že jedna z informací, která v průběhu hry vyšla na 

povrch bylo, že jeden adept na srdce je cikán a jeden kluk se na tom vyloženě 

zaseknul a trval na tom, že ho musí dát jako posledního, ale úplně jako do krve. To 

mě fascinovalo. A je to poznat. Zejména ty starší děti (14,15), i když s cikánama 

nemaj žádný zkušenosti, tak jsou fakt hodně, hodně vyhraněný. Třeba teď jak byli 

volby a vyhrála dělnická strana, tak to mi přijde, že hodně odpovídá realitě. Ta 

xenofobie mezi mládeží je hodně.

D: Jestli za to neodpovídaj především rodiče…

H: Tak těch věcí je víc, ale prostě jakoby já nevím- ještě takovej doplněk: teď na 

Dračím vytí Jeleni (Jeleni je název pro skupinu Roverů. Přešli od Havrana do 

vyššího, posledního stupně. tam úplně původně- nevím jestli to mělo být jako vtip 

nebo rejpnutí, to jsem jako nepochopil, ale oni mi napsali tak 14 dní předem mail, 

jestli tam můžou vystoupit s jednou písničkou). Byla to prostě fakt hloupá a mizerná 

písnička o cikánech, o tom jak kradou a já jako dodneška nevím, nevytáhnul jsem 

z nich(nejsme teď už v úzkém kontaktu), jestli si jako mysleli, že by to třeba 

skutečně mohli udělat. 
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D: Aha. No to vypadá, že mysleli… 

H: To mě jako trochu zaujalo.

D: To věřím.

H: Ona jako většina z nich je taková umírněnější. Když jsem se s nima bavil o tom, 

jak je to napadlo, tak většina z těch kluků byla toho názoru, že je to spíš sranda. Že to 

vnímaj jako problém, ale že to není tak strašný, že by byli pro nějaký ty radikální 

řešení, ale přijde jim to takový jako sranda.

D: Bavil ses o tom jen s těma Jelenama?

H: Jo. To je, co si pamatuju, že jsme tohle řešili.

H: Ale nicméně zpátky k tomu programu. Tak tam bylo typicky vidět, že holky 

prostě typicky neřešili, neměli s tím žádný problém, že ten kluk byl cikán. 

Nevyvedlo je to z konceptu, ne- li posunulo na tu druhu stranu, skoro. Protože oni to 

zase vnímaj, jako takovej ohroženej druh.

D: Hm, hm.

H: A u některejch kluků to bylo takový lehce negativní a právě ten jeden se na tom 

fakt vyloženě zasek. Málem s těma ostatníma potom nemluvil, protože toho cikána 

nechali na jiným než posledním místě. To jsem docela fascinovaně zíral teda. 

D: A pak jste se o tom s ostatníma ještě nějak bavili? Probíhala nějaká reflexe?

H: No jako jo, ale s ním prostě nebyla řeč. Prostě se v tomhle nějak zasek. Nevím 

jako přesně proč.

D: Hm. To je každopádně zajímavý. A jinak, bylo tam ještě něco výraznýho, proč 

někoho zvolili a někoho ne? 

H: Myslím, že jako, nepamatuju si to úplně přesně, ale myslím, že to nebylo nic zase 

tak objevnýho. Zvažovali takový ty faktory- tenhle si za to může sám, tenhle má 

život před sebou a tak to zvažovali…

D: No, ale tohle mi přijde zrovna docela zajímavý- to, že si za to může sám. To je 

docela relativní, jestli si za to fakt může sám, nebo jestli k tomu nepřispěly nějaký 

okolnosti…

H: No, jasně. To určitě. To si pamatuju, že to tam někdo vytáh. Někdo říkal, že si 

člověk alkoholik za to může sám a někdo mu oponoval, že to jako neví, jestli si za to 

fakt může sám. Ten člověk říkal: „Jasně, je to blbý, že to bere (alkohol nebo drogy), 

ale co ty víš, jestli je to jeho vina, jestli do toho nebyl nějak dotlačenej, nebo tak“. 

Takže určitě byli schopný si tohle bez problémů uvědomovat a přemýšlet o tom.
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H: Teďka jsme na táboře měli problém…

D: Minulý rok?

H: Jo. Minulý rok, to se zrovna tak sešlo, že byla taková jakoby vyhrocená nálada, 

abych to tak nějak uvedl do kontextu…

Prostě byli jsme naštvaný z toho, že někteří Roveři, ti starší, na táboře na náš vkus 

trochu moc času trávili v hospodě jo a tak. Tak jsme prostě zavedli takový 

radikálnější pravidla a říkali jsme si, že na ně budeme tlačit, a že to bude takový, že 

ten, kdo bude v táboře kouřit, tak toho prostě pošleme domů. Rozhodli jsme se, že to 

takhle ustanovíme, aby bylo jasný, že to nemají dělat, protože nás to prostě štvalo.

D: A jak to pokračovalo?

H: No a samozřejmě jeden z těch kluků, asi šestnácti letej - 16,17- tak nějak, tak tam 

kouřili, ještě vlastně fakt skoro v táboře a ještě tam udělali bordel. Byla tam 

maringotka, jednoho pána, kterej tam jezdil na víkendy, a oni tam ještě udělali 

bordel. Tak jsem to řešil a prostě jsme si řekli, že když už jsme to jednou takhle řekli, 

tak to prostě zkusíme udělat důsledně. Ten kluk měl teda problémy různě, vždycky to 

s ním byl trochu boj a měl problémy a tak jsme řekli, že ho prostě pošlem domů. 

A tam potom byla docela jakoby… hustá jakoby ta…, nebo jako bylo to jakoby 

náročný mezi těma jeho kamarádama, tím kolektivem, protože on už sice patřil k těm 

starším, ale stejně byl pořád v kontaktu s těma skautama- byl to jakoby pořád jejich 

vrstevník. Sice mu bylo 17, ale pořád měl blízko k těm 14-ti, 15-ti letejm, takže to 

bylo na jedný vlně… a tam to bylo taky jakoby zajímavý, protože, ono to bylo hustý-

my jsme vlastně z tábora 10 let nikoho domů neposlali, nestalo se nic takovýho, 

takže to jako bylo vyhrocený…, vyhrocený hodně… teďka jako zpětně si myslím, že 

trochu zbytečně. Ale to prostě byla taková zkušenost. Řekli jsme si, že to jednou 

uděláme takhle striktně a tak jsme si vyzkoušeli jaký to je a ještě teda to bylo 

nepříjemný, že jsme se rozhodovali, jestli ho pošlem, nepošlem, dlouho jsme o tom 

diskutovali mezi vedením a bylo to takový jako hodně, hodně nepříjemný…

D: Hm, hm.

H: A tam vlastně se rozdělily jakoby v zásadě na dvě skupiny, myslím, že to byly 

takový dvě základní. Zase jako nikdo- všichni mě přemlouvali, ať je domů 

neposílám…
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D: Skauti za tebou chodili?

H: Jo, jo. Chodili za mnou a že ne, teda ne všichni. Byli tam jakoby takoví, že… 

všem to jako bylo líto a byla tam menší skupinka těch, který říkali: „Jako podívejte 

se on to takhle prostě musí udělat, řeklo se to, tak prostě je to tak, je to blbý a tak, ale 

jako prostě, jo…“ A pak bylo pár těch, který říkali, že to byla úplná ptákovina … Pak 

se to jakoby srovnalo, ale vím že dokonce pak ten smysl tam byl silnej v tom, že vím, 

že se tam pak nakonec i brečelo a tak. Bylo to jako docela…

D: Takže nakonec fakt odjel… Ale to tam určitě nekouřil sám, ne? 

H: Takhle, no, oni tam kouřili dva, abych byl úplně přesnej a toho druhýho jsme

nakonec po dlouhých diskuzích- je otázka, jestli to bylo správně, to bych už radši 

nevytahoval- toho jsme tam nakonec nechali, za prvé proto, že na rozdíl od toho 

druhého neměl samý průšvihy předtím a taky měl tu výmluvu v tom, že on to byl 

vlastně napůl host, v tom smyslu, že se s náma spojili zbytek oddílu z Prahy 2. My 

jsme s nima byli spřátelený a oni v podstatě zanikli a těch pár lidí nám pomáhalo na 

táboře, protože bydleli kousek u louky, jenže tenhle rok se jim tábor nepodařilo 

uskutečnit a tak nám aspoň přijeli pomoct. A vlastně jsme mu přiznali ještě to, že 

jsme mu tolik nezdůraznili ty pravidla. No byla to taková psychologická hra pro 

vedoucí teda, jo, protože jsme tam řešili co s tím a jak s tím. Na jednu stranu jsme si 

řekli, že to chceme pořádně a dodržet ty pravidla, ale na druhu stranu to pak bylo 

blbý… No bylo to takový dost nepříjemný. 

D: A ti skauti se ho teda zastávali víc než roveři?

H: Takhle, on vlastně jakoby pořád patřil k těm skautům, protože ti roveři co tam 

byli, byli starší. To byli lidi, kterým je třeba 22, 25, takhle starší, takže v tomhle 

kontextu ti ho nebrali jako jednoho ze svých.

D: Jo takhle.

H: No prostě jiná generace, takže on jakkoliv do roverů už patřil, byl víc spjatej se 

skautama.

D: A jak to šlo potom do budoucnosti. Chodí ten kluk ještě do skautu? Nezanevřel na 

vás?

H: No jako nezanevřel na nás úplně, mně jako osobně si myslím, že to má pořád za 

zlý, ale jako ne nijak zvlášť. Můžeme spolu mluvit. A vlastně s těma Jelenama, 

s těma staršíma jezdí, pojede letos na tábor. Takže jsme letos udělali pravidlo, tak 

jsme jim to víc upřesnili, jak to s nima bude, protože minule jsme si říkali, jak jsme 
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to krásně jasně formulovali a pak se ukázalo, že jsme to až tak jasně neformulovali a 

tak jsme to letos udělali tak, že kouřit se nebude a kdo má pocit, že by nevydržel 

kouření, tak mu přispějeme na náhradní nikotinovou léčbu (smích), aby se 

nevymlouvali, že teda jako musej, tak jsme si říkali tak fajn, že každýmu přispějeme 

a tím pádem, když si koupí ty nicorretky s tím naším příspěvkem- samozřejmě 

nemůže jít z nějakejch oficiálních peněz, ale jako že vedoucí je rádi podpoříme, takže 

se na ně složíme a oni tím pádem ještě ušetří, protož ty žvýkačky pro ně potom 

budou levnější než ty cíga. (smích)

D: No, nevím, jestli z toho budou moc nadšený… co?

H: No, tak to je prostě asi jejich boj. Ještě tím, že se tenhle problém týká zejména lidí 

mladších 18ti let, protože ty z těch starších roverů, taky některý kouřej, ale když si 

chtěj zakouřit, tak to prostě udělaj někde úplně jinde. Prostě že si tam nechoděj za 

dva stromy tahat cígo, že jo. Takže tam to není tak ostrý… jakkoliv i jim rádi 

přispějeme na nikotinovou léčbu.

2. 2 Rozhovor s havranem II. 

H: Taky jsme dělali jednu hru s tím morálním aspektem. Už si přesně nepamatuju ty 

detaily, ono se to slejvá za ty roky… ale šlo o to, že prostě procházeli takovou cestu 

s nějakýma úkolama a se svíčkama. Bylo to takový psychologický, tajemný, částí 

toho bylo, že si vybírali věci, který jsou pro ně důležitý a pak se museli části vzdát a 

taky součástí toho bylo, že tam chodila myslím že zlá čarodějka, nebo nějaká taková 

zlá postava tam byla a ta vždycky, když kolem někoho šla (ty lidi se nesměli hýbat a 

bylo to v noci), a když někoho viděla se hýbat, sfoukla mu tu svíčku a tím byl 

začarovanej. A jediný způsob, jak někoho odčarovat byl ten, že mu někdo z tou 

hořící svíčkou tu svíčku vzal a došel mu jí zapálit na začátek. Tady byl vidět ten 

opravdu typický, podstatný rozdíl mezi holkama a klukama v tom, že ty holky mají 

takový větší pocit, nebo mi to tak aspoň přijde, pro to co je správný. Ty se častěji 

odhodlaly k tomu, že riskovaly tu cestu znova, aby někoho zachránily. Celkově si 

myslím, že je fakt vidět ten rozdíl, ani ne tak v tom, že by ty kluci byli větší 

podrazáci, ale v tom, že to míň řeší. Prostě, že si to míň připustí k tělu, ty hry jako 

skutečně morální rozhodování. 

D: Že jim jde víc o tu soutěž- o to vyhrát?
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H: Ty holky jakoby vnímaj, že i v tý hře je třeba dělat správný věci, ale ty kluci to 

vnímaj trochu míň prostě. Jako že… Říkám, nevím do jaký míry, ale celkově takový 

to, ten pocit- to je správný, to by se mělo udělat je víc u těch holek. Ty holky mají 

takovou tendenci říkat: „Hele podívejte, on s tím má takovejch starostí, tak mu 

nechte chvilku klidu“ a takovýhle věci. To kluky většinou nenapadne.

D: Napadá mě, že je to zčásti možná i o empatii…?

H: No jako to není ani nic tak novýho… ale v oddíle nám to funguje přesně tak.

D: Hm… zajímavý.

H: Já třeba co často řeším u těchhle těch věcí, jak moc na ně člověk může být drsnej, 

když s nima dělá takovýhle aktivity, aby otestoval nějaký jejich morální 

rozhodování. Spousta her, zrovna na jednu si vzpomínám… Šlo tam o to, že každý 

na začátku dostane nějakou scénku a každý tam měl roli, kterou má zastávat. 

Důležitý tam byl princip, myšlenka (nebylo to přímo spojený s morálkou, ale trochu 

to s tím souviselo), že to bylá strategická záležitost, tvořily se tam nějaký koalice a 

bylo taky možný tu koalici porušit a tím člověk získal nějaký výhody. Byla to prostě 

taková strategická záležitost tohohle druhu a tam se jakoby ukazovalo to, že oni mají 

docela problém odlišit, když ta hra skončí- protože my jsme tam zdůrazňovali, že to 

není hra na morálku, že tam bude v rámci hry někdo „podvádět“ nebo podrážet- tak 

oni přesto a zase se to týkalo víc těch holek, nedokázali přes srdce přenést to, že se 

jim v rámci té hry stala nějaká křivda, ne proti pravidlům tý hry, ale proti zásadám. 

Takže člověk tady trochu musí řešit to, když ty aktivity dělá, aby to přežili. Aby je 

člověk nějak nepřetáhnul.

H: Protože třeba to je věc, si myslím spíš pro starší, chtěl bych to někdy vyzkoušet 

třeba s těma Roverama. Že by reálně člověk přemluvil jednoho z nich, že se v rámci 

hry, která se nikomu neřekne, v rámci nějakého úkolu, že by to úmyslně zkazil, jo 

prostě. Tak to je třeba věc, která je jakoby nějakým způsobem zajímavá, ale musí se 

to dobře zvolit, dobře zvládnout, protože tady v okamžiku, že se ty lidi nad to 

nedokážou posunout, že to byla hra, tak to špatně snášej. 

H: Nebo když… třeba taky taková věc pro starší, ale když se to dobře udělá, tak si 

myslím, že by se to dalo dělat i s těma skautama, že můžu udělat to, že je pošlu 
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někam za něčím- nechám nějakého člověka, třeba kamaráda, kterého oni v životě 

neviděli, nechám ležet jen tak u cesty. 

D: Ježiš! A to jste někdy dělali?

H: Ne, to jsme ještě nedělali, ale chtěl bych to někdy udělat. Ale to se samozřejmě 

musí správně dávkovat. 

D: Aby vůbec nějak přijali, že jsi to na ně takhle nahrál…

H: Přesně tak. Ono je to trochu podvod ode mě. Nebo jako přesně tak. Já až teď 

pojedeme na tábor, tak bych s těma Roverama něco zkusil, třeba bych se mohl udělat 

já ten, kdo to zkazí a pak by mohlo být zajímavý, jak na to budou reagovat a co 

z toho vznikne, ale těm čtrnáctiletým to teď nemůžu udělat. Kdybych já jako vedoucí 

je takhle srazil, to by nefungovalo. A tam je těžký hledat tu bariéru toho, co je, bylo 

by hustý, a co se může.

D: Aby to na ně nebylo moc… 

H: Jo, protože, jako nevím, možná je to trochu špatnej přístup jo, ale já mám takovej 

pocit, že když mě takový věci napadnou tak si říkám je, ty jo to by bylo hustý. Ale 

tam je právě potřeba to korigovat, protože to taky musí nějak přežít. 

D: Taky abys to pak zvládnul nějak vysvětlit, obhájit.

H: No, jasně, ale ne všechno se dá okecat. To prostě nefunguje.

H: Zase typická hra, ale už se mi přesně nevybaví ty detaily, protože už je to dlouho, 

co jsme to dělali, je, že je legenda, že oni jsou mimozemšťani, který jsou mezi lidma 

a snaží se vyslat signál ostatním mimozemšťanům, aby zničili lidi.A cílem, myšlenka 

je taková, že jsou jakoby nějaký tři kostičky, který jsou potřeba na sestavení vysílače. 

Na začátku se náhodně vylosuj, kdo je zlák a to nikdo neví. A teď je potřeba dát do 

zprávy lidem ty jakoby kostičky toho vysílače a oni si to musí rozdělit a nějak se 

kontrolovat, protože když ty mimozemšťani získají ty tři kostičky a dají je 

dohromady, tak vyhráli. A teďka se samozřejmě musí nějak kontrolovat a tak. Pro ty 

menší tam vznikal trochu problém v tom, že jim v tý hře někdo něco nabulíkoval, že 

jim třeba řekl, ať jde někam jinam, než měl, prostě jim zalhal. Ty starší to vzali 

v pohodě, ale některý ty třináctiletý s tím prostě měli problém… Prostě že jim jakoby 

nědo do očí lhal. I když to bylo v rámci týhle hry, tak to pro ně v tomhle kontextu to 
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pro ně bylo… jo zase, zvládli to, ale měli s tím prostě trochu problém- oddělit tu hru 

od tý reality.

D: A jak na to přesně reagovali? Jak dávali najevo to svoje rozhořčení? Říkali to 

tobě, nebo to přímo zazlívali tomu člověku?

H: Byli trochu naštvaný a pak se o tom bavili. Zase pak probíhala nějaká reflexe, aby 

se právě odbourali tyhle problémy. No a byli tam na sebe trošku naštěkaný, že mu 

prostě tak věřili a tohle…

D: A nebylo to rozhořčení zase spíš v rámci tý hry? Že by se vztekali jakoby herně, 

nebo myslíš, že to brali fakt vážně do reálnýho života?

H: Myslím, že tam byli některý, který s tím měli vyloženě osobní problém. Prostě 

tam šlo o to, že vždycky typickej problém je, že jsou dva nejlepší kamarádi nebo 

kamarádky…

D: Jasně…

H: No a jedna tý druhý něco nabulíkuje. Tak to je potom zle… Takže tyhle ty lži, to 

je diskutabilní jak s nima pracovat, ale já si myslím, že to je prostě potřeba. Že by to 

měli zvládnout. Umět za prvý oddělit tu realitu od tý hry, a aby to uměli zvládnout. 

Samozřejmě tyhle hry nejsou příliš o morálním rozhodování, protože tam je ten účel 

jasnej. Mě tohle napadlo jenom v kontextu přesahu do týhle tý roviny.

D: Ne to je fajn. To je, řekla bych, taky jeden z podstatných okamžiků. A je to 

vlastně taky trochu o morálním dilematu.

H: No, jasně.

D: Zajímalo by mě ještě, jak jsi mluvil, teď si přesně nevzpomínám, jak to bylo… že 

jezdíte vždycky, myslím, jednou za dva měsíce na výpravu, potom na tábor a potom 

taková ta akce, jak ji říkal, že je tam někde necháte a že tam jsou sami třeba několik 

dní?

H: Jo. Jezdíme dvakrát do měsíce na výpravu mimochodem, to jenom tak technicky.

D: Jo vlastně…

H: No, tak vlastně Manévry to je na konci vyvrcholení tábora, kdy právě, prostě 

družina skautů má vlastní samostatnou cestu, kterou musí podniknout. Obvykle je to 

přes jednu až dvě noci, podle toho jak jsou velký a drsný. Například loni jsme jim to 
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udělali přes dvě noci, protože tam ten oddíl byl starší, takže tam se jim to nechalo 

udělat jakoby tvrdší.

D: Nebylo to vlastně s tímhle oddílem?

H: No jasně. Zelinka, Šmolík jsou jakoby z týhle generace. Ještě jsme tu měli dva, 

který ale přestali nějak postupně chodit. Ty mladší co tady jsou, jsou tady ale nově. 

Ty na tomhle táboře ještě nebyli.

H: A prostě jsou tam nějakým způsobem, snažíme se, aby tam byli odkázaný co 

nejvíc na sebe. A tam je pravda, že tam jsou nějaký morální aspekty docela pěkný. 

Nejsou tam nikdy z žádným dospělákem, ale vždycky je tam v tý partě někdo nad 

patnáct. Takže jakoby v tomhle smyslu…někdo větší tam je. Navíc oni jsou na sebe 

nějakým způsobem zvyklí. Pracujou tam v tý družině jak fungujou celej rok, takže je 

tam ta záruka, že to nějak funguje. Už maj do tý doby třeba zkušenost být spolu půl 

dne sami a tak. Už mají za sebou tyhle věci, ať už na výpravách nebo na táboře se 

taky dělá to, že ta družina je spolu sama na nějaký kratší úseky, tak abysme měli 

jistotu, že to zvládnou. A tam třeba vzniká, třeba předloni se to stalo a nevydařilo se 

to, protože oni jsou samozřejmě líný, to je jako přirozený relativně. My jsme totiž 

předloni naplánovali ty Manévry poměrně těžký a dlouhý. Protože oni rok předtím 

byli takový vyzývaný a říkali, že to byla nuda, tak jsme si říkali, že fajn, byla to 

nuda, máte pravdu jako, bylo to takový měkčí, tak uděláme pořádný. A zároveň jsme 

taky chtěli, aby v rámci tý samostatnosti, protože nás vždycky jakoby trochu štve a 

vždycky to se blbě bojuje, jo, protože oni vždycky od rodičů dostanou docela dost 

peněz na ten tábor, tak nějak to pro ně není problém si vzít nějaký jídlo sebou, aby si 

tam uvařili, ale tak radši si zajdou cestou ke stánku, klidně si kvůli tomu zajdou, aby 

si nemuseli vařit a tak, aby se tomu prostě vyhnuli. Tak celkově u tohohle je těžký 

mít na ně nějaký nárok, aby tohle dodržovali, protože tam nikdo není. Je to obtížný, 

protože my je nemůžeme pořádně zkontrolovat, to prostě nejde. Je to vlastně 

postavený na tom, že je nekontrolujeme. To je úmysl. Kdyby oni věděli, že je 

budeme kontrolovat, tak jakoby to shazuje tu myšlenku toho, že tam jsou skutečně 

sami na sebe. Takže samozřejmě mají tam prostor pro různý nějaký takový 

podvádění a právě předloni to v tomhle směru dopadlo docela špatně. Oni se všichni 

potkali na nějakým smažáku někde v restauračce, jo…

D: A co? Tam pak všichni zůstali?
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H:   Ne, to ne, nezůstali, ale to pak ještě jak se potkali, tak to potom zatáhli a byli 

líný to docházet celý, tak prostě nějaký kontroly prošli, zatáhli to a neřešili to. Ono to 

teda souviselo s tím, že se potom vyžvejkli, že u tý jedný kontroly jsme jim tu zprávu 

zakopali asi metr hluboko, když se jim to minule zdálo moc snadný a byli už velký a 

oni jí nějak nemohli najít, tak z toho potom byli trochu naštvaný a pak to jakoby 

docela zatáhli. 

D: Jo, aha.

H: No, nebo vždycky se nakonec ke mně- to je taky zábavná věc tohohle oddílu- že 

se ke mně nakonec vždycky všechno donese, i spoustu věcí, který bych radši pomalu 

nevěděl. Tak se ke mně nakonec vždycky nějak donese. Třeba s odstupem půl roku, 

roku, není to rychlý, ale nakonec se to donese. Ta drbací síť je prostě hustá a 

výkonná.

H: A tak jako taky se ke mně doneslo, že v rámci těch akcí, byla tam zase jiná akce, 

kde byli sami po dvojicích a měli úkol- bylo to teda kratší, jo a měli zase vyžít. 

Dělali jsme to zase těm starším a myšlenka byla, že jsme dostali strašně málo věcí, 

řekli jsme jim, že jdeme na odpoledne pryč a stáhli jsme se z tábora jako že na 

nějakou hru a pak ty starší dostali za úkol- prostě dali jsme jim pytlík rýže a sebou 

ešus a pak jsme těm mladším řekl, že to maj do večera a musí splnit nějaký úkoly a 

do večera se s tím vypořádat a ty starší to měli přes noc. Bylo to teda pro drsnější 

trochu jako. Ty si to jako vyžrali a přece jen aby člověk přes noc nevykosil bez toho 

spacáku je to takový drsnější, ale oni na to měli, takže to dopadlo dobře, ale přesně 

tak- jedni z těch kluků si vyrazili do vesnice a koupili si tam nějaký řízky a nějaký 

kuře a pak si to tam udělali, takže o rýže to nezůstalo. Protože jako myšlenka byla 

taková jakoby, že si k tý rýži měli ještě něco nasbírat a připravit to společně a tam to 

vlastně takhle zatáhli. Takže tam takovej problém vždycky je. A myslím, že v zásadě 

vždycky když nějaká taková akce byla, tak to někdo aspoň trochu zatáh, nějakým 

způsobem menším nebo větším. Ono je to těžký, protože ideální by to bylo dělat 

někde na Slovensku uprostřed hlubokých lesů, kde jako není kam, ale to tady 

v Čechách prostě není, nebo v podstatě ne.

D: Zase si myslím, že je vůbec dobrý, že to takhle sami zvládaj…

H: Ne jako nechtěl bych je strašně podceňovat, ale když se bavíme o tý morálce, 

tak… myslím si, že oni spoustukrát… jenom některý z nich, ale že u některých z nich 

byl i vývoj, že to třeba jednou takhle udělali a třeba pak zjistili, že to ani tak dobrý 
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není, že si jakoby udělali tu zkušenost… On je to jakoby i trochu hec, jo, jako 

rebelie, takže to určitě taky funguje. 

D: Hm, hm.

H: Pak s tím ještě souvisí druhá věc právě třeba s tím zatahováním a dotahováním 

těch Manévrů, že jakoby skoro vždycky na těch Manévrech, pokud to děláme dobře, 

aby to bylo drsnější… tak tam často právě dojde k situaci, že část lidí je unavená a 

má toho plný kecky a nejradši by šli domů a vzdali to a část je jakoby ještě nějak 

motivovaná a říkaj „tak to přece ještě musíme dojít“, tak tam potom na to, když se 

jich člověk v závěru ptá, tak se to ukazuje jako nejsilnější momenty těch Manévrů, 

co si většinou pamatujou. O tom jak prostě někde seděli na křižovatce a hádali se 

tam, jestli to dojdou, nebo jestli to zatáhnou a tak.

D: Na to se jich musím zeptat.

H: I když určitě z toho mají i jiný silný zážitky. Třeba zrovna myslím, že loni tohle 

moc nebylo. My jsme loni ty Manévry udělali ještě hodně jinak- byly takový 

nezvyklý, že se tam i víc potkávali s těma staršíma, když tam byl někdo s úkolem a 

tak a ještě se i víc potkali s lidma, což bylo prostě trochu proto, že oni jak už byli 

starší a z těch předchozích špatných zkušeností jsme jim řekli, že se tam trochu 

budeme pohybovat kolem a budeme se potkávat a udělali jsme to proto, aby moc 

nezlenivěli. Ty třinácti, čtrnácti letý není takovej problém nemotivovat na to 

vítězství, ale jak jsou starší- tak v těch 15,16 jim to začne být ukradený, takže je tam 

potom takovej trochu problém, že pak říkaj: “no tak co, tak jako budem poslední, 

no“. Hlavně pohodka. Takže tyhle Manévry byli sami o sobě měkčí, že za ty dva dny 

asi čtyřikrát někoho z nás potkali. 

D: A trvá to vždycky tu jednu až dvě noci? Mně se zdá, že jsi mi poprvý říkal, že 

ještě dýl.

H: Ne, tak ty dvě noci. To už by jinak bylo pro drsnější.

D: Je fakt, že i tak je to dost.

H: No právě. To bohatě stačí. Ono už to podle mě potom trochu ztrácí i ten význam, 

že oni si to vyzkoušej, a když jsou pak tři dny sami, tak už to není o tolik těžší než 

být dva dny. To už je akorát delší.

D: A probíhá to teda tak, že jsou z jednoho místa do druhého?

H: No, typicky mají nějaký kontroly- úkoly, že někam dojdou, něco vyluštěj, zjistí,

kam mají jít dál…
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D: Jo, taková jakoby bojovka, vlastně.

H: No, něco vyluštěj...

D: A v noci přespí někde v lese?

H: Jo, přesně tak. Spaní si najdou sami v zásadě… Jako někdy se dělá, ale vždycky je 

to o tom, jak jsou velký. Když jsme třeba my byli menší, tak jsme vlatně první 

Manévry, kde jsme měli sami, protože skautském rozdíl se tehdy rozpad a byly 

jenom vlčata a my jak jsme postupně stárli, tak jsme vytvořili ten novej oddíl. Takže 

se nepřecházelo jako teď, ale my jsme stárli a pak se založili nový vlčata. No, a když 

jsme měli poprvý ty Manévry, že jsme byli někde pryč, tak to bylo udělaný, že jsme 

měli daný místo, kde jsme měli přespat a ani jsme nešli daleko. Spíš to bylo jenom o 

tom někde přespat a plnit tam nějaký úkoly. Potom se to postupně stěžovalo, že tam 

měli různý variace, podle toho jak na tom byli. Svatlušky, vlčata mají taky manévry, 

ale většinou tam s nima je jeden vedoucí, ale tam se ten člověk snaží dělat mrtvého 

brouku, spíš je tam jen v povzdálí na hlídání. Nebo třeba loni to měli udělaný tak, že 

se jim řeklo, že jdou bez vedoucího a vedoucí za nima šli a koukali se na ně. Oni 

naštěstí ty malí děti nejsou moc pozorný, takže jim to prošlo. Takže oni za nima šli 

fakt tak 10 km na doslech, na dohled, aby hlídali, že je všechno v pořádku a oni si 

toho nevšimli. Takže je to udělaný nějak přiměřeně tomu věku.

D: A plánujete tenhle rok dělat Manévry zase?

H: No určitě. To prostě bez toho není tábor. Oni to jako vědí. Vždycky všichni říkaj, 

že na Manévry nechtěj, nebo některý starší už i říkaj, že Manévry chtěj…

D: Ne takový ty, co si tam pak můžou v klidu zakouřit? 

H: Ne, to ani ne. Ty kuřáci ani ne. Ale třeba Z., jo. Ta prostě takový to tvrdý jádro 

toho oddílu, který to jako berou, že je to zajímavý a tak, tak ty s na to už těší. Oni ví, 

že to bude nepříjemný, ale jako těší se. A většina říkaj takovýto: „Havranee, 

Manévry… to nám neuděláš!“ a prostě tak, ale pak kdyby ty Manévry nebyly, tak by 

mě zbili (smích). Oni jsou samozřejmě líní, ale je to nejsilnější zážitek a samozřejmě, 

ne tohle, že by si zakouřili, ale je tam samozřejmě přece jen taková ta volnost a v tom 

táboře je třeba někdo trochu prudí, aby něco dělali, co maj dělat a jak to maj udělat a 

teď jsou skutečně…

D: No jasně. Jsou tam jen sami za sebe.

H: Jo jo, sami, tak si to můžou dělat, jak chtěj.
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2. 3 Rozhovor s Havranem III.

H: Takhle, já jsem si vzpomněl ještě na nějaký věci, který s tímhle tématem toho 

morálního rozhodování trochu souvisej. Tak vlastně, že děláme spoustu věcí… tak 

třeba my chceme po dětech, aby měly nějaký osobní věci na schůzce, nějaký věci, 

který většinou, nebo relativně často potřebujeme, aby je měly a dáváme jim body za 

to, že je maj. I když je třeba nepotřebujeme, tak dostávají body za to, když je mají, za 

to, jak se pečlivě připravily. S tím, že teda u těchle těch věcí stejně jako u jinejch je 

moc nekontrolujeme. Jako samozřejmě, když se používají na tý schůzce, tak je to 

jasný, ale někdy se nepoužívají všechny. Těch věcí je asi osm. Takže se zeptáme 

kolik má osobních věcí, dítě řekne pět a má zapsáno. Stejně tak u celý řady her se to 

takhle boduje, že si každej spočítá sám, kolik toho má, uhodnul atd. A já vlastně 

nemůžu úplně přesně říct, jak moc to šiděj. Jako vím, že co si třeba pamatuju z tý 

druhý strany, když jsem já chodil do oodílu, takže vím, že člověk měl občas takovou 

tendenci říkat „asi pět“ tak nějak noo, něco tam mám, takže neměl tendenci to nějak 

hrozně šmelit, i když vím, že i takový byli. A třeba jako doufám, že to nešmelej moc, 

ale třeba tady se jich můžeš zeptat. Jako tak, že mi to nepráskneš (smích).

H: Takže třeba v tomhle kontextu jim necháváme prostor a je to o tom, že je právě 

nekontrolujeme, nebo úplně výjimečně. A oni ví, že se to moc nekontroluje. Tu a 

tam, když se ukáže, že někdo říkal, že má všechno a pak se ukáže, že něco neměl, 

když s to zrovna potřebuje, tak potom si to toho člověka necháme pořádně přepočítat, 

ale nedělá se z toho žádná velká show. Ale jako myslím si, že to relativně funguje. 

Možná to souvisí i s tím, že oni ty body nevnímaj nějak vyhroceně. Jako jo, řešej to 

trochu, ale není to zase nějaká otázka života a smrti. Ale spíš bych řekl, že to je na tý 

úrovni, že to jsou třeba líný počítat, ale asi si myslím, že kdyby to člověk důsledně 

kontroloval, tak jsou třeba jeden dva body mimo. Ale spíš na tý úrovni nepřesnosti.

D: No a tys říkal, že se v těch aktivitách kolem morálky docela vyžíváš, co?

H: No, já jsem se pak nad tím zamýšlel a my těch věcí zase tolik neděláme, jako že 

by to bylo výslovně s tím aspektem. 

D: To nevím, mně se zdá, že toho děláte dost, ale hlavně bych řekla, že s tím 

pracujete tak nepřímo. Třeba minule jsem si všimla, když jste tady něco řešili, že jsi 
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jim říkal, že je snad jasný, že nebudou používat komerční knihovnu a i jindy… Že na 

ně hodně nepřímo působíte.

H: No, tak jako jasně, že když člověk chce, že nakonec člověk může dělat spoustu 

různejch programů a spoustu věcí a stejně nakonec je nejdůležitější, co dělá on sám. 

Prostě ten příklad a to, jak to funguje, nefunguje. Samozřejmě to funguje nejvíc. 

Protože když třeba člověk stokrát říká, nekuřte, pak sám kouří, tak je to úplně jedno. 

Takže s tím člověk musí pracovat takhle nepřímo.

H: Ještě co s tím souvisí je jedna věc, že my máme… uznávám, teď nám to trochu 

usnulo, ze začátku roku se nám s tím dařilo víc pracovat, teď je to takový uslejší. 

Vlastně skauti mají Stezku. Je tady nováčkovská zkouška a pak je stezka. S tím, že ta 

nováčkovská zkouška je to, co dostanu, když jdu do oddílu- jedná se o nějaký věci, 

který by měl člověk vědět  úkoly a pak pokračuje stezka, která je vymyšlená .

D: To se týká těch menších nebo skautů?

H: To mají všichni, když nastoupí do novýho oddílu, ale skautská je teď trochu jiná. 

Ona se teď trochu modernizovala. Důležitý na tý stezce je, jsou tam asi 4 stupně a 

myšlenka je sebe rozvoje- jsou tam různý body a v každým bodě bych si měl splnit 

ty aktivity, abych si ukázal, že na to mám. A tam je vždycky důležitý to, že abych 

splnil bod tý aktivity, tak k tomu potřebuju získat dva svědky. A hlavně, 

nejdůležitější na tom je, že první, kdo si ten bod musí podepsat- ten podpis, který mi 

to dosvědčí- jsem já. Takže já si musím prvně sám se sebou vyjasnit, jestli jsem to 

zvládnul dobře a u většiny těch věcí- jako jsou tam věci, který jsou jasný. Třeba  

např. uplave určitý počet metrů za určitý čas, ale pak jsou tam třeba věci jako: 

alespoň měsíc nebudu ve svý mluvě požívat škatulky jako cikán atd. Takže u těch 

objektivních je to jasný, ale je tam spousta bodů, kde nakonec ten podpis toho 

samotnýho člověka, to že on sám řekne, že to splnil, je nejdůležitější, protože nic 

jinýho nejde. A potom dokonce pro ty starší je to ještě posunutý tak, že pokud mi ten 

jeden ze dvou lidí- z těch, které si vyberu, aby mi svědčili, jestli jsem to zvládnul 

nebo nezvládnul- když jeden z nich řekne, že si myslí, že jsem to nezvládnul, tak 

pořád já, když mám sám za sebe pocit, že jsem to zvládnul, tak to konečně můžu vzít 

jako zvládnutý. Jakoby je tam nějaká snaha v tom, vzbudit v těch lidech nějakou 

sebereflexi a docela to funguje. Protože když si člověk uvědomí, že to má podepsat 

sám, tak třeba i ze svý zkušenosti, co si pamatuju- já jsem to tady dělal trochu 

v jiným kontextu, nebyla to vyloženě stezka, ale podobný- tak když si to má člověk 
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podepsat sám, tak v tobě trochu hrkne a nakonec je na sebe mnohokrát přísnější, než 

kdyby se někomu snažil ukázat, že to udělal. Ale samozřejmě je tam ten prostor, že 

když má někdo pocit, že by tu stezku už jako měl udělat, tak samozřejmě ho to tlačí 

nějak šmelit. Ale zatím si myslím, že jsem se s tím nesetkal, že by to šmelili, nebo 

minimálně.

D: To je zajímavý. Tak na to se jich můžu taky zeptat a zjistit co si o tom myslí.

H: No, třeba teď z tý stezky z nich asi moc nevytáhneš, protože teď jí zrovna aktivně 

plní asi tři z nich, protože část jsou nováčkové, takže ještě dělaj tu nováčkovskou 

zkoušku a teď to plnění nějak uslo. Ono je vždycky těžký, když po nich člověk chce, 

aby něco dělali sami od sebe, aby se oni sami od sebe k něčemu hnuli. Třeba ta 

mapa, jak je před vchodem, tak tam je vidět postup ve stezce. 

D: A mají nějaký limit, do kdy to mají splnit, nebo se to neurčuje?

H: Ne, to se takhle neříká, no. Nováčkovskou chceme, aby měl člověk tak do tří 

měsíců od toho, co začne chodit, takže P. už má na mále… ale my na to zas tolik 

netlačíme. A ta stezka by se měla zvládnout tak za rok, ale myslím, že to ještě nikdo 

nezvlád, že by se takhle vyhecoval.

D: Jak to máte se stanovy skauta, s dodržováním těch zásad? Pracujete s tím nějak?

H: Jasně. Takže další, jakoby výchovný nástroj (smích), jo, nebo jeden z pilířů 

skautské výchovné metody a tak, to má takový jakoby hezký označení, ale to není 

příliš podstatný. Tak vlastně máme skautský slib a skautský zákon. Ten zákon, to je 

takový desatero: skaut je pravdomluvný a oddaný a zdvořilý a všechno skvělý, no je 

jasný o čem to je a potom je skautskej slib- tohle je moje nejoblíbenější část 

mimochodem nováčkovský zkoušky, oni mě za to teda nemaj trochu rádi, já s nima o 

těchle věcech vždycky hovořím, protože součástí nováčkovský zkoušky je potřeba a 

o těchle věcech se mluví. Když o tom mluvím a snažím se je o tom nutit přemýšlet, 

tak oni potom říkaj, že je trápím. 

D: A oni to musí skládat pokaždé, když postupujou do novýho oddílu, nebo to je jen 

tvoje specialita?

H: Z vlčat do skautů, protože tam se s tím pracuje trochu jinak. Tak já to vysvětlím, 

jak to j a pak to bude asi jasnější. Takže je skutskej zákon a skautském slib. A 

skautském slib říká? Slibuji na svou čest, sloužit nejvyšší pravdě a lásce, plnit 
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povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i těem být připraven pomáhat 

vlasti i bližním. 

D: Hmm, umíš…

H: Tak to je znění skautského slibu. A já vždycky,  když se s nima bavím, proč ty 

věci jsou a jak fungujou, tak já vždycky začínám skautským zákonem, když o tom 

mluvím. Už jsem tak zjistil, co nejlíp funguje, to pořadí, takže vždycky se ptám 

prvně na skautský zákon. Tak se jich ptám co tam je, tak to říkaj, jasně, tohle… a já 

říkám: „přijde ti to jako dobrý?“ a oni „jo, to jako přijde mi to jako dobrý“… „a 

myslíš si, že to jde jako dodržet?“ a oni vždycky tak… některý tu a tam ty mladší 

řeknou, že jo (smích) a ty starší většinou říkaj, ale málokdy, že je to strašně těžký, ale 

většina říká, že to jako nejde, že o nejde dodržet. Že je to strašně příliš obtížný. Že je 

to hezký dodržet, ale že to nejde. Oni jsou zase schopný si tohohle všimnout. Tak se 

jich vždycky po tom ptám, jestli si myslí, že je to dobrý dodržovat. Tak tam většinou 

řeknou že jo, ale já pak do nich začnu tak jako rejpat- můj oblíbenej bod na tohle to 

je, to, že tam je: „skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců“, jo. To je 

vždycky můj takovej oblíbenej bod. Nejvíc lidí si na něm není schopnejch na něm 

představit…, že s ním maj trochu problém, s tím bodem. Na rozdíl od třeba 

„pravdomluvný“- tak s tím občas taky někdo vymyslí, že jsou třeba věci, který by se 

neměly říkat a tak, to vymyslí. Ale tohle je takový jednoduchý, jestli poslechnout 

rodiče nebo mě. No a tak oni si většinou uvědomí, že není vždycky dobrý poslouchat 

na plnej knedlík, prostě brát to opravdu jako příkaz bez výjimek. A tak se vždycky 

potom ptám a to oni říkaj, že je trápím, že se jich ptám: „a proč to jako existuje?“-

dodržet se to nedá a vlastně to ani není vždycky možný dodržet, tak proč to vlastně 

existuje. A tak oni většinou nakonec vyplodí, nebo dospějou k tomu závěru- já se je 

snažím moc k tomu nenutit, protože já z nich spíš chci vyždímat, aby o tom museli 

přemýšlet, ale oni většinou, nebo i můj názor na to je, že je to spíš nějaký 

doporučení. Ale to je těžký. To je takovej pěknej prostor na debatu, jako že je to 

prostě těžký. Jako že zjistit, co je správně co správně udělat není mnohdy jednoduchý 

ve spoustě případech. Mnohdy je těžký zjistit, co je správně a pak je ještě těžký to 

udělat. Když je člověk unavenej a nechce se mu a má spoustu svejch vlastních 

starostí a tak dále.

D: Hm, hm.
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H: A na tohle vždycky když se tak spolu pobavíme… Je třeba zajímavý, že vždycky 

nějaká část lidí, jak potkávám lidi, tak o tom už třeba přemýšleli. Když přijdou 

mladší od vlčat, nebo někdy přijdou i starší, když se ten posun třeba nějak odloží, tak 

jsem o tom někdy mluvil i se staršíma a s těma mladšíma je spoustu krát vidět, že o 

tom nikdy nepřemýšleli, ale jsou i takový, který na to už samozřejmě mají nějakej 

svůj názor, jsou tohohle toho jako schopný. Ale je vidět, že o tom moc nepřemejšlí. 

A pak vlastně vždycky pokračujeme tím skautským slibem, co se odvolává na zákon. 

Tam je důležitý, jakoby vědět… takhle, co je skautskej slib a jak to s ním vůbec 

funguje. 

D: Můžu se ještě na něco zeptat? Jak jsi říkal, že se jich ptáš na ten zákon a že se 

shodnete na tom, že to vlastně tolik nejde dodržet, takže k čemu to vlastně je…tak co 

ti na to potom tak odpovídali?

H: No, oni většinou začnou tím že: „No já nevím jako!“ (smích) Tím většinou 

začnou a jak říkám, většinou jako vymyslej, že když jim říkám: „Tak je to 

k ničemu?“ – „No tak jako k ničemu to asi není, když to takhle je…“ Havran: „ No, 

já nevím, třeba to je k ničemu, já neříkám žádný dogma. Já chci vědět, jakej je tvůj 

názor“. Děti: „No tak asi to není úplně k ničemu.“ Tak jako po chvilce oni… 

pamatuju si, třeba s tímhle byl hodně hezkej R., když jsme se o tom bavili, tak říká: „ 

Ty jo, Havrane, ty máš strašně těžký otázky!“ (smích)

Nicméně oni potom většinou vymyslí, že je to vlastně takový, že je dobrý se tím řídit 

většinou, že je to takovej návod, jo. Nebo v různejch formulacích. 

D: Když tě tak poslouchám, jak ti říkaj, že je trápíš, tak nevím, co budou říkat u mě. 

To je budu vyloženě mučit.

H: Když ti bude stačit odpověď jako nevím a neřeším, tak jako to, ale když po nich 

budeš chtít, aby přemýšleli a skutečně něco vymysleli, tak oni se budou trochu cukat 

(smích). A já hlavně jim to taky dávám vždycky sežrat, že říkám: „A co si jako 

myslíš ty?“ Jo, takže jim to taky nedávám zadarmo. 

H: Takže teda skautskej slib funguje tak, že… ono takhle ještě z trochu druhý strany. 

Ono většina těch lidí jakoby, já s nima řeším, jaký jsou podmínky proto, aby člověk 

mohl složit skautský slib. U skautskýho slibu se skládá takovej slavnostní obřad 

jakoby, kdy se u slavnostního ohně, nebo jednou jsme třeba dělali při východu 

slunce. Ten člověk předstoupí, je tam před všema a skládá ten slavnostní slib. No a já 

vždycky se jich ptám- aby to věděli- je to čistě dobrovolná věc, složení toho 
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skautskýho slibu a tak se jich vždycky ptám, jaký jsou podmínky. Tak oni říkaj, že ta 

nováčkovská zkouška, tak říkám- to je pravda, že když po nováčkovský zkoušce 

chci, aby věděli, tak je to rozumný, že podmínka toho, abych složil ten slib, tak je, 

abych vůbec věděl o čem to je. Oni pak většinou vymýšlej spoustu věcí jako je: 

dobrý chování a že vedoucí to uzná a tak, ale já říkám: „Ne, ne, ne. Existuje jenom 

jedna další podmínka na splnění slibu a to je, že ho chci splnit, že ho chci složit.“ A 

zase se tam opakuje taková ta diskuze na to téma, že když se to slibuje, tak co to 

znamená- skautskej zákon, plnit si povinnosti vlastní, tak to je celkem pohoda a být 

připraven pomáhat vlasti i bližním- to je taky věc, kterou si celkem rychle vyjasníme 

o co jde. S tím, že se jim většinou snažím zdůraznit, že být připraven znamená ne 

jenom chtít, ale taky umět. Jak pravil myslím, že Masaryk- můj oblíbený citát: 

„Pravda a láska si nežádá nešiku“, tak v tomhle kontextu a pak ten první bod: 

„Sloužit nejvyšší pravdě a lásce“- to je vždycky trochu problém, protože jakoby tam 

je nějaká snaha zmínit nějaký duchovní principy, ať už to každej vnímá jakkoliv a 

tam je hodně vidět, ještě mnohem častěji, že to jsou věci, o kterejch oni nejsou zvyklí 

moc přemýšlet.

D: Hmm…

H: Ale ono se o tom i blbě mluví. Ono aby člověk pak nědělal nějakou agitku, aby o 

nebylo nějaký strašně zjednodušený a hloupý, tak s o tom mluví blbě. A tak se nějak 

bavíme o tom významu a pak zase přijde podobná trochu jako u toho skautskýho 

zákonu: „No a jako dá se to splnit?“ a odpověď je jasná- „ To není zákon, to je jenom 

jedna část, to se jako plnit nedá.“ Tak potom se zase bavíme, proč teda skládat ten 

slib, když to nemůžu splnit. Tak to je zase podobný- „ Já nevím, ty máš tak těžký 

otázky…“ a takhle to jako přichází (smích), ale vlastně ta myšlenka za tím, nebo 

aspoň tak, jak tomu rozumím já, je právě o tom, že si člověk řekne, že chce, že tohle 

vnímá, jako nějakej svůj cíl. Že prostě to chce řešit, že se tímhle chce zabývat, aby se 

tomu nějak přiblížil. Takže takhle. A s tím právě souvisí i to, že jediná podmínka 

skutečná- u tý nováčkovský to je spíš taková formalitka, tam to udělá fakt každej, 

akorát teda v tom, že v tý nováčkovský jim trochu vysvětlíme, o čem je řeč, tak 

vlastně jediná vlastní podmínka je v tom, že ten člověk ten slib splnit chce. 

D: A chtějí to asi všichni splnit, že jo?... Nebo ne?

H: Ani tolik teďka ne, no. Jo.. Je to takový.. no to trošku souvisí s tím, že se do toho 

tolik neženou, že my jsme měli v generaci- totiž když jsem do oddílu chodil já, tak 
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ten slib se vnímal trošku jinak, jo. Bylo to takový víc formální. Bylo to prostě o tom, 

jako že se za tím všichni hnali, aby mohli splnit ten slib a byli konečně ty správný 

skauti a tak. A já, když jsem ten oddíl přebral, před nějakýma asi pěti lety, tak jsem 

úplně nevěděl co s tím. Mně se to úplně nelíbilo. Mně to přišlo trochu jako takovej 

výsměch. Tak jsem úplně nevěděl co s tím, tak jsem to nechal ležet, až pak jsem si 

trochu ujasnil, protože jsem taky byl na nějakým vůdcovským kurzu, kde jsme se o 

tom bavili, tak jsem si to trochu ujasnil, že s tím chci pracovat nějakým tímhle 

způsobem. Takže teď ještě trochu chybí to, že spousta těch lidí nežila v tý době, kdy 

ten slib všichni měli, takže to nevnímaj tolik jako důležitou věc, protože vlastně ho 

má teďka málo kdo. Mají ho jenom ti, co si na něj víc dupli, co se o to víc snažili. 

Takže tenhle ten pocit tam není. Ale myslím si, že se to teď možná trochu posunulo, 

a že se teď na táboře budou skládat nějaký sliby. Uvidíme, jestli někdo bude chtít.

D: Tady z oddílu ho někdo má?

H: Takže slib má, nemýlím- li se akorát Z. teďka. Ale tak… Já třeba vím, že člověk 

se potká s tím a já jim to jakoby nemůžu vnucovat, mě to trochu mrzí… ale tím, jak 

jsem to postavil, tak to nemůžu cpát… Ale prostě, že některý z těch členů třeba i 

říkaj, že to prostě nechtěj skládat, že si nemyslí, že to dokážou a že si nemyslí, že to 

chtěj dělat. Jo, že ho vlastně nechtěj skládat. Nebo ne jako tak, že by vyloženě řekli, 

že je to ptákovina, ale že si nemyslej, že je to to, co ve svým životě potřebujou. 

Takže tak, no, že na otázku jestli chceš, řeknou ne. 

D: Hm, hm.

H: Ale tak říkám, já v tomhle okamžiku jak jsem si to postavil, tak to mám, takže 

samozřejmě když nechtěj, tak nechtěj.

D: Nevím, jenom mě tak napadá, jestli vůbec ví, že by jakoby měli chtít, trochu, 

nebo jako jestli jim to třeba nepřijde úplně nedůležitý a ani neví, že ty bys to třeba 

chtěl, víš…

H: Nevím, no, tak já jsem, jako říkám- já se vždycky snažím, když se bavíme v rámci 

tý nováčkovský o tom slibu, jim o tom něco říct, jako je pravda, že jim to moc necpu, 

ale tak jako úmysl, ale možná trochu moc víc, nebo trochu víc o tom mluvit… ale 

když ono je to takový těžký o tom mluvit. Aby to zase nebylo takový, ono člověk 

strašně snadno sklouzne do takovýho jakoby mentorování a moralizování  to jako 

nemám rád, moc. Ale je strašně těžký se tmu vyhnout zároveň. Jako, že člověk musí 

na tom nějak balancovat, že řekne to co chce říct a zároveň to nesmí říkat m 



43

jednoduše a jasně a nesmí se moc opakovat a zároveň zase musí zajistit, aby to 

všichni pochopili… takový, není to úplně jednoduchý. 

D: Zase, přijde mi to takový hezký, že je to takovej dobrej úmysl…, že přece jenom 

na tom asi něco je, že by jim to pak k něčemu bylo dobrý, ne?

H: No jako, já třeba mám z vlastní zkušenosti, že pro mě ten skautskej slib moc 

neznamenal, když jsem ho skládal. V době, kdy jsem ho skládal, tak to byla taková 

povinnost. To bylo ještě tak, že jak jsme byli v těch vlčatech, tak to bylo tak, že se 

skauti rozpadli, skončili a tak Stoupa, kterej nás tehdy ved, já jsem byl ještě ve 

vlčatech, tak nás nechal jakoby odrůst a ten vlčáckej oddíl zestárnout. Takže já jsem 

tam byl nakonec nejstarší, takže ještě jsem byl jakoby jeden z těch prvních, co to 

skládal a byla to prostě taková povinnost- tak jsem ten šéf, ten největší, tak musím 

jakoby s tím začít... Ale třeba potom právě vůdcovskej slib, protože vůdci mají 

potom ještě taky svůj slib, tak ten jsem si užil. To bylo hodně dobrý. 

D: Třeba to záleží na tom, jak to ty nad tebou podají …

H: No, to jedině na tom záleží. Vlastně na ničem jiným nezáleží. Třeba ještě je tam 

rozdíl mezi oddílama, jsou různý zvyklosti. Třeba v naší oddílový tradici je, že slib 

se skládá u ohně jakoby se všema, že u toho jsou přítomný všichni členové oddílu, 

ale třeba je spousta oddílů- asi tak půl na půl, ještě druhá rozšířená tradice je, že 

naopak ten slib skládá ten člověk sám, jenom někomu, koho si vybral z toho vedení-

z těch velkejch si vybere někoho, komu důvěřuje a ten slib skládá jenom tomu 

jednomu, nebo třeba dvou, nějaký malý skupince, takže v tom je rozdíl. Což má 

obojí nějaký svoje. Já se v zásadě držím tohohle, protože už je to tradice a obojí- není 

to prostě horší, je to jiný. Tak už to ten oddíl dělá 22 let, tak proč v tom hrabat, když 

to nemá žádnou velkou nevýhodu… Ale samozřejmě tím se zdůrazňuje taková větší 

zodpovědnost, protože to je přede všema

D: Na mě to působí jako takový větší rituál, když tam jsou i ty ostatní.

H: No jako jo, ale mě to přijde, že je to spíš takový oficiálnější. Tam, kde to mají 

jenom ve dvou, třech lidech, tak je to taky rituál. Má to svý přesně stanovený 

pravidla, který nějak fungujou. Tady to naše je ale víc oficiálnější- zavazuju se 

jakoby tomu společenství… Zatímco když je tam člověk sám, tak je to víc osobní 

záležitost. Takže obojí má určitě svoje.
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H: Taky jsme párkrát dělali- taková oblíbená zábava je, že se lidi nechaj, aby napsali 

skautskej zákon tak, jak by ho stvořili oni sami, nebo jak by upravili ten aktuální.  

D: Dělali jste to teď někdy?

H: Dělali, ale to už je zase dýl. Já jsem to s nima dělal myslím, že dvakrát… to 

s nima zas někdy musím udělat! (smích) To už je trochu dýl, co jsme to dělali. 

H: Nebo třeba další věc, která s tím souvisí je, že… minulej rok se to třeba hodně 

řešilo, protože jsme byli takovej starší oddíl a jak lidi byli 15-ti letý, 16-ti letý, 

většina z nich, tak začaly být průšvihy. Nějaký kluci začali kouřit, pak kouřili na 

výpravě, tak jsem na ně přišel a prostě začaly se dít tyhle věci. Když jsme loni byli 

na tom natáčení na tejden, tak tam někdo dotáhnul nějakou flašku a tak… A tak jsme 

to loni dělali trošku vyhrocenější, protože dřív jsme to neřešili, ani takový problémy 

nebyly, ale jak stárli, tak se začaly objevovat a musel jsem to řešit začít. Tak jsme si 

tady sedli a mluvili jsme o tom, jaký by vlastně měly být v oddíle pravidla. A tohle je 

taková věc, která se dělá ve více variantách, loni to bylo takový nejvyhrocenější, ale 

typicky se to dělá třeba na začátku tábora. Někdy jsme to takhle dělali, že jsme 

vlastně s nima vytvářeli táborový řád spolu s těma skautama o tom jak to má a jak to 

nemá fungovat. 

D: To je docela chytrý.

H: Tam je vždycky vidět, když se tohle to dělá, že to má dvě strany. Většina z těch si 

uvědomuje, že oni jako ví, jak by to mělo vypadat, že si uvědomují…

D: Co je správně?

H: Co je správně, ale zase chtěj tu volnost  chtěj mít možnost dělat bordel. Třeba 

s tím chlastem, že to chlastání je tak zábavný..., takže oni si tohle uvědomujou a je 

tam vidět takovej ten spor toho. Zatím většinou, nebo skoro vždycky jsou schopný se 

shodnout na docela i přísnejch pravidlech, sami od sebe. Většinou toho jsou tahouni 

zase holky teda, typicky. Ale je to jakoby nějaká věc, která je zajímavá. Protože když 

ty pravidla člověk nastaví z vnějšku, tak jsou samozřejmě míň účinný. Takhle je to o 

něco lepší, když se to takhle dohodne, jakkoliv to není dokonalý, ale je lepší, když si 

to takhle dohodnou sami. I když třeba je pravda, že jak to bylo loni a jak byli větší, 

tak už byl vidět ten posun, že jeden z těch starších kluků říkal: „No jako já chci, aby 

se tady chlastalo. Vím, že mi to neprojde, ale já to prostě chci…“ a tak…, takže tam 

už to byl více méně posun. Ale byli to tak dva kluci. Pak měli ještě kamarády, kteří 



45

byli takový tišší sympatizanti, který to brali tak že jako ví, že si to takhle musí 

domluvit, jakože to teda nebude, ale…

D: Jakože už si v tu chvíli říkali, že to nebudou dodržovat?

H: Ne, to ani ne. To oni si byli vědomí toho, že by měli. Oni to chápali. To nebylo, 

že by si říkali: „Na to kašlem, to je fraška“. To takhle úplně ne. Spíš jako že to musej 

odsouhlasit a dodržovat, ale nebylo to, že by si oni sami řekli, že je to jasný, že to 

takhle chtějí. 

D: Jo, jasně…

H: Mimochodem, to nevím, jestli jsem ti už neříkal, tak oni jak se udělali ty starší, 

tak někam choděj po těch hospodách a vlastně přes to, že oni by řekli, že to chtěj, tak 

velká většina těch lidí, co jsou ve starších, tak nezávisle na sobě za mnou někdy 

přišla a říkala: „Hele jako ono to není to ono, jak se tm takhle chlastá, prostě není to 

to ono, co to bejvalo“. Ale že by se třeba dohodli sami mezi sebou, že se na to 

vykašlou, tak to zase ne. Oni samozřejmě i ty „radikálové“ něříkaj, že by se mělo 

jezdit na skautský výpravy do hospody, ale že by měl bejt problém, že když se čeká 

na vlak, že si tam daj to pivo… Což jako kromě toho, že se mi to nelíbí, tak 

samozřejmě jako nemůžu naprosto.

D: Na druhu stranu je pozitivní, že se vůbec ještě takhle scházej a jezděj na ty výlety, 

i když jsou už takhle starší, mi přijde…

H: Jo, jako jo, no, ale kdyby u toho míň hulili a chlastali, tak by to bylo o něco lepší. 

Aspoň já si myslím, že by z toho měli víc.

D: Že tam už to ani moc není o tom skautu, ne?

H: Jako jak u koho, trochu jo, některý se zase třeba zapojujou do přípravy programu 

pro ty mladší a jsou zapojený do přípravy tábora, takže to není úplně mimo.

D: A naplánujou si oni sami nějakou akci?

H: No, moc ne. Oni jsou jako líný. Pár akcí měli, měli na nich nějakej program, ale 

většinou podmínka byla, aby se něco stao, že je tam někdo vyhecoval. Třeba ten 

jeden je vyhecoval, aby spolu jeli v partě na hory, nebo byli na podzimkách někde, 

ale je to takový těžký, protože jsou líný…

D: A nemaj tam vlastně žádný vedení…

H: No, jak tam nemaj to striktní vedení, tak je nikdo nekope. Tam je ten přelom, že 

oni by to už zvládli, ale zase jsou líný a není tak někdo, kdo by to trochu honil a není 
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v tom jejich středu někdo, kdo by byl hodně aktivní. Kdyby tam byl třeba nějakej 

fakt aktivista, tak by třeba něco bylo, ale to se úplně nesešlo. 

D: A kolik jim vlastně je? Viděla jsem ty jejich fotky. Nějak nad 18?

H: Jsou více méně nad patnáct.

D: Už tak brzy?

H: Tam jsou zase ty přechody mezi těma skupinama podle toho jak to chtěj. To si 

přesně pamatuju, že například ty Jeleni vždycky říkali, že do roverů nechtěj, že by u 

mě byli furt, ale pak na to taky trochu přišli, že já už ten program nedělám pro ně, že 

už je to tolik nebaví a že chtěj něco trochu jinýho. Já jsem je teda taky trochu vyhodil 

některý, protože už dělali bordel a už to bylo moc. Hlavně byl problém, že oni jak už 

v tý partě fungovali, tak když přišel někdo z mladších, tak neměl vůbec šanci se 

chytit, takže to už moc nefungovalo.

2. 4 Rozhovor se Sedmikráskou

S: Budu ráda, když ze mě vytáhneš, co budeš chtít, ale nevím, jestli se ti to povede.

D: No, budu se snažit. Třeba si na něco vzpomeneš. Ty jsi minule říkala něco o tom, 

že by Z. a Š. měli být rádcové skupin… 

S: Noo, noo…

D: A kterých? Těch světlušek a …

S: Ne, ne. Vlastně u nás, protože jich je málo, tak to tak nefunguje, ale normálně jsou 

v oddíle družiny- skupinky po šesti dětech- právě proto to u nás nefunguje. Přesto ale 

na tábor pojedou ve dvou družinách- teda po čtyřech a jedním rádcem bude Z. a 

druhým Š. 

D: Jo tak. Už tomu rozumím. A ty jsi taky říkala, že jsi s tím měla nějaký 

problémy…

S: Že sama s tím občas mám problém, nebo když jsem byla menší, tak to bylo o tom, 

že jsem sice měla program výprav na půl roku, ale potom do toho přišla třeba nějaká 

oslava narozenin a teď tam byli všichni spolužáci a já jsem se jakoby rozhodovala, 

jestli jet na tu výpravu, nebo na tu oslavu. I když v tu chvíli bych radši na oslavu, ale 

říkala jsem si třeba, že zase… Já jsem třeba byla rádce družiny, ale myslím, ž to má 
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takhle trochu každej, i řadovej člen, ne jen rádce, tady to rozhodování, že je to prostě 

složitý.

D: A co na to Z. a Š. říkali, že by  měli být rádci?

S: No oni jsou zrovna ti dva, který docela jezdí, takže tam problém není, ale že třeba 

ostatní, nebo i v dnešní době mají děti spoustu kroužků, tak třeba F. hraje floorball, 

takže má do toho různý zápasy, R. hraje basket docela jakoby na vysoký úrovni si 

myslím, takže ten tam má taky s tímhle tím problém. 

D: Hm, hm… Mě teď napadlo, že když jsi taky od mala chodila do skautu, 

nevzpomeneš si na nějaké situace nebo hry s morálním aspektem ze své vlastní 

zkušenosti, když tě nenapadá nic, co jste dělali s dětma.

S: Já si pamatuju, že já vlastně jakoby vlastně celou tu dobu, protože jsem přišla více 

méně jako starší do mladší skupiny, takže byla vlastně pořád tím rádcem a tam bylo 

občas to, že jsme občas dostali nějaký úkol, nebo jsme měli někam jít, vyžadovalo to, 

abychom se na to soustředili a pracovali na tom, no a třeba, protože jsme měli holčičí 

družinu, tak holky občas chtěli kecat a ne, že bych já taky ne, ale věděla jsem, že 

pokud já neřeknu, že se do toho musíme třeba pustit nebo něco v tom smyslu, tak že 

to prostě nebude. Tak to jsem si vždycky říkala, že musím být ta zlá a moc mi to jako 

nešlo.

D: Vlastně jsi jako malá už musela mít zodpovědnost…

S: No… Takovej pocit, jako být pro ně dobrým příkladem. Tak to bylo občas docela 

takový náročný. 

D: Hm, to jo. Přitom jsi byla vlastně skoro stejně stará…

S: No přesně, zvlášť, když jsem byla skoro stejně stará jako oni.

D: To jo. Možná ti to ale zase pomohlo, abys teď byla dobrou vedoucí. A celkově tě 

to asi někam posunulo.

S: Jo, no to jo, určitě, určitě.

D: Ještě mě tak napadá. Skaut má ve svých stanovách skautský slib a skautský zákon 

a dá se říct, že se o tyhle ustanovení opírá, tak by mě zajímalo, jestli s tím nějak 

pracujete a zmiňujete to. Zajímalo by mě, jak se o tom ty děti vlastně dozví a jestli je 

to pak v průběhu chození do skauta nějak součástí?
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S: No, no, snažíme se, i když vždycky jakoby říkáme, nebo jako snažíme se, aby 

k tomu došli sami. Jakoby ta hlavní myšlenka je, že skautský zákon je něco, co je 

jakoby ideální a je otázkou, jak moc se jemu chceme přiblížit a je otázkou, když to 

řeknu jakoby tak ošklivě, co má v dnešní době smysl. Jestli je opravdu dobrý třeba 

vždycky říkat pravdu, když se nám to mnohdy nevyplatí a tak. Spíš se to prostě 

snažíme prezentovat jako ideál, no a oni když přijdou do oddílu, tak dostávají 

nováčkovskou zkoušku, jejíž součástí je skautský zákona a je slib a ten slib má 

potom ještě důležitou úlohu v tom, že vlastně jak světlušky, tak vlčata v týhle 

kategorii a pak ještě kyž přejdou do skautu, tak vlastně jakoby slibujou. Slib 

znamená to, že to, že se člověk jakoby stan tím pravým skautem, když se to tak řekne 

a dává tím vlastně jakoby nějaký závazek. S tím, že u vlčata světlušek to většinou 

probíhá tak, že vedoucí přijde za těma dětma a řekne jim, že budou slibovat a ve 

starším věku by to mělo být spíš o tom, že by ten člověk na to měl dojít sám a vlastně 

mluvit o tom s tím vedoucím a vlastně na základě dohody by měl potom ten slib 

složit. Potom se ty sliby skládají většinou na táborech, nebo na nějakých 

významnějších akcích třeba u ohně a tak. A občas jsou na to právě dobrý třeba ty 

oddílový rady, třeba i s těma staršíma dětma.

D: A dál už to v tom skautském životě nezmiňujete? 

S: I rámci různých aktivit a programů se k tomu zákonu a slibu vracíme. Třeba 

myslím, že měli za úkol se prohrabat tím zákonem a zjistit, jestli jim tam třeba něco 

chybí nebo přebývá, jestli se třeba nějaký body nepřekrývaj. Jestli je v dnešní době 

tenhle zákon ještě smyslupnej, nebo co by na něm změnili, no…

D: A ty si myslíš- není to nějaká osobní otázka nebo tak- ale co si třeba myslíš ty a 

ostatní vedoucí i z těch ostatních oddílů- má ten zákon smysl, nebo jak se k tomu 

stavíte?

S: Já si myslím, že určitě má smysl a že právě to bereme ne jako nějaký striktní 

přikázání, ale myslím si, že určitě má smysl k tomu jakoby směřovat i v týhle době a 

že si přece jenom myslím, že skupina skautů je trošku jiná skupin lidí, než kdybys 

prostě vzala náhodně vybraný lidi z populace, ale to je takovej osobní názor. Je fakt, 

že jsem se už kolikrát setkala s tím, že mi řekli, že se chovám skautsky a doufám, že 

to jako nemysleli zle. (smích) Jako že jsem třeba spolupracovala, protože pracuju 

v Adře a jinejch organizacích tak si myslím, že to spíš mysleli dobře. A řekla bych, 
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že ten skaut už má takový jakoby jméno. Že když to má člověk v tom životopisu, tak 

už to něco znamená. Samozřejmě záleží na jakou práci. 

D: Jasně… Já když jsem se o tom bavila s Havranem, tak taky tak nějak říkal, že už 

to asi není takový jak to bejvalo, že dřív bylo jasně daný, že se slib bude skládat a 

teď se to teď spíš nechává tak volně a tím pádem to ty lidi ani moc neskládaj a že se 

na to ani moc nedbá. Tak si tak říkám, jestli to trochu něco neztrácí. Víš, že to asi 

dřív byla docela podstatná myšlenka, ne?

S: No já si myslím, že slib ještě pořád váhu má, ale ten zákon je fakt, že kdybys po 

skautovi chtěla, třeba po P., aby ti řekl, vyjmenoval všech 10 bodů zákonu tak to 

určitě ne, ale my to po nich ani nechceme. My chceme, aby věděli, co v tom zákoně 

je, ale přesto třeba Z. by to věděla a Š. taky, ale třeba ten P. nevím, no, tam by to 

třeba asi bylo horší. A je fakt, že co jsme měli besedy s těma old skautama a tak, co 

tak znám i z foglarovek, že určitě dřív to fungovalo jinak, že vlastně dřív to byly dá 

se říct až takový skoro polo vojenský jednotky, třeba ten směr co začínal, takže to 

fungovalo jinak. Jenže my se prostě snažíme, aby ten člověk, kterej vyleze z toho 

oddílu, se v tom životě uplatnil. Aby ten skaut nebylo něco, co…

D: Aby to nebylo oddělený od reálného světa?

S: Oddělený… Přesně tak.

D: Hm, jasně. To docela chápu, že to neříkáte nějak úplně na přímo, to je 

pochopitelný a stejně si myslím, že tím, že se přece jen následuje určitá tradice 

postavená na určitých myšlenkách a zásadách a po generacích v tom jakoby 

vyrůstáte, tak že i když třeba nepřímo, tak na ně v tom určitých duchu působíte. 

Třeba už jen jednáním s nima nebo těma aktivitama, co s nima děláte a v jakém 

prostředí se pohybujete…

S: To určitě, no. Nebo třeba klasická taková nováčkovská věc je, když jakoby přijde,

protože hodně aktivit co děláme, mi přijde, že se v nich dá klidně jakoby podvádět. 

Kdyby člověk chtěl, tak může podvádět a třeba by to ani nebylo poznat, i když na 

těch dětech většinou je. No a nováček přijde a říká: „Ale vždyť já v tom můžu 

podvádět!“ a my se ho ptáme: „No a chceš? Jdeš do hry s tím, že budeš podvádět?“ 

Takže to je možná i takový příklad toho, že jsme docela jakoby oddíl, který jezdí do 

přírody určitě s Havranem, ale myslím, že to tak je i světlušek a u vlčat, že jsme tím 

prostě odkojený a myslím si, že tohle rozhodně smysl má. Vlastně odjíždět na ty 

víkendy, aby člověk věděl, že když bude v tom lese, tak že se o sebe dokáže postarat. 
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Občas jakoby zabrousíme do ekologie, nebo do týhle tématiky, ale není to nějak 

moc. Je fakt, že jsme takový, že možná trošku pokulháváme, že to moc není ani můj 

ani H. obor v tom smyslu, že bysme to studovali biologii, nebo že bysme se v tom 

nějak vyznali, ale spíš si myslím, že jde o ten přístup, že aspoň ten budujeme.

D: To mi přijde fajn, protože běžně se děti z města do přírody už asi moc 

nedostanou…

S: No, určitě strašně záleží na rodičích, ale dost dětí, když přijdou do oddílu, tak 

třeba vůbec nemají spacák, takže je vidět, že od rodičů tohle vůbec neznaj. Záleží no, 

dost často k nám samozřejmě zase přijdou děti, který k tomu inklinujou, nebo jsou 

jejich rodiče bývalý skauti nebo takhle. Takže potom je to zase úplně něco jinýho. 

D: Taky bylo fajn to Dračí vytí. To máte každej rok, že jo?

S: Jo, to je každej rok a dřív to bylo vlastně víc takový soutěžní, byli to vlastně 

jenom… nebyla tam moc možnost výběru, takže družina si vybrala jednu písničku a 

tu musela zazpívat a k tomu udělala nějakou scénku. A teď tak polední dva tři roky, 

se to víc blíží nějaký školní akademii, nebo jak to říct a družina si připravuje nějakej 

program, ale je vlastně na ní, jak se to udělá a ten soutěžní prvek už tam vlastně ani 

moc není. Spíš jde o to, se pobavit. Ale je to určitě i proto, že ta družina na tom musí 

aspoň třeba měsíc pracovat. 

D: Tak mě ještě napadá, jestli se vám třeba stalo, že by ty děti byly nějaký vyloženě 

drzé? Nebo 

jestli něco nezkoušeli, protože mě přijde, co sem chodím, že se tohle vůbec 

neobjevuje, že jsou takový hrozně poslušný a správný a vždycky když třeba jenom 

něco řeknou sprostě, tak už hned samy od sebe dělají kliky. To jste je mimochodem 

taky učili vy s těma klikama?

S: Jo, noo je to tak, že to už je takovej starej usus, kterej jsme dělali už i my, i já za 

mlada a ten člověk, co přijde novej do oddílu si myslím, že to rychle odkouká. 

Hlavně k nám přichází hlavně vlčata a světlušky, který už tohle to znaj. V každým 

tom oddíle, nebo v každý tý složce už potom záleží, jak se to nastaví a je fakt, že 

zrovna tohle se řeší ty sprostý slova u vlčat, u světlušek, u skautů vždycky a je fakt 

oni to už automaticky dělaj. Je potom otázka, jestli to rozlišujou. Jestli tady pak 

mluví míň sprostě než jinde. Já doufám, že jo, teda doufám, že když tady mluví míň 
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sprostě, tak že se to přenáší i do toho jejich života, kterej třeba v tom oddíle jsou 

poměrně málo času oproti třeba ve škole nebo v jiným kroužku. Tak tam třeba mluví 

míň sprostě než ty ostatní. Já se jim snažím vysvětlit, že to není buzerace, ale že nás 

to ostatní uráží, když někdo řekne sprostý slovo a že je to zbytečný.

D: Tak tohle se asi fakt řeší víc v těch světluškách a vlčatech, ne tady ve skautu, že 

tady to užž mají naučený.

S: No, je pravda, že kdy já jsem naposledy někomu říkala, ž si má udělat kliky za 

sprostý slova? 

D: To ne, já jsem si právě všimla.

S: A že už asi ani nemaj potřebu to nějak zkoušet, co se stane, když… Ještě mě 

napadlo pravidlo zvednutý ruky. To je, že když je hluk a někdo zvedne ruku, tak to 

taky tak funguje, že ostatní zvednou taky a kdo jí nezvedne tak nemluví.

D: A jak to vzniklo, jak jste toho docílili?:)

S: Noo, já už to znám prostě od svých desíti let. Tohle pravidlo jsem zjistila, že 

funguje i v jiných oddílech nebo i v neskautských skupinách a organizacích, takže to 

evidentně není něco, co by bylo naším výmyslem. Ono je to hrozně postupný, tím jak 

ty lidi postupně přichází. Když přijde nováček, tak je potřeba, protože přece jenom je 

to takový nezvyklý prostředí ta skautská klubovna, potom tady máme ten závěrečnej 

rituál, pokřik na začátku, takže jsou tady takový trošku zvláštní věci a pokud to není 

člověk, kterej by přišel z vlčat nebo světlušek, tak je se takovýmu člověku potřeba 

věnovat. Vysvětlit mu, proč se tady to děje. Ale nevím, jestli se všem nováčkům 

vysvětluje třeba tady ta ruka. Prostě se to jednou stane, on to uvidí a pochopí a 

podruhý už ví a zapojí se. Nestalo se nám, že by za náma někdo přišel a řekl, že tohle 

pravidlo dělat nebude, nebo že se mu to zdá divný. Takže spíš je to takový hodně  

plynulý. 

D: Možná je to i tím, že chodit sem je dobrovolný, takže je to na nich jestli chtěj 

nebo ne.

S: No, učitě, no. Jako stalo se nám samozřejmě, že přišli děti a prostě nějakým 

způsobem nezapadli, ať už to bylo z jakéhokoliv důvodu. Tak prostě odešli.

D: A spíš sami od sebe než že byste jim řekli vy?

S: No tak u těch menších je to hodně třeba z důvodu rodičů, že třeba ani já nevím po 

letech nechtějí děti pouštět na výpravy. Už jsem taky zažila takovou debatu 

s maminkou nepříjemnou, kdy jsem jí vysvětlovala, že pokud dítě přijde jednou za 
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14 dní na schůzku, tak to opravdu nemá smysl. A nabízela jsem jí, aby s náma třeba 

jela na výpravu, aby viděla, co se děje, nebo u světlušek se dost natáčely nějaký 

videa, takže ty rodiče měli možnost. Takže jsem jí pak doporučila, aby z toho oddílu 

odešla. Samozřejmě jsem jí to jako nepřikázala, ale prostě jsem jí to takhle 

vysvětlila.

D: Ještě by mě zajímalo, jak jste tady mluvili o dobývání Saruana. O čem to vlastně 

je? A to trvá celý rok?

S: My si myslíme, že je lepší mít, jako by i přes rok- protože vlastně i na táboře je 

celo táborová hra, která provází celej tábor- říkali jsme si, že je i lepší, když po celej 

rok běží nějaká taková hra, protože jednak je to docela praktický v tom, že jedeš na 

výpravu a můžeš jí jako by i nějak pojmenovat, můžeš nějak zapracovat na tý 

legendě a nějakým způsobem se někam posouvat. Třeba to může být taky motivací, 

proč jet na tu výpravu a když ty skauti vidí, že je něco potřeba, nebo ví, co je na tý 

výpravě asi tak bude čekat. To je ideál. Snažíme se tomu s Havranem přiblížit, aby 

věděli, co je čeká. Samozřejmě neprozradit tu pointu, jen aby věděli, za co se bojuje.

D: Takže se tou určitou legendou protloukáte celý rok a na každý výpravě se to nějak 

rozvíjí?

S: No ještě plus jsou k tomu střediskový výpravy nebo výpravy, který jsou nějakým 

způsobem zaměřený trochu jinak. Takže tam ta legenda nebo ta hra je tam míň, nebo 

třeba vůbec. Taková věc- třeba teďka o víkendu byla Invaze- což si prostě hrajeme 

na spojence a Němce a na vylodění v Normandii. Nebo třeba je nadílka, kde jsou 

taky trochu jiný věci, ale samozřejmě může se tam začlenit zčásti i ta legenda. Takže 

více méně taková výprava, která je zapojená přímo pro celou roční hru je jednou za 

měsíc, dejme tomu.

3. Aktivity

Z rozhovorů s vedoucími jsem zpracovala přehled aktivit, se kterými se děti 

v oddílovém životě setkávají. U aktivit popisuji rámec příběhu, tj. jeho dějové 

zasazení, pravidla, která byla aktuálně stanovena, a popisuji následný průběh dané 
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aktivity, včetně zajímavých reakcí dětí. Aktivitu, které jsem se přímo účastnila

(níže), jsem rozpracovala podrobněji a průběh přibližuji ve formě dialogu.      

Mravně dilematické situace, se kterými se děti v oddílovém životě setkávají:

(a) v aktivitách zaměřených na řešení mravních dilemat:

Vězňovo dilema

Dějový rámec:

Hráči se v této hře mají vžít do situace dvou podezřelých, kteří byli usvědčeni 

z trestného činu. Mají být vyslýcháni a na základě toho souzeni. Neexistují 

dostatečné důkazy. Vše tedy záleží pouze na jejich výpovědích. Když ani jeden nic 

neprozradí, budou odsouzeni pouze na dva roky. Když budu vypovídat oba, půjdou 

do vězení na pět let. Když jeden z nich udá druhého, udavač bude volný a druhý 

bude odsouzen na deset let. Ani jeden neví, jak se ten druhý zachová a je tedy 

dilema, jestli s ním spolupracovat nebo ne. 

Pravidla: 

Havran předestřel pravidla Vězňova dilematu pouze v podobě bodů, bez poukázání 

na morální rozměr. Pravidla spočívají v tom, že se hraje ve dvojicích, kde si každé

kolo hráči sami za sebe vybírají, zda s druhým budou, nebo naopak nebudou 

spolupracovat. Oba svojí volbu napíší na papír a je zakázáno, aby mezi sebou 

komunikovali. Z těchto rozhodnutí vznikají tři varianty, které jsou odlišně bodově 

hodnoceny. Když oba spolupracují získávají pět bodů. Když spolupracuje jen jeden, 

nespolupracující inkasuje deset bodů. V případě, že oba nespolupracují, obdrží dva 

body. Vyhrává ten, kdo má nejvíc bodů. 

Průběh:

Kromě Zelinky (ostatní byli kluci) začínali všichni podrazem. Po pár kolech pak dali 

náhodně spolupráci a herně se vztekali, že ten druhý to neudělal stejně. Zelinka 

naopak celou dobu zkoušela spolupracovat. Ostatní se tím téměř nenechali ovlivnit. 

Některým z nich se jí po nějaké době zželelo a napsali s ní spolupráci, ale ti na tom 

kvůli tomu potom v závěru byli hůře než ostatní. Nedá se ale říct, že by toho potom 

litovali. Vítězem se tedy stal vlastně ten největší „podrazák“. O morálním rozměru se 

potom bavili zpětně. Zelinka to vnímala podle Havranových slov v duchu „uhodí tě 

do jedné tváře, nastav druhou“, v duchu ideálů, důvěry a nadšení. Hrdinně 

s úsměvem pořád dávala spolupráci a byla ze sebe spokojená. Ostatní tam morální 
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rozměr nevnímali. Brali to čistě jako soutěž. Následovala reflexe, která je ale 

nebavila a nepřišla jim nijak zajímavá.

Transplantace srdce

Dějový rámec: 

Účastnící se stávají součástí komise, která má provést výběr kandidáta pro 

transplantaci srdce. Je několik pacientů, kteří tuto transplantaci nutně potřebují, jinak 

zemřou. Srdce však může dostat pouze jeden. Komise má o těchto lidech neúplné 

informace, podle kterých musí učinit rozhodnutí. 

Pravidla:

Děti byly rozděleny do několika skupinek, z nichž každá dostala odlišné a neúplné 

informace o kandidátech. Byli to informace jako věk dotyčného, jeho povolání, 

národnost, důvod pro transplantaci a další. Na základě těchto neúplných informací 

bylo nutné rozhodnout, kdo se stane příjemcem. Dále se určovalo pořadí ostatních. 

V této aktivitě jde o diskuzi, o morální rozhodování a o to, jak se účastníci 

vypořádají s tím, že jim chybí určitý druh informací. 

Průběh:

Diskuze probíhala dobře. Dařilo se jim sdělovat své názory, vymýšlet další 

argumenty a všichni byli téměř rovnocenně zapojeni. Hodně jim vadilo, že neznají 

všechny informace a zkoušeli je od Havrana zjistit. Znervózňovalo je, že by měli 

nějakého člověka vybrat bez těchto znalostí. Potom, když zjistili doplňující fakta, 

byli někteří trochu zklamaní, nebo i naštvaní, protože by se za těch okolností 

rozhodli jinak. Jako výrazná informace v průběhu hry zapůsobilo zjištění, že jeden 

z adeptů je romské národnosti. Pro jednoho z kluků to byl tak silný argument, že se 

přes něj nemohl přenést, vehementně vyjadřoval svůj názor proti výběru tohoto 

člověka a trval na tom, že ho musí zařadit na poslední místo. Ostatní kluci se k tomu 

taky přikláněli. Naopak holky to vůbec neřešili. Neměli s tím žádný problém a 

nevyvedlo je to z konceptu, ba naopak je to spíš posunulo na druhu stranu. Ten 

romský kluk nakonec neskončil na posledním místě a ten, co byl nejvíc proti, 

s ostatníma potom skoro nepromluvil a při reflexi s ním už absolutně nebyla řeč. 

Ostatní uváděli, že při výběru zvažovali faktory jako „tenhle si za to může sám“, 

„tenhle má život před sebou“ a proti byly zase názory, že není například úplně jisté, 

zda si za to člověk opravdu může sám, zda je to jeho vina. Byli schopní si podobné 
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aspekty bez problémů uvědomovat a přemýšlet o nich. Této aktivity se účastnili jen 

starší kluci a holky ve věku čtrnácti a patnácti let a podle Havrana z toho důvodu byli 

v diskuzi schopnější.

Tajemná cesta 

Dějový rámec a pravidla: 

Hra má tajemný a psychologický a charakter. Odehrává se v noci v lese. Děti skrz něj 

musí projít se svíčkou v ruce. Aby se jim to podařilo, musí plnit různé úkoly. Na 

začátku cesty si také každý určí pro něj dvě nejdůležitější věci v životě (například 

přátelství, láska). Tyto věci se napíší na papírky, které jedinec musí najít, a když má 

později přejít přes „ohnivé kolo“, musí se jedné z věcí vzdát a spálit ji. V lese je 

možné potkat všelijaké strašidelné a jiné pohádkové bytosti. Hlavní postavou je zlá 

čarodějnice, která pokud se někde objeví a vidí pohyb, sfoukne dotyčnému svíčku a 

tím ho začaruje. Ostatní začarovanému mohou pomoci, ale pouze tak, že někdo 

z nich vezme onu sfouknutou svíčku a vrátí se s ní na začátek, kde jí zapálí. Celou 

cestu potom absolvuje znovu, aby svíčku předal nazpět.       

Průběh:

Havran při této hře viděl typický, podstatný rozdíl mezi dívkami a chlapci a to v tom, 

že podle něj mají holky větší cit pro to, co je správné. Holky se častěji odhodlaly 

k tomu, že cestu riskovaly znovu, aby někoho zachránily. Kluci to podle něj míň řeší. 

Méně si připustí to, co je ve hře, jako skutečné morální dilema, zatímco holky 

vnímají, že je správné věci potřeba dělat i ve hře. Podobné se mu ukazuje i při 

běžném oddílovém životě, kdy se holky třeba víc zamýšlejí nad tím, co je pro 

druhého dobré a špatné a tak podobně. Havran říká, že to není nic nového, ale že u 

něj v oddílu to funguje přesně takhle.

Skautský slib a skautský zákon

Součástí nováčkovské zkoušky je prověřování znalosti skautského zákona. Havran 

s dětmi jednotlivé body rozebírá. U mladších dětí je vidět, že nad podobnými věcmi 

a tímto způsobem nikdy nepřemýšlely. Nakonec dospějí k tomu, že je to doporučení, 

že je těžké určit, co je správné, a že je kolikrát těžké, to udělat.

Ohledně skautského slibu se jich ptá, jaké jsou podmínky ke splnění a snaží 
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se, aby dospěly k tomu, že jediné důležité je, že ho člověk chce splnit. Když to 

nevymyslí samy, řekne jim to.

Ležící člověk u cesty a jiné hypotetické aktivity

Havrana napadlo, na výletě nahrát scénku, při níž by děti objevily u cesty bezvládně 

ležícího, pro ně neznámého muže. 

Nebo nápad přemluvit jedno z dětí, aby to při nějakém úkolu nebo hře ostatním 

úmyslně pokazilo. 

S těmito související reálné situace se staly při několika aktivitách:

(b) v aktivitách nezaměřených na řešení mravních dilemat 

Zastávání rolí

Strategická hra, která spočívá ve vytváření koalicí. Je možné koalici porušit a tím 

získat určité výhody. Bylo zdůrazňováno, že hra není o morálce, a že je v rámci hry 

možné podvádět a podrážet. Především holky nedokázaly přenést přes srdce, že se 

jim v rámci té hry stala nějaká křivda - ne proti pravidlům té hry, ale proti zásadám. 

Ukázalo se, že mají problém odlišit co je hra, a když hra skončí.

A další související situace:

Mimozemšťané mezi lidmi

Některé děti se stávají  mimozemšťany, kteří jsou mezi lidmi a snaží se vyslat signál 

ostatním mimozemšťanům, aby zničili populaci. Na sestavení vysílače je potřeba 

získat tři kostičky. Když získají kostičky mimozemšťané, vyhrávají. Na začátku se 

náhodně vylosuje, kdo je „zlák“. Pro mladší děti kolem třinácti let vznikal problém, 

když jim někdo v rámci té hry zalhal. Opět vznikl problém oddělit hru od reality.  

Hlasování

Na Vlčím vytí se hlasování účastní i sami soutěžící. Naskýtá se mravní dilema. 

Hlasovat či nehlasovat pro sebe?
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Problém na táboře

Roveři z pohledu vedoucích až příliš moc času trávili v hospodě a přehnaně kouřili. 

Vedení proto nakonec stanovilo pravidla. Když někoho přistihnou kouřit v táboře 

nebo poblíž, pojede domů. I po tomto varování pak viděli téměř v táboře kouřit 

šestnáctileté kluky, kteří navíc udělali nepořádek kolem maringotky, kam na víkendy 

jezdil jeden pán. Kouřili dva. Jednoho z nich se rozhodli poslat domů. Přispěl fakt, že 

s ním byli problémy už dříve. Druhého nechali, protože neměl předtím takové 

průšvihy a byl to host z jiného skautského oddílu. Navíc mu nebyli přesně řečené 

pravidla. Nikdy předtím nikoho domů neposlali, takže to ovlivnilo celý tábor a bylo 

to pro všechny hodně nepříjemné. Skauti se rozdělili na dvě skupiny. Všem to bylo 

líto, ale menší skupinka stála za názorem, že když se to řeklo, tak se to musí udělat, 

zatímco druhá početnější skupina tvrdila, že je to úplná blbost. Pro příště to vyřešili 

tak, že jim přislíbili, že jim přispějí na nikotinovou léčbu.

Manévry

Je to vyvrcholení tábora, kdy družina skautů podniká svojí vlastní samostatnou 

výpravu.

Obvykle je to přes jednu až dvě noci, podle toho, jak jsou staří. Jsou odkázáni sami 

na sebe. Po cestě musí plnit různé úkoly. Mají si sami vařit a vůbec všechno dělat 

sami, bez pomoci. Nikdo je nehlídá, takže teoreticky mohou podvádět. Havran se 

například po čase dozvěděl, že se jeden rok všichni sešli v restauraci na jídle a zbytek 

cesty sabotovali. 

Osobní věci na schůzku

Je seznam věcí, které je potřeba na každou schůzku nosit. Boduje se, kolik kdo má 

věcí, jak dobře je připraven, ale více se to nekontroluje. Záleží jen na slovu daného 

dítěte. Může tedy lhát.

Stezka

U stezky je prostor na podvádění, protože pro splnění úkolu stačí, když osoba, která 

Stezku plní řekne, že úkol zvládla. Ze zkušenosti si ale Havran myslí, že je naopak 

člověk sám na sebe spíše přísnější, než jsou na něj ostatní.
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Tvoření pravidel “zevnitř”

Společně si vedoucí se skauty sedli a mluvilo se, jaká budou pravidla. Skauti si je 

měli sami vymyslet. Má to dvě strany. Na jedné straně si uvědomují, co by bylo 

správně, ale na druhou stranu chtějí mít volnost. Nakonec se sami domluvili na 

docela přísných pravidlech. Přispěly k tomu hlavně holky. Vedoucí mají 

odpozorované, že jsou takto nastavená pravidla daleko účinnější, než ty dané 

z vnějšku. 

Aktivita „Kudy povede dálnice?“

Je nutné postavit dálnici a pět pověřených osob musí rozhodnout, kudy tato dálnice 

povede. Každý dostane kartičku, z které se dozví, jakou roli bude zastávat a tedy čí a 

jaké zájmy bude zastupovat. Je potřeba se domluvit na nějakém kompromisu, protože 

zájmy jsou různé. Jsou tři varianty, kudy trasa povede- A, B, C. Aby se jedna z 

variant mohla schválit, musí se na ní shodnout většina. Za dosažení určitých zájmů a 

dohod se udělují body. Pokud se na jednom řešení shodnu všichni, každý obdrží 5 

bodů. Dále se hráč z kartičky dozví, kolik bodů obdrží za prosazení každé z tras a 

jaké výhody a nevýhody pro něj budou vyplývat z možných dalších 

variant(viz.příloha). Ve hře je zástupce státu, zástupce sdružení starostů obcí, 

zástupce kraje a ekolog. Všichni se navzájem obeznámí se svou rolí, ale zájmy, které 

každá z postav má, zůstanou utajené. Tvoří se skupinky po dvou, později po třech 

lidech a nakonec si sednou všichni společně a prodiskutovávají, jakou variantu 

zvolit.

Šmolík- zástupce státu

Roháč- zástupce sdružení starostů obcí

Tlapka- zástupce kraje

Zelinka- ekolog

Po tom co si všichni přečtou charakteristiky svých postav, se Roháč zeptá: „A co 

mám teda chtít?“ 
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A začíná diskuze, ve které se nejprve všichni snaží, obhajovat si své pozice. 

Z: Ta cesta by vedla moc blízko rezervace. Poškodili bychom moc organismů. 

T: Trasa B je nejlepší. Bylo by to nejlepší napojení na ostatní dálnice.

Š: B je nejlevnější, nejkratší a neprotíná rezervace.

R: Nejlepší je trasa A. Je dál od rezervace a byly by z ní tržby z restaurací okolo. 

Z: Takhle to nejde. Měli byste mít úctu k ekosystému.

Ozývají se nespokojené hlasy…

Š: Já mám největší právo mluvit. Ekosystém nám může být ukradený. Varianta B je 

nejlevnější.

Prozatímní závěr je, že Zelinka chce C a ostatní se shodují na variantě B.

T: Lidi určitě budou chtít, aby se rychle dostali do centra. 

Š: Vykácíme stromy, vrchoviny nás nemusí zajímat. Ekosystém je nanic.

T: Já jsem pro B nebo A. Rozhodně ne C.

R: A je nejhezčí. Stejně máme dost dluhů, to už se ztratí. Byli by z ní nejlepší spoje 

do okolních vesnic.

Z: Neříkals, že z dálnice B? 

T: Je to strašně drahý. 

Š: Ale je to nejvýhodnější.

Tlapka a Zelinka se shodují, že se jim zdá nejvýhodnější varianta B. 

R: Budou tam vytíkat sračky (a jde automaticky dělat kliky).

Aktuální situace je, že Zelinka chce prosadit trasu C, Tlapka je pro B, Šmolík volí A 

a stejně tak i Roháč.

Š: Co když jsem zase změnil názor? Řek bych, že béčko je nej.

Z: B je půl kilometru od rezervace. Že máme volební hlas ještě neznamená, že 

můžeme zabíjet!

Roháč pořád trvá na A.

Havran: zbývá vám 7 minut. Když se neshodnete, nikdo nedostane nic.

T: Super…

Š: B je nejlevnější, nejvýhodnější a nejkratší!

Dohady…

Š: Tak nepostavíme žádnou. 
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Z: To pak nebudou body.

R-Z: Dám ti kupón do restaurace.

T: Mně už to taky nabízel!

Nakonec se opravdu nedohodli.

Š-Z.: Jsi zrádce.

Z-Š: Zastávám své zájmy. Tak jsme nedostali ani jeden bod. Ta politika ti nějak 

nejde. Změň obor.

Následuje reflexe. Havran se ptá proč, co a jak…

Proč jste se nedokázali shodnout?

T: Zapomněla jsem na to.

Š: Nic jsem nezkoušel.

Změnili jste za celou dobu názor?

Ne…

Jaké pro vás bylo prosazovat ty názory?

T: Fajn. Ale nejradši bych nepostavila nic.

R. Dobrý. Politik naslibuje hory doly a nic nesplní.

Š: Nepříjemný.

Ovlivňovaly vás nějak okolnosti o kterých jste věděli?

Š: Ne. Zlatá střední cesta vyjde.

T: Ano. Sestra je důležitější než nějaká dálnice.

R: Ano. Já chci rybařit.

Bylo blbý prosazovat osobní zájmy pro obecnou věc?

Š: Nejprve že ne, potom ano.

T: Osobní zájem je v pohodě.

R: Chci tam prostě rybařit.  

Z: Kam ten svět spěje?
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Jak vnímáte to zasahování osobních zájmů? Co když je to tak ve skutečnosti?

T: Já bych nikdy neseděla.

Š: Kdyby to byl milión, bral bych to. 

R: Lepší je obecný zájem.

T: Kdyby se měla schválit nějaká jiná dálnice než C, mlčela bych, nic bych neřekla. 

Ale kdyby C, řekla bych, že se to mýmu známýmu nehodí.

R: Já jsem zmatenej. Nevím, na co se ptáš…

Máte důvěru v politiky?

T: Myslím, že jsou pořád ovlivňovaný, protože by je jinak někdo zabil.

Š: Nevím, nepřemýšlel jsem o tom.

R: Jsou pořád ovlivňováni.

Z: Asi jsou ovlivňovaný.

Co by se s tím dalo dělat? Jak dokázat, aby se to dělo méně?

R: Reformovat politiku. Dosadit tam skauty. Já bych se uplatit nikdy nenechal. 

Komunisti na Mars!

T: Nestavět žádný dálnice.

R: Měli by to zaplatit sami.

Znáte organizace, zabývající se činností proti neprůhledným praktikám?

Debata o nich… 

4. Rozbor dat 

Skautský zákon představuje jakousi formu vnějšího řízení, souboru pravidel. Je to 

norma, zaštítěná autoritou. Rozebírání a kritizování zákona mělo děti donutit,  

projevit schopnost uvažování na úrovni heteronomní morálky, tedy autonomního, 

neboli na autoritách nezávislého myšlení. Distancovat se od vnější normy a 

zpochybnit její obsah a platnost tohoto obsahu, vyžaduje přiznání její možné 

nedostatečnosti a připouští možnost posouzení její nedokonalosti. 
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Bylo zjevné, že poměrně dlouhou dobu bylo pro děti obtížné tento fakt 

překonat. Nechtěly něco „vyškrtnout“, označit to za nedůležité a stejně tak jim přišlo 

nemístné vybrat některé body jako nejdůležitější. Zdůvodňovaly to tím, že je přece 

všechno důležité a nejde říci co míň a co víc. Postupem času tento krok udělaly. 

Ke změně bodů v zákonu se z jednotlivců neodhodlal nikdo. Došlo k tomu 

částečně ve dvojicích a potom ve družinách. První družina udělala spíše formální 

změnu odlišným pojmenováním bodu ve stejném významu a druhá družina změnu v 

závěru vzala zpět, protože jim jejich znění nakonec přišlo stejné jako jiný bod ze 

zákona. Obecně děti chtěly spíše možnost přidat další body, ale to jim bylo zamítnuto 

s důrazem na zaujetí jejích postoje a názoru.

4. 1 První družina

4. 1. 1. Tisková konference 1. družiny:

Roháč: „No takže, skaut je pravdomluvný, protože kdyby nebyl pravdomluvný, tak 

jak to tady vypadá. Každej mluví sprostě, i tamhle ten kameraman. No nevím, co dál 

k tomu říct.“

Roháč srovnal pravdomluvnost s mluvením, které není sprosté. Roli 

pravděpodobně hrála roztržitost a tréma z přednesu před ostatními. Dokonce se zdá, 

že svoje vysvětlení výběru zaměnil za odůvodnění bodu Skaut je zdvořilý, což 

vyvozuji z jeho samostatné práce, ve které vybral za dva nejdůležitější body Být 

pravdomluvný s odůvodněním výběru, že „Jinak by to bylo jako v politice“ a Skaut 

je zdvořilý, kde právě výběr tohoto bodu vysvětluje slovy: „Bylo by to samý *****, 

censored, atd“.

Větvička: „Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta. No 

protože kdyby třeba někdo přišel a zastřelil najednou sto padesát skautů, tak ti skauti 

se hned naštvou a začnou proti němu válčit a lidi by zničili svět atomovejma 

bombama.“

Ve výroku Větvičky vidím zajímavé deduktivní myšlení. Vyjadřuje, že když 

je někdo přítel, nezabíjí lidi. Dále, že když člověk ublíží jiným, oni mu potom také 
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ublíží a vzniká válka. Napadá mě hned několik okolností, které by ji k takovému 

uvažování mohly vést. O válkách se děti učí v dějepisu, dozvídají se o nich 

z televize, z vyprávění dospělých, slyší o aktuálních problémech ve světě a podobně. 

Nakonec to, proč o takovém kontextu přemýšlí, není tak důležité, jako sama tato 

skutečnost. V závěru říká, k čemu by podle ní takové chování vedlo - ke zničení 

světa, a to lidmi a jejich bombami. Reflektuje globální a zároveň ekologické 

hledisko.

Elka: „Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských, protože kdyby nebyl, 

tak by se kazily stromy a všechno ve velkým a ani by se nevysazovaly nějaký další, 

takže bysme tady za chvilku neměli vzduch.“

Elka bod redukuje na část o ochraně přírody. Jako hlavní problém uvádí, že kdyby 

nebyla příroda, nebyl  by ani vzduch. Je to tedy podobné jako u Větvičky. Je zde 

obava o zničení světa, o ekologické a celosvětové uvažování.

Jeník: „V dokumentu jsme přepsali jedno pravidlo, že skaut je hospodárný a napsali 

jsme tam, že skaut je šetřivý. Konec.“

Dotazy a odpovědi 1. družiny:

Havran: „Můžu se zeptat, proč jste to přepsali?“

Jeník: „Je to více srozumitelné.“

Sedmikráska: „Jenom by mě zajímalo, jestli si myslíte, že šetřivý rovná se 

hospodárný, nebo je to něco jiného?“

Děti: „To samý. Je to to samé. V modernějším významu slova.“

Děti pravděpodobně chtěly využít možnost manipulovat s vnějším 

ustanovením a určit si svá pravidla, ale nakonec změnu provedly pouze na nejnižší 

úrovni- změnou názvu se stejným obsahem.

Havran: „Hovořili jste tady hodně o tom, co by se stalo, kdyby se nějaké body 

neplnily. Mohli byste naopak uvést nějaký pozitivní příklad, proč ty body jsou 

důležité. Diváci to mají rádi.“
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Cácorka: „Budete mít víc přátel.“

Elka: „Protože prostě přírodu máme rádi, takže tak.“

Cácorka poukazuje na společenské hledisko. Usuzuje, že pokud se člověk 

bude chovat k druhým hezky a bude jim pomáhat, budou ho mít rádi a bude mít více 

přátel. Věří, že ostatní kladné chování ocení a vyvozuje, že to je základem dobrých 

vztahů.

Elka rozšiřuje svou odpověď. Domnívám se, že je z jejího tvrzení znát znát 

její postoj, který není tvořen vidinou toho, co by se mělo a co je správné, ale její 

vnitřní cítění. Příroda je pro ni osobně důležitá a bere jako samozřejmost, že je to tak 

i pro ostatní. Takto zvnitřněný postoj je, myslím si, nejlepším předpokladem, že bude 

do reálného života opravdu aplikován. 

Větvička: „Nebo třeba, že by se to mohlo vázat k tý přírodě a k tomu být přítelem 

všech lidé dobré vůle, tak se nějak dohodnou a půjdou pomáhat přírodě. Třeba 

vysazovat stromky.“

Větvička demonstruje, že pravidla nemusí stát odděleně. Mohou se 

propojovat. Napadá ji také konkrétní čin, který může takovým propojením nastat.

4. 1. 2 Ze samostatné práce 1. družiny

Jeník měl v samostatné práci stejný bod, na kterém se shodli i ve družině, že „Skaut 

je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských“. Stejně jako Elka ho zredukoval 

na část o přírodě a výběr vysvětlil slovy „Jak by jinak příroda vypadala“. Přírodu 

tedy přirozeně také vnímá jako důležitou. 

Jako druhý nejdůležitější bod vybral bod „Skaut je poslušný rodičů, 

představených a vůdců“ s vysvětlením: „Jinak by si každý mohl dělat, co chce“. 

Jeník zde vyjadřuje, že je pro něj důležitá existence autorit a stanovení pravidel pro 

udržení pořádku. Na jednu stranu by se takový názor dal charakterizovat jako 

náležící do nižších úrovní stadií morálního vývoje a vykládat ho jako orientaci na 

poslušnost vůči autoritám. Na druhou stranu a u Jeníkova výroku se mi to zdá se mi 
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zdá být příhodnější vědomí potřeby pravidel a respektování společenského řádu. 

Nicméně, tento bod ve družině neobhájil a v diskuzi se o něm už nezmínil. 

Zajímavé jsou také důvody k výběru jeho nedůležitých bodů. U bodu „Skaut 

je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta“ vysvětlil, že to mohou 

být i zlí lidé. Připouští, že každý skaut nemusí být dobrý. Může to být i zlý člověk. 

Poslední bod „Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích“ Jeník zdůvodnil tím, 

že „Je to moc těžké“. Jeník si nejspíš uvědomuje, že tento bod nedokáže dodržovat a 

proto ho klasifikuje na nedůležitý.

4. 1. 3 Diskuze 1. družiny 

Z výpovědí v závěrečné debatě se zdá, že kluci nechali rozhodnutí více méně na 

holkách. Možná v duchu zdvořilosti, kterou chtěli tolik prosadit jako jeden 

z nejdůležitějších bodů a možná taky neměli tak vytříbený názor a nápady, jak své 

rozhodnutí obhájit. U kluků každopádně byla vůči holkám znát jistá odevzdanost. 

Větvička vehementně vyjadřovala, jaké pohnutky je vedly k výběru bodů. Nejvyšší 

hodnotu pro ně měly body, které by nedodržením mohly ničit svět. 

Větvička: „Byli to věci, které ničí svět. To nám stačí.“ 

Roháč: „Pokud to není mytí nádobí, tak s tím souhlasím.“ 

Jeník: „Apokalypsaaa.“

Argument holek byl ještě propracovanější. Ze začátku uvedly, že ty 

nejdůležitější body vybraly proto, že můžou zničit svět a vyškrtly nezdvořilost, 

protože tím se svět nezničí. Potom ale rozvinuly své uvažování a upřesnily, že jim 

zdvořilost přijde taky důležitá, ale jako kdyby na rovině nižší hodnoty, která je 

obsažena v té vyšší. Vnímají, že když je člověk přítelem všech lidí dobré vůle, je 

zároveň také zdvořilý. 

Sedmikráska: „Jaký byl ten bod, na kterém jste se neshodli?“

Roháč: „Neshodli jsme se na bodu, že skaut je zdvořilý.“ 

Sedmikráska: „Vy jste ho považovali za důležitý a holky ho neměly?“

Větvička: „No, my ho vyhodily.“ (smích)

Roháč: „Přitom by to mělo bejt naopak.“ 
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Já: „A co jste měly vy?“

Větvička: „My jsme měly tu přírodu a lidi dobré vůle. Protože to prostě může 

zničit svět. Že jseš nezdvořilej, tak svět nezničíš.“

Elka: „A proč furt ničíš svět???“

Jeník: „Apokalypsaaa.“

Větvička: „A když jseš něčí přítel, tak jseš na něj logicky zdvořilej, ne?? Tak 

jako přece to dává smysl.“

Vypadá to, že kluci mysleli, že holky ocení jejich „rytířské“, zdvořilé 

chování, ale holky na jejich hru rozhodně nepřistoupily. Roháč svůj postoj ještě 

potvrdil, když ukřivděně poznamenal, že by zdvořilost stejně měla mít vyšší hodnotu 

a později když se divil, že má odpovídat na otázku, proč má mít zdvořilost více bodů: 

„Jako než nějaká ochrana přírody?“. Jeník zase říkal, že byl nezávislý. Už jsme 

z nich každopádně žádný pádný argument nebo názor nedostali. Roháč vyjádřil, že se 

v okolí setkává s nezdvořilostí a Jeník přisadil, že ji zažívá od svého sourozence, 

s čímž souhlasily  všechny děti. Na otázku zda jsou oni vždy zdvořilí, odpověděla 

Větvička, že právě proto tento bod nezvolila.

Dozvěděli jsme se, že děti o bodech ze skautského zákona přemýšlely 

z širokého hlediska. Nevztahovaly a nepřemýšlely o situacích pouze ze skautského 

života, ba právě naopak, spíše zohledňovaly případy, kdy (by) tyto zásady uplatnily 

mimo oddíl. 

Sedmikráska: „Tak mě ještě tak napadá, když jste přemýšleli o tom 

skautském zákoně, vztahovali jste to třeba na situace ve skautském oddíle, 

na výpravách, na schůzkách, nebo jste uvažovali a vzpomínali nějaké 

situace, kdy jste uplatnili ty body, pravidla i mimo…?

Jeník: „Spíš jako.“

Sedmikráska: ...já nevím třeba v rodině, ve škole...“

Větvička+Elka: „My jsme uvažovaly o celosvětovém dopadu!“

Roháč: „Já myslím, že všechno.“

Jeník: „No, prostě ta jejich apokalypsa, no.“
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To je, řekla bych, pozitivní, protože se to pravděpodobně opírá o fakt, že děti 

vnímají, že tyto zásady, ačkoliv jsou ustanoveny skautským zákonem, platí a děti je 

uplatňují i v běžném životě. 

Oddíl má svá specifická pravidla a aktivity. Děti vyzdvihly dvě následující 

skutečnosti. Uvědomují si, že ve skautském oddílu mají jasné pravidlo nemluvit 

sprostě. Při porušení automaticky začnou dělat kliky. To byla nejnápadnější věc, 

které jsem si všímala hned od prvního dne ve skautu. Bylo vidět, že je to pro děti 

úplnou samozřejmostí a zároveň okrajově i zábavou. Dobrým pocitem, že mají jasno, 

co je dobře a co špatně, a že pokud pravidlo poruší, automaticky následuje trest, 

kterým je to odčiněno. 

Já: „Přijde vám, já nevím, protože jsem nikdy nechodila do skauta, že je to 

tady jiné?“

Roháč: „Než v normálním životě? Nesmíš mluvit sprostě.“

Jeník: „Musíš hned klikovat, v některých případech i po třech.“ (Děti se 

smějí)

Roháč: „Tady je to náročnější od ostatních.“

Další odlišnost, kterou děti uvedly, je jejich přesvědčení, že je to ve skautu 

náročnější než jinde. Domnívám se, že to může korelovat s mým předcházejícím 

tvrzením, že se děti cítí dobře v jasně vymezeném prostředí. Nadto ale také 

v prostředí, kde jsou bráni jako samostatní a zodpovědní jedinci, kteří jsou aktivně 

zúčastnění. Děti si rozhodně nezoufaly, jak to mají oproti ostatním těžké, ale naopak 

se tím pyšnily. Ve skautu jsou opravdu jasně vymezená pravidla a na děti jsou 

kladeny nároky jak fyzické, psychické, sociální, tak také nároky na rozvíjení jejich 

kreativity, samostatnosti a zodpovědnosti. Příkladem, který děti uvedly, bylo stavění 

vlastních příbytků na výpravách, místo toho, aby jezdily do již připravených tábořišť. 

Roháč: „Někdy si stavíme vlastní příbytky.“

Elka: „Někdy?“

Roháč: „No vlastně skoro vždycky.“

Jeník: „Většinou.“
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Větvička: „To je nejlepší.“

Domnívám se, že děti při takových akcích kromě autentičnosti a 

samostatnosti zažívají pocit propojení s přírodou, kterou možná ostatní děti nikdy 

neměly možnost poznat. V přírodě jsou ostatně tak často, jak je to jen možné a 

troufám si vyvozovat, že je to patrně jeden z důvodů, proč většina dětí jako 

nejdůležitější bod uvedla právě důležitost ochrany přírody. Bohužel nedisponuji 

studií, která by se zabývala vnímáním přírody u dětí stejného věku, ale domnívám se, 

že by výsledky ukázaly na zcela odlišný a přinejmenším ne tak intenzivní vztah 

k přírodě u dětí z měst, oproti těm, které „vyrůstaly“ ve skautském oddílu. Odvažuji 

tak smýšlet, v reakci na vzpomínky z vlastních školních let a postojů mých 

tehdejších vrstevníků, i z celkových reakcí lidí na „ekologickou“ problematiku a 

vnímání přírody v dnešní době. 

Opět se ukazuje galantní a zdvořilý postoj kluků, který od začátku zastávají, a 

který holky, zdá se, příliš neoceňují. Podle Jeníka je pozitivní pustit sednout starého 

člověka. Roháč mu nepřímo přitakává, ale Větvička myšlenku sníží sarkastickým 

poznamenáním o dobrém pocitu ze stání při třičtvrtěhodinové jízdě do školy. Jako by 

se jí chtěl Roháč vyrovnat a ukázat, že umí být i „rebel“, prohlásí: „Šetřím vodu a 

nemažu tabuli ve třídě.“ A Jeník mu projeví uznání. Vzápětí ale Větvička, i když ne 

přímo, uvede „na pravou míru“, že zdvořilost je přece jen opravdu důležitá, 

uvedením konkrétního příkladu uplatňování slušnosti, zdvořilosti v reálném životě. 

Ze zkušenosti ví, že při přechodu skautu do jiného oddílu se neznámí skauti snaží 

chovat aspoň zdvořile. S tímto posléze souhlasí i sedmikráska, která má stejnou 

zkušenost. Zdá se, že zdvořilé a slušné chování je základem všech skautům. To by 

opět mohlo napovídat tomu, že je skautský zákon v reálném životě skauty opravdu 

uplatňován. 

O důvodu vnímání znalosti „správného“ chování se vyjadřovala Větvička. 

Uvědomuje si důležitost správného chování, ale nezná původ tohoto vědomí. Možná 

prý ze skauta, když se to tam dodržuje. Nakonec podotkla: 

„Já nevím. Já jsem to někde sebrala. Ono se to tam nějak samo vkouřilo.“ 
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Domnívá se, že tyto reakce mohou svědčit o skutečnosti alespoň částečné 

interiorizace těchto zásad. Větvička tyto pravidla podle všeho vnímá jako přirozenou 

součást jí samé. Logicky ji napadá, že to nemá od narození, ale vnitřně to zažívá tak, 

jako by to bylo její vlastní. Vnímá ale také, že to tak nemusí platit u všech –

„U neznámého dospělého radši nic neočekávám.“  

Podle dětí skautský zákon vznikl z těchto důvodů:

J: „Někdo si prostě usmyslel, že to takhle nemůže bejt.“

E: „Byl to skaut a pak to předal jako zákon skautů.“

V: „Že by v tom byl moc chaos, tak si řek, že přece ty skautíci se musí chovat 

nějak inteligentnějc než ostatní prostý lidi, tak to vymyslel, aby se chovali 

trochu normálnějc a pak zjistil, že to moc nefunguje, ale umřel a už to nestih 

předělat.“

Vyvozuji tímto, že dětem pravidla dávají smysl a jsou s nimi dokonce natolik 

ztotožněné, že ty, kteří se jimi řídí, považují za chytřejší než ostatní. Jednání podle 

těchto zásad, vlastně berou jako určitou samozřejmost, ačkoliv si uvědomují, že není 

vždy lehké, se jimi řídit. Zákon je zde jako jakýsi ideál, ke kterému je dobré 

směřovat. 

Mám za to, že existence zákona splňuje důležitou úlohu. Tato strukturovaná 

„sbírka zásad“ slouží dětem jako opora a náhled na to, co je dobré a co špatné. 

Mravní postoje si děti významně osvojují v rodině. Pokud zde ale nepanuje podnětné 

prostředí a rodiče se potomkům dostatečně nevěnují, mohou mít děti problém rozlišit 

mezi pozitivními a negativními způsoby chování. Domnívám se proto, že kdyby 

takový nebo podobný zákon nebyl znám jen skautům, ale také ostatním, bylo by 

alespoň zřejmé, které způsoby chování jsou hodnotné. Narazila jsem již v odborné 

literatuře na úvahy o dobru a zlu, a zda lze určit, co je špatně a co dobře. Závěrem 

bylo, že nikoliv. Zdá se, že v dnešní době je vše velmi relativizováno. Můj názor 

v této věci ovšem je takový, že například body ve skautském zákonu minimálně 
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směřují k dobru, a i když jsou relativní, jako ostatně vše, jejich znalost a představení 

jich jako ideálu, rozhodně nemůže být na škodu, ba naopak.

Já: „Myslíte, že ostatní, co nejsou skauti, tyto zásady nedodržují?“ 

Větvička: „Oni to nemaj přímo v zákoně.“

Elka: „Třeba hodně věcí jo, ale něco fakt jako porušujou, že je to třeba 

člověku i nepříjemný.“  

Roháč vypovídá, že je spolužáci kvůli skautství uráží. Kladu si otázku, z jakého 

důvodu se tak děje. Protože jsou slušní a féroví? Opět z vlastní zkušenosti vím, že 

takovéto či podobné označení vrstevníka je pro děti přinejmenším pobavující. Je tedy 

v módě drzost, vulgárnost, nezdvořilost a podobné chování? 

V dokumentu Čtyři okamžiky ticha z roku 1955 autor popisuje proměnu ve 

vnímání krásy, osobností a vzorů v dnešní době. Poukazuje na to, že je dnes takové 

vnímání u většiny populace povrchní. Hodnocení spočívá na nápadných vnějších 

ukazatelích, ale nereflektuje oblasti pod povrchem. Navíc v dokumentu ukazuje, že 

je dnes krása často zvráceně spatřována ve zlu.

Je zajímavé se také podívat na dnešní seriálové hrdiny. Tím je například 

cynický hrubián Dr. House bez špetky úcty a respektu k ostatním, sprostý a arogantní 

Hank Moody ze seriálu Californication nebo ignorantský a nesnášenlivý Dylan 

Moran ze seriálu Black Books. 

To vše, myslím, souvisí s mou počáteční myšlenkou, že „správňácké“ 

chování prostě není „in“. Avšak existence zákona, či nějakého podobného 

ustanovení, představení ideálu, může dát představu, co je dobré a vyzdvihování 

morálního uvažování a posléze jednání, se tak dostává do podvědomí.  

Zákon děti dodržují podle toho, jak se jim to daří. Větvička taky přiznala, že je 

dodržování občas nevýhodné. To je pohodlné, ale zajisté taky reálné. Shodli se na 

tom, že jim zvláště dělá problém být hospodární, což je vzhledem k dnešní 

„konzumní“ době rovněž příhodné. Zároveň se mi však jeví velmi pozitivní, že si to 

dokáží uvědomit. Velkým porušením není vnímáno říci půl pravdy místo celé. 

Dozvěděla jsem se, že zákon fakticky dodržovat nemusí, protože by je kvůli 

porušení nezavřeli do vězení. Vypadá to, že zákonem upravená pravidla působí 
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opravdu mocně. Kdyby však pravidla sepsaná ve skautském zákoně nedodržovaly, 

měly by problém u rodičů. 

Legislativa a autorita rodičů se ukazuje být jako zásadní. Současně si ale 

z ostatních výpovědí dětí myslím, že je jejich vědomí a uvažování vyspělejší a jak už 

jsem uváděla, domnívám se, že mají pravidla interizovány. 

4. 1. 4 Zajímavé momenty 1. družiny 

Vyzdvihnu navíc jeden útržek z diskuze ve dvojicích, kdy Elka říká Cácorce: 

„Tím, že něco děláš, tak ukazuješ, že je to důležitý.“

To je zajímavý logický úsudek. Je pravděpodobné, že chování jedince 

ukazuje na to, že je pro daného člověka důležité. To by bylo přesnější tvrzení. Z jeho 

chování lze těžko usoudit obecnou důležitost tohoto jednání i pro druhé. Může to být 

třeba i naprosto nemorální jednání. Elka však na takovou možnost ani nepomyslela. 

Zdá se totiž, že tyto děti se nejméně prvoplánově chtějí chovat podle morálních 

zásad. Domnívám se, že to zároveň dokládá důležitost kladných vzorů a chování 

dospělých, kvůli následnému dětskému učení nápodobou a identifikaci se vzory 

chování. 

Dá se předpokládat, že když se jedinec chová kladně, očekává nebo doufá, že 

se k němu takto budou chovat i ostatní. U Zelinky ve Vězňově dilematu ostatní její 

vstřícné jednání neopětovali, ale ji to přesto neodradilo a se svým přístupem vytrvala. 

To je hezký příklad mravní zásadovosti a předpokladu stabilního mravního 

charakteru. Protože se ostatní nechovají tak, jak se člověku líbí, nemusí se začít 

chovat stejně. Ale jak říkala Větvička, je to občas nevýhodné.  

4. 2 Druhá družina 

4. 2. 1 Tisková konference 2. družiny

Cácorka: „Skaut je prospěšný a pomáhá jiným. No tak kdybysme si nepomáhali, tak 

bysme se všichni vraždili a nikdo by tu prostě nebyl ani ze skautů.“
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Z Cácorčina uvažování vyplývá předpoklad, že existují dva protipóly. Buď si 

budeme pomáhat, nebo se budeme vraždit. Usuzuje, že si lidé musí pomáhat, jinak se 

budou nenávidět a navzájem se zničí. 

Oheň: „Jako další jsme vybrali, Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů 

lidských. To je jako, že kdybysme nechránili přírodu, tak by tady všude byly továrny, 

že jo, tamhle na Šumavě a takový a nebyly by tady žádný lesy, žádný přírodní parky a 

nic takovýho. Proto jsme vybrali tady to.“

Oheň výběr tohoto bodu redukuje na část o ochraně přírody a zvolení tohoto 

bodu zdůvodňuje poměrně jednoduše. Cítí povinnost chránit přírodu, protože by 

jinak všude byly továrny a příroda nikoliv… Bohužel už ale nevysvětluje, z jakého 

důvodu by to vadilo. Myslím si, že je to tím, že děti tak nějak automaticky 

předpokládají, cítí, že je příroda důležitá a berou to vlastně jako samozřejmost. 

Mourek: „Tak skaut je veselé mysli, protože aby lidi prostě nemysleli na to, že třeba 

někoho zabijou, protože to by se pak tady nedalo žít, že jo.“ 

Oproti Ohňovi, který si tento bod prosadil se slovy: „Kdyby skaut nebyl 

veselé mysli, tak by nebyla sranda, a když nebude sranda, tak v životě bude jenom 

mrtvo a nuda!“, což bych nazvala jako hédonické uvažování, má Mourek jiný 

pohled. Veselou mysl vlastně srovnává s pozitivním myšlením a předpokládá, že 

když bude člověk veselé mysli, nebude myslet na ubližování jiným, v jeho případě na 

zabití. Uvažuje způsobem, že by tyto zlé myšlenky nakonec nabyly skutečnou 

podobu a v důsledku by se proto na Zemi nedalo žít. Vlastně je to důvod se stejným 

důsledkem, jako uvedla Cácorka k prvnímu bodu. 

Šáša: „Takže, my jsme vlastně původně chtěli přepsat jeden zákon, a to že, Skaut je 

zdvořilý, na skaut nepoškozuje veřejné nebo soukromé prostranství, ale přišlo nám to 

stejný jako Skaut je poslušný rodičů představených a vůdců. Tak jsme to zase zpátky 

změnili na skaut je zdvořilý.“



73

Děti chtěly zákon pozměnit, ale nakonec od toho ustoupily. V průběhu 

diskuze došly k zajímavému úsudku, že pravidlo Skaut nepoškozuje veřejné nebo 

soukromé prostranství se rovná pravidlu Skaut je poslušný rodičů představených a 

vůdců. Pro děti pravděpodobně tento předpis, který zakazuje, poškozování majetku 

nenese žádný hlubší smysl. Vnímají ho jen jako přikázání. Ví, že je trestáno, ale 

vlastně neví proč. Samy se s tímto pravidlem neztotožňují. Není pro ně osobně 

důležité a tak ho dodržují jen z respektu k autoritám.  

Dotazy a odpovědi 2. družiny 

H: „Já zopakuji dotaz z minula, jestli byste dokázali vymyslet vedle těch příkladů 

negativních taky nějaké pozitivní?“

Š: „Tak asi, že skaut je prospěšný a pomáhá jiným, že by vlastně ostatní nemuseli nic 

jinýho dělat. Že prostě by se tam nudili, někde by se váleli a ty co by někam šli, ty 

staří by padali na schodech.“

V samostatné práci Šáša uvedla, že je takto možné někomu zachránit život a 

v tomto tvrzení to taky okrajově potvrzuje. Prokazuje se u ní sociální cítění, v tomto 

příkladu vůči starým lidem, kterým by se podle ní mělo pomáhat. Důležitost vidí 

v užitečnosti, aktivitě a v zúčastněnosti na veřejném životě. Pozoruji, že při 

uvažování uplatňuje především společenské a sociální hledisko. Z jejího tvrzené také 

soudím, že Šáša toto pravidlo cítí jako povinnost. 

C: „No tak třeba - nikomu se nic nestane.“

V: „Jak může vědět, že se nikomu nic nestane, jak může vědět, že nespáchá 

sebevraždu?“ 

Větvička se zapojuje do debaty a aplikuje své všeobecné uvažování. Jde po 

faktické pravdě. Uvědomuje si, že člověk je svébytná osobnost a přes společenské a 

sociální ovlivňování, je sám za sebe. Chápe, že i pokud se budeme snažit někomu 

pomoci, nemusí se to setkat s odezvou.
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H: „Ale tak to je, rozumějte paní kolegyně, tady prostě všechny ty názory pro 

televizi jsou zjednodušující, protože v několika větách není možné obsáhnout celou 

hloubku problému.“

4. 2. 2 Ze samostatné práce 2. družiny

V samostatné práci vybrali Šáša a Mourek stejný bod - Skaut je prospěšný a pomáhá 

jiným. Zdůvodnění bylo:

Šáša: „Někdy někomu můžeme zachránit život.“ 

Mourek: „Staří a postižení lidé denně riskují život.“ 

Oba mají v podstatě stejnou myšlenku. Aktivním přičiněním lze pomoci člověku. 

Lze být prospěšný v pomoci lidem. Obecněji řečeno je pro ně vysokou hodnotou 

život člověka a jeho záchrana. Vyzdvihují sociální hledisko.

Jako další důležitý bod, opět společný, vybrali - Skaut je ochráncem přírody a 

cenných výtvorů lidských. 

Šáša: „Nic jiného v podstatě nemáme (drahé věci).“

Mourek: „Příroda v zemích mizí. Je důležité ji chránit.“

Šáša vyjadřuje zajímavý úsudek. Vidí hodnotu přírody jako něco, co je nám k užitku,

co je potřebné a pro lidi důležité. V závorce pak uvádí, že ještě máme drahé věci. 

Opravdovou hodnotou je ale v podstatě jen příroda. K uvažování na této úrovni 

zajisté nedospělo spoustu dospělých. Mourek podobně reflektuje důležitost přírody a 

obává se její redukce. Domnívá se, že je důležité se aktivně zasadit o její záchranu. 

Děti v tomto případě přemýšlí o ekologických otázkách.

4. 2. 3 Diskuze 2. družiny 

Od Mourka se dozvídám, že ve škole  pravidlo prospěšnosti a pomoci neuplatňuje, 

protože to tam nedodržuje nikdo. Naopak ve skautském oddílu funguje. Mourek se 

tedy chová podle pravidla „Jak ty mě, tak já tobě“. Je ale pravděpodobné, že se ho o 

pomoc ve třídě nikdo ani nežádá. Je na něm vidět, že ho situace ve třídě trápí. 

V oddílu je to ale naopak. Když někdo o něco požádá, je to vyslyšeno.  
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Cácorka potvrzuje Mourkovy slova ze své zkušenosti chování ostatních tříd 

ve škole. Jenom u nich ve třídě dodržují podobné zásady a Cácorka to hodnotí jako 

inteligentní, doslova „na úrovni“. Chování podle zásad je podle ní hodnotnější. Šáša 

Od holek se ozývá nedůvěra v cizí osoby. Samy by je s nabídkou pomoci 

neoslovily, protože by měly strach.    

Cácorka: „I starý lidi uměj okrádat.“ 

Tento postoj je možná ovlivněn neosobními vztahy ve městě a ze strachu 

rodičů o své děti, zvláště dívky. Nemůže to ovšem způsobovat neosobnost i v dalších 

případech? Z výroku Cácorky je každopádně znát nedůvěra a řekla bych, že se

z tohoto důvodu může objevovat i následná neochota. 

Sedmikráska: „Že se tam jakoby kříží takový dvě pravidla.“

Mourek: „No, to, že nevěříme a chceme pomoct.“

Vzniká zde dilema, které v tomto případě děti řeší nevšímavostí. Samy nejsou 

aktivní a v závěru tedy ani neuplatňují zásadu tak, jak by chtěly.

Já: „To je zvláštní, že to takhle funguje jen u vás ve třídě a ty jsi Mourku 

vlastně taky říkal, že jenom tady ve skautu. Čím myslíte, že to je?“

Mourek: „Že je každej pořád na počítači.“

Mourek si myslí, že by hrubé chování od vrstevníků mohlo souviset s tím, že 

většinu času pobývají na počítači. Ve skautu je to přesně naopak. Jak v činnostech, 

které podnikají, tak v chování mezi sebou. Mourek předpokládá, že jsou ostatní 

v oddílu vstřícní, protože nejsou u počítače, ale hrají si s ostatníma, podnikají různé 

akce a učí se spolu vycházet. Na rozdíl od toho, jak je to ve třídě, spolu ve skautu asi 

více komunikují a učí se spolu vycházet a v neposlední řadě je podle mě zásadní, že 

je vyžadováno a dodržováno chování v duchu právě rozebíraného skautského 

zákona, mravních zásad.    
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Cácorka ochotu pomoci druhým vysvětluje tím, že ve třídě mají dobré lidi, 

s příkladem toho, že od sebe opisují.   

Cácorka: „Já ti to řeknu takhle. U nás třeba přestávky vypadaj tak, že jeden 

člověk, kterej má otevřenej sešit na koleni sedí a kolem něho jsou další, který to 

opisujou.“

Kryjí se tady dvě pravidla, ale Cácorka to takto nevnímá. Je chápáno jako 

vstřícnost a pomoc druhým, jestliže dá člověk druhým opsat svou práci. Jestli to 

takto probíhá pouze s některými spolužáky, nebo opsat dávají všichni, jsem se 

bohužel nedozvěděla. Tato skutečnost pravděpodobně pomáhá v utváření jejich 

kolektivu. Jako další uvádí, že se ostatní zajímají, zda se spolužákovi něco nestalo, 

když se tváří smutně. Pozornost a zájem o druhé jsou pro ni podle všeho součástí 

morálních zásad, i když to takto přímo neformuluje. 

Šáša začne vyprávět nějakou historku a Cácorka jí na to říká: „Vidíš a to jsi 

nechtěla zaškrtnout, že skaut je veselé mysli a přitom se tady teď směješ 

takové věci“.

Opět se ukazuje předpoklad dětí, že pokud člověk vystupuje určitým 

způsobem, ukazuje to na to, že je toto chování důležité a správné. Souvisí to 

s tvrzením Elky: „Tím, že něco děláš, tak ukazuješ, že je to důležitý“ a rozborem, 

který jsem k tomuto výroku zpracovala u 1. družiny v podkapitole Zajímavé 

momenty. 

V této družině se děti domluvily bez problémů, protože měly jeden společný 

bod. Tím pádem určily tento bod a dva zbývající. Nedocházelo tedy k ústupkům a 

dohadům. Pouze diskutovali nad odůvodněním tohoto výběru. 

Diskuze se ještě stočila zpátky k bodu, který zvolily obě dvojice- Skaut je prospěšný 

a pomáhá jiným. Pokračovali jsme v debatě, zda se někomu stalo, že by pravidlo 

porušil a někomu nepomohl. Šáša si vzpomněla na případ ve třídě, kdy spolužačka 

chtěla půjčit větší částku peněz. Spolužák jí je ale nepůjčil. V tomto případě si ale 
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myslím, že fakticky nejde o porušení tohoto pravidla, protože se to kryje se 

skutečností, že peníze nebyly jeho. Je zodpovědný rodičům a nemůže s jejich věcmi 

nakládat podle svého uvážení.

Znovu se nepřímo vracím ke zkušenosti Mourka a Šáši, kteří říkají, že v jejich 

okolí pravidlo pomoci a prospěšnosti není dodržováno. Zajímá mě, jak se k tomuto 

faktu děti staví.

Já: „A myslíte si, že je dobré to dodržovat, i když to ti ostatní nedodržují?“

Šáša: „No pak nás maj za takový ty…“

Sedmikráska: „Nó?“

Šáša: „…za vzorňačky, nebo za šprty.“

Cácorka: „Ale jak se stane něco, co se normálně nestává, třeba všichni dělaj 

něco a najednou někdo udělá úplnej opak, tak se to hned řeší a je za divnýho 

člověka takovýho. To je jediná nevýhoda.“ 

Šáša: „Vy jste hrozný vzorňáčci. To naše třída, to je masakr.“

O: „Tak určitě, nó.“

Sedmikráska: „Taky si připadáš jako vzorňáček?“

Oheň: „To ne. Takovej průměr.“

Myslím si, že je znát, že pevný charakter a chování podle mravních zásad 

není u dětí většinovým jevem nebo není projeveno. Možná proto, že takové označení 

není v módě, možná proto, že děti ještě nemají vyhraněný názor a vytvořené postoje. 

Je potom těžké stát si za svým, nebo projevit svůj odlišný pocit. Jak je popsáno 

v literatuře, pro děti je v tomto období nejdůležitější kolektiv a uznání vrstevníků, 

takže nikdo nechce příliš vybočovat. Pokud výrazné, uznávané nebo z různých 

důvodů oblíbené, či obávané osoby ve třídě prosazují určitá pravidla, je pro děti 

těžké vystoupit proti nim.

Cácorka pokládala za důležité vyjádřit svůj názor na jedno z pravidel. Sama se 

ozvala, s tím, že má jednu připomínku.

Cácorka: „Že skaut je pravdomluvný, nemůže nikdo dodržet.“
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Sedmikráska: „Nikdo to nedodržuje?“

Cácorka: „No, když ti někdo řekne nějakou lež, i když si myslí, že to tomu 

druhýmu pomůže, místo tomu, aby mu ublížil. Vždycky někdo řekne lež. Není 

člověk, kterej by nezalhal ani jednou.“

Sedmikráska: „Takže si uvědomuješ, že někdy zalžeš?“

Cácorka: „Ale kolikrát to taky někomu pomohlo.“

Cácorka je nad touto zásadou schopná přemýšlet z širšího hlediska a 

relativizuje ji. Dá se říci, že pro ní pravidlo, o kterém jsme mluvili dříve „Skaut je 

prospěšný a pomáhá jiným“ představuje vyšší hodnotu. V případě dilematu, zda 

mluvit pravdu či ne, volí podle potřeby druhou variantu, aby dodržela pravidlo 

s důležitějším významem. Vnímá ho na rovině „Ublížím, nebo neublížím druhému“. 

Upravuje si ho také podle situace. Pokud druhému pravdou neublíží, mluví pravdu. 

Pokud druhému lží neublíží, neříká pravdu. Pokud druhému ublíží pravdou, raději 

lže.  

Sedmikráska: „Máte to tak, že je to nedůležitý, protože to stejně není možný 

dodržovat. Proto?“

Cácorka: „No tak jako mluvit pravdu není vůbec důležitý.“

Šáša: „No někdy je.“

Oheň: „Nó...“

Šáša: „U policajtů!“

Cácorka: „Někdy. Neříkám nikdy. Ale není to vždycky důležitý.“ 

Šáša: „Jó, chceš mýho tátu?“

Cácorka: „Tak jsou situace, kdy musíš říct pravdu. Třeba u policie.“

Oheň: „Tak to je u většiny případů, v devadesáti procentech.“

Ostatní děti s ní příliš nesouhlasily. Sdělovaly, že by člověk měl být alespoň 

ve většině případů pravdomluvný. Cácorka uznává, že třeba u policie se pravda říkat 

musí. Je to pro ni autorita, kterou nelze obelhávat. Ví, že je to zde jasně vymezené –

pravda je vyžadována, lež zakázána a v případě porušení následuje trest. V běžných 

situacích každodenního života pravděpodobně zjistila, že nikdo nezkoumá, jestli je to 
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co říká pravdou nebo lží. Cácorčiny rodiče také možná pravdomluvnosti nepřikládají 

takovou důležitost, jako třeba tatínek Šášy.

Cácorka: „Třeba když tě vyslýchají na policii. Ale když se tě máma zeptá, 

třeba když se mě ptá, jestli jsem se naučila tu matiku, no tak já se matiku  učit 

nemusím, protože mám vždycky jedničky, tak se na to neučím. A já vždycky 

řeknu: ¨Jó mami, já to umím¨. Ale já jí v podstatě ani nelžu.“

Sedmikráska: „Jo. A nebylo by třeba možná jednodušší říct…“

Cácorka: „Ale já jí nelžu v podstatě. Řeknu, že to umím.“

Šáša: „Jenže ona si myslí, že ses učila. Že ses to prostě učila!“

Je vidět, že Šáša nemůže klidně přejít fakt, že Cácorka mamku takto 

obelhává, aby jí nemusela říct pravdu. Šáše je jedno, že to nikomu neublíží a že se to 

maminka nedozví. Jde jí o pravdu a o skutečnost, že fakticky lže. 

4. 2. 4 Zajímavé momenty 2. družiny 

Jako u první družiny poukážu na některé ze zajímavých momentů, které proběhly 

v rámci diskuze, která předcházela tiskové konferenci.

Oheň: „Tu „osmičku“ ti okecám klidně. Kdyby skaut nebyl veselé mysli, tak 

by nebyla sranda, a když nebude sranda, tak v životě bude jenom mrtvo a 

nuda!“

Oheň si od začátku důrazně stál za tímto názorem, a i když si ostatní zprvu 

mysleli, že to nemyslí vážně a nemůže ho obhájit, nakonec se mu to podařilo. Tento 

bod v samostatné práci kromě něj nikdo nezvolil. Na tomto příkladu se názorně 

ukazuje, jak je každý člověk odlišně hodnotově orientovaný, má odlišné preference a 

rozdílným způsobem vnímá životní priority. Soudím, že Oheň zastává hédonický 

postoj.

Cácorka: „Budeš hrozně milá, akorát že nebudeš mít prachy, tak k čemu ti to 

bude?“
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Cácorka odkrývá její představu toho, jaký člověk musí být, aby měl dostatek 

peněz. Domnívá se, že se slušným chováním člověk nebude profitovat. Hlavní 

vidinou a cílem se ukazují být peníze. Tento způsob uvažování bych nazvala jako 

užitkářský a vypočítavý. 

4. 3 Srovnání družin

Podstatný rozdíl mezi družinami a částečně i mezi některými dětmi byl v jejich 

orientaci na odlišné, pro ně důležité, aspekty života. V první družině byla ústředním 

tématem hlavně obava ze zničení světa, důležitost jeho ochrany a v souvislosti s tím 

také ochrany přírody – argumentovaly především holky. Kluci prosazovali důležitost 

zdvořilosti, ale příliš se jim to nedařilo. Neuváděli mnoho argumentů a spíše se 

zdálo, že „dávali přednost“ dívkám. Druhá družina se na bodech shodla snáze a 

výpovědi mezi dívkami a chlapci byly poměrně vyvážené, i když se zdá, že se také 

více vyjadřovaly holky. V této skupině byla ústředním tématem důležitost 

prospěšnosti a pomoci druhým lidem a záchrana a život člověka na nejvyšší úrovni. 

Zjednodušeně řečeno, v druhé družině bylo reflektováno především hledisko 

sociální, oproti ekologickému a globálnímu postoji v družině první. Leč důležitost 

ochrany přírody v samostatné práci zvolili všichni kromě Ohně a ve dvojicích a 

družinách už pak úplně všichni. 

Bod zákona změnila pouze první družina a to jen na úrovni změny názvu. 

Obsah zůstal stejný.

V obou skupinách děti o zákonu uvažovaly a rozebíraly ho i z ohledu 

uplatnění daných bodů v jejich běžném životě. Chápou pravidla skautského zákona 

jako obecně platné zásady. 

U obou skupin, zvláště však u druhé, se objevila nedůvěra v cizí osoby. Děti 

neznámým lidem nevěří a prvotně od nich neočekávají kladné chování.

Mimo skautský oddíl se děti setkávají spíše s porušováním mravních zásad 

zákonu a všechny poukázaly na skutečnost, že je chování podle pravidel v jejich 
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vrstevnických skupinách neoblíbené a děti, které jsou v tomto chování výrazné, jsou 

většinou zesměšňovány a uráženy. Větvička si myslí, že ostatní zásady nedodržují, 

protože to nemají v zákoně a Mourek soudí, že je to proto, že jsou všichni pořád na 

počítači. 

V obou skupinách se nedodržení pravdomluvnosti jeví jako nejmenší 

porušení. V první družině se shodly, že jim největší problém činí dodržování 

hospodárnosti. 

Napříč družinami se objevil názor, že by měl jít člověk příkladem svým 

správným chováním a jednáním.
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