Shrnutí PředSněmové
Diskuse – Idea
vlčat a světlušek

XVI. valný sněm
Rudolfinum — Praha

Dokument, který máš před sebou, obsahuje v první části výstupy předsněmové diskuze k tématu
Změna idey vlčat, světlušek a žabiček, vedené před Valným sněmem plánovaným na březen 2020,
v druhé části pak shrnuje, jak PS NJ s tématem dále pracovala v období duben–srpen 2020, než
byl Valný sněm 2020 z důvodu pandemie covid-19 definitivně zrušen. Aktuální návrh usnesení
k tématu a jeho zdůvodnění, včetně odkazů na další informace k tématu, obsahuje materiál
Návrhy usnesení pro mimořádný Valný sněm.
Ideji jsme se věnovali na základě usnesení XV. valného sněmu: Valný sněm ukládá Náčelnictvu,
aby se vážně zabývalo zněním slibu, zákona a hesla světlušek a vlčat, případně připravilo jejich
vhodnější formulaci a předložilo ji příštímu Valnému sněmu k diskuzi.
Doporučujeme ti si připomenout materiály, které téma do diskuze doprovázely:
–

stručný dokument s návrhy nového znění,

–

podrobnější dokument, který zdůvodňuje podobu návrhu a přibližuje proces jeho vzniku.

O B ECN É I N FO R M ACE K PŘ E DS N ĚM OV É D I S KUZ I
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Dotazník k zaznamenávání názorů je otevřen od června 2019. Přístupný je i nyní a zůstane ještě
přibližně měsíc po Valném sněmu. Sběr výstupů pro přípravu tohoto materiálu jsme ukončili po
posledním krajském sněmu (přesně ke dni 2. 2. 2020).
Celkem jsme do 2. 2. 2020 přijali 71 dotazníků, další odpovědi jsme zaznamenali na Poradní skále
2019. Výstupy zachycují názory 962 sester a bratří, kteří o tématu diskutovali.
Nejaktivněji do dotazníku přispívala střediska:
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Nejaktivnější byli činovníci ze Středočeského kraje:
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Z Á K L A D N Í OTÁ Z K Y PŘ E D LOŽ E N É K D I S KUZ I

V diskuzi jsme společně hledali odpověď na otázky, které se nevztahují přímo ke znění některého
z konkrétních prvků, ale spíše systému idey jako takové.

12,0 %

8,0 %
68,0 %
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Shrnutí PSD
Idea vlčat
a světlušek

Shrnutí PSD
Kodex jednání
dospělých

Ano
Ne
Neřešili jsme
Nerozumíme otázce
Vedoucí si nepřejí povinný symbolický rámec
Ne u vlčat, ano u světlušek
Ostatní
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27,0 %

23,0 %

◼
◼
◼
◼
◼

Ano
Ne
Nemáme jednotný názor
Dovedeme si představit zrušení příkazu
Ostatní

44,0 %
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Náčelnictvo i jeho pracovní skupina si tyto výsledky vykládají tak, že v hnutí převládá názor, že
kluci i holky mají mít shodné znění slibu, zákona, hesla a příkazu a že symbolické rámce mají být
v prvcích ideji zahrnuté jen označením „vlče“, „světluška“ a „žabička“.
Ohledně otázky příkazu a hesla nejsou výstupy jednoznačné. Náčelnictvo je nicméně čte tak, že
hnutí spíše stojí o oba dva prvky za podmínky, že bude ujasněný jejich smysl a užívání.
V ÝSTU PY K J E D N OTL I V ÝM PRV KŮ M

Návrhy
usnesení pro
Valný sněm

Shrnutí PSD
Idea vlčat
a světlušek

Shrnutí PSD
Kodex jednání
dospělých

Návrhy bylo možné hodnotit známkou jako ve škole a takové hodnocení dále doplnit vlastními
slovy. Číselné hodnocení jsme spočítali do podoby absolutního průměru (jeden vyplněný dotazník = jeden „hlas“) a do váženého průměru (každý dotazník má váhu úměrnou počtu účastníků
diskuze, kterou zachycuje).
Slib
Získal vážené hodnocení 2,59 a absolutní 2,71. Polovina odpovědí nebyla doplněná žádnými vlastními slovy. Ti, co své vyjádření dále doplnili, psali nejčastěji o:
–

Vlasti. V několika dotaznících je zmíněno, že děti by měly mít ve slibu výslovně formulovaný
vztah k vlasti (12 dotazníků). Ve dvou dotaznících je naopak zmíněno, že by bylo dobře,
kdyby vlast ve slibu zahrnutá nebyla.

–

Míře snahy. Návrh počítá s tím, že se děti zavážou „vynasnažit“ plnit svůj slib. Sedm dotazníků by ale raději formulaci změnilo na „budu snažit“. Jednou zazněl návrh na gradaci
doplněním „jak dovedu nejlépe“.

–

Spolu s ostatními. Takto navržená formulace byla čtyřikrát označena jako vhodnější než
současná. Dva dotazníky preferují vyjádření toho, že ti ostatní jsou skauti (užitím slov sestry, bratři, případně smečka, oddíl, roj), dva dotazníky formulaci označili jako nevhodnou.

–

Vztahu k zákonu. Podle návrhu by dítě slibovalo, že se bude chovat podle zákona. Dvakrát
byla jako vhodnější formulace označena „žít podle zákona“, jednou „zachovávat zákon“.

–

Důvodech odmítání jakékoliv změny. Takových odpovědí jsme obdrželi osm a zdůvodněny
byly zejména tím, že stávající podoba slibu je pro děti pochopitelnější, že návrh slibu je
příliš podobný skautskému slibu a že by bylo lepší se zaměřit na zlepšení práce se současným slibem, než na jeho změnu.

–

Okrajově bylo také zmíněno, že by měl být návrh zvukomalebnější.
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Z Á KO N

Získal vážené hodnocení 2,69 a absolutní 2,78. 45 % odpovědí nebylo doplněných žádnými vlastními slovy. Ti, co své vyjádření dále doplnili, psali nejčastěji o:
–

Čistotě a péči o sebe. Patnáct dotazníků zmínilo, že jim v návrhu zákona chybí vyjádření
čistoty. Některé odpovědi volaly po čistotě fyzické, jiné ji rozšiřovaly i na čistotu myšlení.

–

Poslušnosti. V osmi dotaznících uvedeno, že míra poslušnosti, jak je v zákoně navržená,
je nízká (Poslušnost má být tedy výslovně zmíněna). Třikrát zaznělo, že formulace „dodržování pravidel“ není dobrá. Jedenkrát bylo navrženo, že se mají pravidla respektovat,
nikoliv dodržovat.

–

Pomáhání ostatním. Ve třinácti dotaznících je zmíněno, že chybí výslovně zakotvená povinnost pomáhat ostatním.

–

Důvodech odmítání jakékoliv změny. Devět dotazníků výslovně odmítlo jakoukoliv změnu z důvodů, že současná podoba je lepší, že se má současný zákon světlušek použít i pro
vlčata, případně, že mají světlušky a vlčata používat zjednodušený skautský zákon.
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PŘ Í K A Z

Získal vážené hodnocení 2,11 a absolutní 2,25. 75 % odpovědí nebylo doplněných žádnými vlastními slovy. Ti, co své vyjádření dále doplnili, psali nejčastěji o tom, že příkaz mít vůbec nemáme (6 ×
zmíněno), že v návrhu chybí sloveso (dvakrát zmíněno), případně že příkazem má být současný
příkaz světlušek (třikrát zmíněno).

Shrnutí PSD
Idea vlčat
a světlušek

Shrnutí PSD
Kodex jednání
dospělých

H ES LO

K tématu hesla jsme do diskuze nabídli několik variant. Takto jste odpovídali:
Pamatuj na dobrý skutek každý den!

heslo zcela vypustíme

pamatuj pro všechny

N ÁV R H US N ES E N Í A DA L ŠÍ PR ÁCE S TÉM ATEM

Náčelnictvo a Výkonná rada navrhují Valnému sněmu, aby projednal výstupy z předsněmové diskuze a rozhodl, zda chce pokračovat v revidování slibu, zákona, hesla a příkazu světlušek, žabiček
a vlčat, nebo nikoliv. Oba ústřední orgány zastávají názor, že revize je potřebná, probíhá prozatím
správně a že je třeba ji pečlivě dokončit.
Pokud bude sněm souhlasit s názorem Náčelnictva a Výkonné rady, budeme pokračovat tak, že
vypořádáme připomínky z předsněmové diskuze, vyřešíme heslo a rozhodneme o konečném
podoby idey. Za tímto účelem předpokládáme svolat sérii dalších veřejných diskuzí, při kterých
bychom s činovnicemi a činovníky konzultovali konkrétní varianty řešení nejspornějších pasáží
(vlast, poslušnost, čistota, heslo…). Dále předpokládáme spolupráci s oddíly, které budou ochotné
se svými dětmi ověřovat srozumitelnost navržených textů. Finální rozhodnutí bychom rádi učinili
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ještě během roku 2020, abychom stihli nové texty zapracovat do revidované stezky a do příručky
pro vlčata a světlušky (tzv. Svět vlčat a světlušek).
Pokud bude idea skutečně změněna, jsme si vědomi, že bude třeba věnovat velké úsilí vzdělávání
a metodické podpoře. Jsme připraveni tomu věnovat několik let. V dalších letech se chceme také
zaměřit na podporu symbolických rámců – Knih džunglí, Kouzelné lucerny a Plavby Čolka a Žabky
s cílem zprostředkovat jejich výchovný potenciál i oddílům, které s nimi zatím nepracují.
Navrhujeme Valnému sněmu, aby přijal následující usnesení: Valný sněm se seznámil s výstupy
předsněmové diskuze k tématu „revize idey vlčat a světlušek“, souhlasí se směrem, kterým se
práce na tématu ubírá, a ukládá Náčelnictvu, aby na návrhu dále pracovalo a v průběhu následujícího funkčního období přijalo nové znění slibu, zákona, hesla a příkazu světlušek, žabiček
a vlčat.
Ústřední orgány se vážně zabývaly i variantou, že by o konečném znění rozhodl Valný sněm v roce
2023 (navrhuje Královéhradecký, Jihočeský a Středočeský kraj). Se vším respektem k názorům činovnic a činovníků těchto sněmů jsme se k takovému návrhu nakonec nepřiklonili z těchto důvodů:
– Myslíme si, že jsme za uplynulé funkční období z hnutí získali většinu dostupných argumentů a názorů. Delší diskuze by tedy nepřinesla nové pohledy na ideu.
–
–

Bojíme se, že by téma během dalších tří let nebylo tak živé jako dnes a ztratilo potenciál
zasáhnout širokou členskou základnu.
Rádi bychom nové znění zapracovali do připravovaných výchovných nástrojů (zmíněná
stezka a příručka).
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O tom, že by Valný sněm měl s rozhodnutím o ideji důvěřovat Náčelnictvu, se usnesly sněmy
Kraje Praha a Jihomoravského kraje. Ve stejném duchu jsme si vyložili i usnesení Kraje Vysočina,
Libereckého kraje, Zlínského kraje a Ústředního srazu vodních skautů. S usneseními sněmů je
možné se seznámit ve skautISu a v dalších materiálech pro delegáty Valného sněmu. Pokud si
ale Valný sněm vyhradí konečné rozhodnutí o ideji, budeme rozhodnutí samozřejmě respektovat.
ZPR ÁVA O V Ý VOJI V OBDOBÍ OD ÚNOR A DO SRPNA 2020

Tento materiál je členěn do třech částí. V první části přibližujeme, jak jsme se tématu v uplynulých měsících věnovali, jak a proč se změnil návrh nového znění idey. V druhé části prezentujeme
výstupy ze Sond, které jsme pořádali v červnu tohoto roku. A konečně ve třetí částí naleznete výstupy z práce s testovacími oddíly, které na svých letních táborech ověřovaly, zda a jak děti rozumí
použitým slovům a slovním spojením.
Z M Ě N Y O PROTI STAV U V Ú N O RU 2020

Idea vlčat a světlušek představovala jedno z témat předsněmové diskuze. Její výsledky jsme zveřejnili v balíčku materiálů pro delegáty Valného sněmu na začátku března 2020. Od chvíle, kdy jsme
se dozvěděli, že nebude možné uspořádat sněm v původním termínu, jsme pokračovali v práci,
abychom dokázali Valnému sněmu představit lepší návrh a poskytnout více informací pro jeho
rozhodování.
V průběhu dubna a května jsme na základě výstupů z předsněmové diskuze upravili návrh znění nové idey, připravili zadání pro Sondy mezi skautské vedoucí a zadání aktivity pro ověřování
porozumění v oddílech. Sondy proběhly v druhé polovině června, testování v oddílech v červenci.
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U PR AV E N Ý N ÁV R H N OV É H O Z N Ě N Í I D E Y V LČ AT, SV Ě TLUŠ E K A Ž A B I ČE K

Slib

Slibuji, že se budu snažit chovat podle zákona světlušek a spolu s ostatními
hledat nejvyšší Pravdu a Lásku.
{K tomu mi dopomáhej Bůh.)

Zákon

Světluška/ Žabička
mluví pravdu,
dodržuje pravidla
pomáhá druhým
překonává sama sebe
pečuje o sebe a své okolí

Heslo

„Naše heslo“

Denní příkaz

Buď lepší dnes než včera!

Oproti návrhům, které jsme předkládali do předsněmové diskuze, doznal návrh předložený do
Sond těchto změn:
– V návrhu slibu jsme nahradili sloveso „vynasnažím“ spojením „budu snažit“. Tato pasáž návrhu slibu byla velmi často komentována v předsněmové diskuzi. Myslíme si, že se ukázalo,
že jazyku dnešních dětí bude bližší slovní spojení, které obvykle používají „Vynasnažím“
bylo vnímáno jako příliš archaické.
–

V návrhu zákona jsme změnili pořadí některých bodů, aby korespondovaly se současným
zákonem světlušek. Pokud by tento návrh byl přijat, bude se svým pojetím podobat právě
současnému zákonu světlušek. Pak dává smysl, aby méně důležité věci (pořadí bodů) zůstaly raději zachované. Slibujeme si od toho, že holkám, které znají současný zákon a měly
by pracovat i s novým, méně zamotáme hlavu.

–

Poslední bod návrhu zákona byl doplněn o péči o sebe. V připomínkách v předsněmové
diskuzi velmi často zaznívalo, že by bylo dobré akcentovat i tuto rovinu „čistoty“. Tento bod
zákona se tedy o něco prodlouží, za to by ale měl děti motivovat nejen k péči o jejich batoh,
klubovnu a dětský pokoj, ale i o jejich duševní pohodu a fyzický stav.

–

Z návrhu zákona jsme vypustili ohleduplnost a naopak jsme doplnili bod o pomáhání
druhým. Tato změna taktéž vyplynula z připomínek.

–

Návrh denního příkazu byl změněn z „Alespoň jeden dobrý skutek denně!“ na „Buď lepší
dnes než včera!“ Po dalších debatách o osudu denního příkazu a hodnocení předsněmové
diskuze jsme dospěli k závěru, že právě toto spojení je v hnutí nejlépe přijímáno, a proto
bychom s ním chtěli v budoucnu pracovat jako s denním příkazem. Funkcí denního příkazu
je, aby našim členům v jejich každodenním životě připomínal malý, ale důležitý osobní
závazek, osobně přijatý a sobě uložený denní příkaz. Tento návrh počítá s tím, že se světluška, žabička či vlče bude snažit něco, byť by to byla sebemenší drobnost, udělat o něco
lépe, než se jí to podařilo dříve.

–

Otázce „Našeho hesla“ se tato zpráva věnuje v následujících odstavcích. Při dalším čtení
se dozvíte, že tento návrh hesla se nesetkal s úspěchem a ústřední orgány uložily pracovní
skupině, aby připravila jednotný návrh nového hesla pro kluky i holky.
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„ N A Š E H ES LO“ – PŘ E KO N A N Á M EZ I FÁ Z E N ÁV R H U H ES L A

Heslo jsme tedy původně navrhovali ponechat v kompetenci oddílů a vytvořit jim prostor pro
stanovení vlastního hesla. Oddíly by v takovém případě dostaly podporu v podobě připravených
už vymyšlených hesel, která by bylo možné jednoduše převzít (mezi nimi by nechyběla obě současná hesla), ale také v podobě návodu, jak postupovat, když si budou chtít vymyslet vlastní,
úplně nové heslo.
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PRO Č M O H LO BÝ T „ N A Š E H ES LO“ D O B RÝ N Á PA D:

1. Vtahovalo by děti a vedoucí do ideje, upozorňovalo na ni v programech oddílů (volný řádek
na druhé straně stezky/ cestičky).
2. Povzbuzovalo by kreativitu.
3. Umožňovalo by hledat vlastní identitu kolektivu a posilovat sounáležitost kolektivu.
4. Přivádělo by vedoucí k tomu, aby přemýšleli nad ideou jako celkem, nad hodnotami, které
dětem předává, a současně je inspirovalo k tomu, aby si je heslem vhodně doplňovali.
5. Citlivě by balancovalo mezi sjednocováním idey pro všechny a možností odlišení se od
ostatních.
6. Reagovalo by na výsledek připomínkování v hnutí.
7. Umožňovalo by jak hledání vlastního znění, tak přijetí některého z aktuálně používaných
hesel.
PRO Č M O H LO BÝ T „ N A Š E H ES LO“ Š PATN Ý N Á PA D:

1. Rezignovali bychom na jednotné znění pro všechny (jedna z nejpozitivněji vnímaných
změn, kterou revize přináší).
2. Vznikla by nekvalitní hesla, která nebudou mít vhodný výchovný efekt.
3. Taková hesla by se bývala mohla stát v oddílech letitou tradicí.
4. Nemusel být zřejmý rozdíl mezi heslem a pokřikem.
5. V případě, že by se idea za dalších 30{?) let měnila, bylo by daleko složitější dosáhnout
shody na jednotném hesle.
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V ÝSTU PY S O N D

Díky nasazení komunikačního týmu se podařilo zrealizovat červnové Sondy. Do 26. 6. 2020 jsme
sbírali reakce vedoucích na návrh nové idey. Celkem se nám sešlo 590 odpovědí. Získali jsme tak
názor podobně početné skupiny lidí jako v zimě 2017/2018 (tehdy to bylo 643), když jsme prováděli první výzkum.
O respondentech
Kolik je ti let?
590 odpovědí

do 14 let
15–17
18–25
26–35
36–50
51–70
Jsem ještě zkušenější :-)

Vedeš (vedl/a jsi):
590 odpovědí

Převážně nebo pouze vlčata.
Převážně nebo pouze vodní vlčata.
Převážně nebo pouze světlušky.
Převážně nebo pouze žabičky.
Přibližně stejné zastoupení obou pohlaví.
S vlčaty, světluškami a žabičkami (ani věkově smíšeným
kolektivem) nemám žádnou přímou zkušenost; věnuji se
ve skautu jiným činnostem.

MIMOŘÁDNÝ VALNÝ SNĚM
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Jaké je tvé nejvyšší dosažené skautské vzdělání?
590 odpovědí

Na svůj první kurz se budu teprve hlásit.
Rádcovský kurz.
Čekatelská zkouška.
Vůdcovská zkouška.
Jsem absolventem/absolventkou lesní školy.
Mám instruktorskou kvalifikaci nebo OČK metodika,
pedagogika, psychologie, vedení oddílu či myšlenkové
základy.

Základní
informace pro
delegáty

Program
Valného
sněmu

Jak se teď zapojuješ do vedení oddílu (šestky) VLČAT, SVĚTLUŠEK ČI ŽABIČEK?
590 odpovědí
Jsem vedoucí oddílu.
13,1 %
9,6 %
4,8 %
42,5 %
23,8 %

Jsem aktivní člen vedení oddílu.
Pomáhám při vedení oddílu (Jsem s oddílem v pravidelném spojení, občas pomůžu na schůzce či výpravě.
Občas pomůžu, když se mi vedoucí ozve.
Teď už nejsem aktivní, ale dříve jsem byl/a hlavní vedoucí
oddílu.
Teď už nejsem aktivní, ale dříve jsem se vedení oddílu
hodně účastnil/a.
Teď už nejsem aktivní, ale dříve jsem oddílu občas
pomáhal/a.
S vlčaty, světluškami a žabičkami nemám žádnou přímou
zkušenost.

Řád
Valného
sněmu
Návrhy
usnesení pro
Valný sněm

Shrnutí PSD
Idea vlčat
a světlušek

Shrnutí PSD
Kodex jednání
dospělých

Jaké jsou tvé zkušenosti s vedením oddílu (šestky) VLČAT, SVĚTLUŠEK či ŽABIČEK?
590 odpovědí
Jsem (byl/a jsem) vedoucí oddílu déle než 10 let.
21,2 %
17,2 %
7,7 %
6,0 %
15,3 %

15,1 %
15,3 %

Jsem (byl/a jsem) vedoucí oddílu déle než 5 let.
Jsem (byl/a jsem) vedoucí oddílu méně než 5 let.
Aktivně pomáhám (pomáhal/a jsem) s vedením oddílu déle
než 10 let.
Aktivně pomáhám (pomáhal/a jsem) s vedením oddílu déle
než 5 let.
Aktivně pomáhám (pomáhal/a jsem) s vedením oddílu
alespoň 2 roky.
Mám s vedením menší zkušenosti.
S vlčaty, světluškami a žabičkami (ani věkově smíšeným kolektivem) nemám žádnou přímou zkušenost; věnuji se ve
skautu jiným činnostem.

Kolik vlčat. světlušek či žabiček máte (měli jste) v oddílu?
590 odpovědí

 vlčaty, světluškami a žabičkami (ani věkově smíšeným
S
kolektivem) nemám žádnou přímou zkušenost; věnuji se
ve skautu jiným činnostem.
0–15
16–20
21–30
31–50
50 a více
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Řekl/a bych o sobě a revizi, že:

590 odpovědí

Jsem velmi podrobně seznámen/a.
Jsem dostatečně informován/a.
Mám spíše obecné informace.
Slyším o tom poprvé.
Základní
informace pro
delegáty

Program
Valného
sněmu

Řád
Valného
sněmu

V průběhu revize jsem…
590 odpovědi

Návrhy
usnesení pro
Valný sněm

… se v zimě 2017 / 2018 účastnil/a prvotního
průzkumu, který mapoval, jak vedoucí s ideou pracují.
… navštívil/a alespoň jednu debatu, kterou
pracovní skupina organizovala.
… četl/a materiály pro delegáty valného sněmu,
kde se vysvětluje, jak nový návrh vznikal.
… se účastnil/a předsněmové diskuze (například jsem
se účastnil besedy na našem sněmu).

Shrnutí PSD
Idea vlčat
a světlušek

Shrnutí PSD
Kodex jednání
dospělých

… se o revizi zajímal jiným způsobem.
… se revizi skoro vůbec nevěnoval.

K současným zněním idey
Pracujete v oddílu se SLIBEM?
590 odpovědi

Ano.
Ne.

Jak jsi spokojen/á se zapojením současného SLIBU do činnosti svého oddílu?
590 odpovědi

S oddílem vlčat, světlušek a žabiček nemám žádnou přímou
zkušenost; věnuji se ve skautu jiným činnostem.
Jsem velmi spokojený/á. Zapojujeme tak často, jak chceme,
a funguje nám to.
Jsem poměrně spokojený/á, i když bych chtěl/a někdy se slibem pracovat vice, případně nám program občas nevyjde…
Jsem s naší prací se slibem spíše nespokojený/á.

MIMOŘÁDNÝ VALNÝ SNĚM
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Pracujete v oddílu se ZÁKONEM?
590 odpovědí

Ano.
Ne.

Základní
informace pro
delegáty

Program
Valného
sněmu

Jak jsi spokojen/á se zapojením současného ZÁKONA do činnosti svého oddílu?
590 odpovědí

 oddílem vlčat, světlušek a žabiček nemám žádnou příS
mou zkušenost; věnuji se ve skautu jiným činnostem.
Jsem velmi spokojený/á. Zapojujeme tak často, jak chceme, a funguje nám to.
Jsem poměrně spokojený/á, i když bych chtěl/a někdy se
zákonem pracovat vice, případně nám program občas
nevyjde…
Jsem s naší prací se zákonem spíše nespokojený/á.

Pracujete v oddílu s DENNÍM PŘÍKAZEM?
590 odpovědí

Řád
Valného
sněmu
Návrhy
usnesení pro
Valný sněm

Shrnutí PSD
Idea vlčat
a světlušek

Shrnutí PSD
Kodex jednání
dospělých

Ano.
Ne.

Jak jsi spokojen/á se zapojením současného DENNÍHO PŘÍKAZU do činnosti tvého oddílu?
590 odpovědí

S oddílem vlčat, světlušek a žabiček nemám žádnou přímou
zkušenost; věnuji se ve skautu jiným činnostem.
Jsem velmi spokojený/á. Zapojujeme tak často, jak chceme,
a funguje nám to.
Jsem poměrně spokojený/á, i když bych chtěl/a někdy se
denním příkazem pracovat vice, případně nám program
občas nevyjde…
Jsem s naší prací se denním příkazem spíše nespokojený/á.
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Pracujete v oddílu s HESLEM?
590 odpovědí

Ano.
Ne.

Základní
informace pro
delegáty

Program
Valného
sněmu

Jak jsi spokojen/á se zapojením současného HESLA do činnosti tvého oddílu?
590 odpovědí

S oddílem vlčat, světlušek a žabiček nemám žádnou přímou
zkušenost; věnuji se ve skautu jiným činnostem.
Jsem velmi spokojený/á. Zapojujeme tak často, jak chceme,
a funguje nám to.
Jsem poměrně spokojený/á, i když bych chtěl/a někdy s heslem pracovat vice, případně nám program občas nevyjde…
Jsem s naší prací s heslem spíše nespokojený/á.

Řád
Valného
sněmu
Návrhy
usnesení pro
Valný sněm

Shrnutí PSD
Idea vlčat
a světlušek

Shrnutí PSD
Kodex jednání
dospělých

Návrh nového znění
Jak se ti libí návrh slibu?
588 odpovědí

Kdyby byl tento návrh přijat, tak…
575 odpovědí

MIMOŘÁDNÝ VALNÝ SNĚM

Známky jako ve škole (1 líbí – 5 nelíbí)

… jej určitě chci začít používat v oddílu.
… se musíme poradit, ale já bych jej v oddílu spíš
chtěl/a používat.
… jej nechci v oddílu používat.

11

Jak se ti libí návrh zákona?
586 odpovědí

Známky jako ve škole (1 líbí – 5 nelíbí)

Základní
informace pro
delegáty

Program
Valného
sněmu

Řád
Valného
sněmu

Kdyby byl tento návrh přijat, tak…
566 odpovědí

… jej určitě chci začít používat v oddílu.
… se musíme poradit, ale já bych jej v oddílu spíš
chtěl/a používat.
… jej nechci v oddílu používat.

Návrhy
usnesení pro
Valný sněm

Shrnutí PSD
Idea vlčat
a světlušek

Shrnutí PSD
Kodex jednání
dospělých

Jak se ti libí návrh příkazu?
586 odpovědí

Známky jako ve škole (1 líbí – 5 nelíbí)

23,9 %

11,3 %
6,3 %
5,1 %

53,2 %

Kdyby byl tento návrh přijat. tak:
568 odpovědí

MIMOŘÁDNÝ VALNÝ SNĚM

… jej určitě chci začít používat v oddílu.
 se musíme poradit, ale já bych jej v oddílu spíš
…
chtěl/a používat.
… jej nechci v oddílu používat.
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Co si myslíš o navrhovaném řešení hesla pro světlušky, žabičky a vlčata?
568 odpovědí

Je to výborné řešení!
Je to spíše dobré řešení.
Je to spíše špatné řešení.
To se vůbec nepovedlo!
Základní
informace pro
delegáty

Program
Valného
sněmu

Kdyby bylo schváleno „naše heslo“, tak…
571 odpovědí

… bychom si vymysleli úplně nové heslo.
… použili bychom nějaké z připravených hesel.
… používali bychom i nadále současné heslo světlušek / vlčat.
… heslo bychom raději nepoužívali vůbec.
… nevím, jak bychom se rozhodli.

Řád
Valného
sněmu
Návrhy
usnesení pro
Valný sněm

Shrnutí PSD
Idea vlčat
a světlušek

Shrnutí PSD
Kodex jednání
dospělých

Z ÁV Ě RY Z E S O N D A P OS L E D N Í PR ÁCE N A N ÁV R H U

Máme za to, že pro návrhy slibu, zákona a denního příkazu se podařilo získat poměrně širokou
podporu. Je pravděpodobné, že o moc větší shodu již v hnutí nelze získat. Ti, kteří jsou nespokojení
s navrženým zněním, jsou velmi často nespokojení se samotnou skutečností, že nový návrh vzniká.
–

Návrh slibu by do programu oddílu pravděpodobně zapojilo 75 % respondentů. Průměrné
hodnocení (jako ve škole) získal slib 2,42 (v předsněmové diskuzi to bylo 2,71, resp. 2,59).
Zlepšení spíše nehledáme za změnami, které jsme provedli na základě připomínek z předsněmové diskuzi, neboť jsme pouze nahradili „vynasnažím se“ za „budu snažit“.

–

Návrh zákona by do programu oddílu pravděpodobně zapojilo 78 % respondentů.
Průměrné hodnocení získal 2,24. V předsněmové diskuzi to bylo 2,78, resp. 2,69. Zlepšení
přičítáme na vrub především úpravám, které jsme provedli po připomínkách v předsněmové diskuzi (doplnění pomáhání a péče o sebe).
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–

Návrh denního příkazu by do programu oddílu pravděpodobně zapojilo 87 % respondentů. Průměrné hodnocení získal 1,86. V předsněmové diskuzi to bylo 2,25, resp. 2,11.
Lepší výsledek nelze porovnávat s výsledkem z předsněmové diskuzi, neboť jsme tentokrát
předložili úplně jiný návrh.

Ohledně návrhu hesla nejsme, přiznáváme, o mnoho moudřejší, než jsme byli před Sondami.
Mírná většina (52 %) si myslí, že „naše heslo“ je dobrý nápad. Takový výsledek spojený pouze
s málo naznačenou chutí oddílů vymýšlet vlastní heslo nás přesvědčil, že návrh našeho hesla“
není dobrým návrhem.

Základní
informace pro
delegáty

Otázce hesla se v srpnu věnovala Výkonná rada i Náčelnictvo, přičemž oba ústřední orgány se
většinově kloní k tomu, abychom organizaci navrhli jedno heslo, které bude shodné pro kluky
i holky. Pracovní skupina se v průběhu září věnuje právě tomuto úkolu. Abychom získali nové pohledy a myšlenky, zapojí se do práce i členové programového týmu zpravodajky VRJ pro program.
Věříme, že finální návrh všech prvků idey bude připraven ještě během podzimu.

Řád
Valného
sněmu

Program
Valného
sněmu

Návrhy
usnesení pro
Valný sněm

V ÝSTU PY TESTOVÁ N Í V D Ě T S K ÝCH O D D Í L ECH

Máme za to, že se ukázalo, že děti všem spojením dostatečně rozumí a většina je schopná o všech
sama přemýšlet. I přesto je při práci s ideou nutná přítomnost dospělého průvodce. Nikoliv z toho
důvodu, aby děti porozuměly významu použitých slov, ale proto aby společně s vedoucím nalézaly
skryté významy, které nevidí po pouhém přečtení.

Shrnutí PSD
Idea vlčat
a světlušek

Shrnutí PSD
Kodex jednání
dospělých

Výjimku z našeho obecného závěru tvoří „nejvyšší Pravda a Láska“. Ukazuje se, že působí oddílům
a vedoucím potíže a že děti jí bez pomoci vedoucího spíše nerozumí. Bez ohledu na osud návrhu
nového znění slibu, zákona, hesla a denního příkazu bude vhodné se v oddílech více věnovat nejvyšší Pravdě a Lásce, tedy prvnímu principu.
Kolik dětí se zúčastnilo aktivity?
21 odpovědi

0–5
6–10
11–15
16–20
21–25
26–30
31 a více

Jaké 3 kartičky podle vašich dětí nejlépe vystihuji slovní spojení „pečovat o sebe“?
21 odpovědí
Učím se.
Mám se rád.
Dobře se najím.
Vypadám hezky, jsem čistý.
Chodím ven, sportuji.
Hraju hodně her na kompu a na mobilu.
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Jaké 3 kartičky podle vašich dětí nejlépe vystihují slovní spojení „překonávat sebe“?
21 odpovědí
Udělám něco nebezpečného.
I když nevím, jestli to zvládnu, aspoň…
Dám do toho všechno.
Naučím se něco nového.
Budu zítra v noci hlídat, i když se tro…
Ujdu ještě kilometr, i když už mě…
Rozdělím…

–

Udělám něco nebezpečného.

–

I když nevím, jestli to zvládnu, aspoň to zkusím.

–

Dám do toho všechno.

–

Naučím se něco nového.

–

Budu zítra v noci hlídat, i když se trochu bojím.

–

Ujdu ještě kilometr, i když už mě bolí nohy.

–

Jiné

Základní
informace pro
delegáty

Program
Valného
sněmu

Řád
Valného
sněmu
Návrhy
usnesení pro
Valný sněm

Shrnutí PSD
Idea vlčat
a světlušek

Shrnutí PSD
Kodex jednání
dospělých

Jaké 3 kartičky podle vašich dětí nejlépe vystihuji slovní spojení „dodržovat pravidla“?
21 odpovědí
Mám na kole na hlavě helmu.
Poslouchám.
Odejdu s někým dospělým pryč, když mi t…
V klubovně chodím v přezůvkách.
Když vejdu do obchodu, tak pozdravím.
Nepodvádím při hře…
Chovám se bezpečně.

–

Mám na kole na hlavě helmu.

–

Poslouchám.

–

Odejdu s někým dospělým pryč, když mi to řekne.

–

V klubovně chodím v přezůvkách.

–

Když vejdu do obchodu, tak pozdravím.

–

Nepodvádím při hře, i když mě nikdo nevidí.

–

Chovám se bezpečně.
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Jaké 3 kartičky podle vašich dětí nejlépe vystihují slovní spojení „pečovat o své okolí“?
21 odpovědí
Vytvářím kolem sebe útulné prostředí (z…
Udělám radost někomu z rodiny.
Házím odpadky do koše, kam patří.

Se šestkou natřeme plot u klubovny.
Maluji na zdi obrázky.
Jsem ohleduplná k dalším lidem:
Posbírá…
Neničím své okolí ani přírodu.

–

Vytvářím kolem sebe útulné prostředí (zvelebovat pokoj, stan).

–

Udělám radost někomu z rodiny.

–

Házím odpadky do koše, kam patří.

–

Se šestkou natřeme plot u klubovny.

–

Maluji na zdi obrázky.

–

Jiné

Základní
informace pro
delegáty

Program
Valného
sněmu

Řád
Valného
sněmu
Návrhy
usnesení pro
Valný sněm

Shrnutí PSD
Idea vlčat
a světlušek

Shrnutí PSD
Kodex jednání
dospělých

Jaké 3 kartičky podle vašich dětí nejlépe vystihuji slovní spojení „mluví pravdu“?
21 odpovědí
Lhaním ubližuji.
Prásknu kamaráda, který opisoval.
Nepomlouvám ostatní ve třídě.
Nevymýšlím si.
Říkám věci tak, jak jsou.
Přiznám se, že jsem snědl cukroví.

–

Lhaním ubližuji.

–

Prásknu kamaráda, který opisoval.

–

Nepomlouvám ostatní ve třídě.

–

Nevymýšlím si.

–

Říkám věci tak, jak jsou.

–

Přiznám se, že jsem snědl cukroví.

–

Jiné
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Jaké 3 kartičky podle vašich dětí nejlépe vystihují slovní spojení „pomáhat druhým“?
21 odpovědí
Když mě poprosí, nechám kamaráda opis…
Myslím na staré lidi (pomůžu s taškou d…
Všímám si, jestli někdo potřebuje pomoc.
Musím vždy všem pomoci.
Pomůžu nováčkovi sbalit spacák.
Pomůžu, když za to něco dostanu.
+ pomoci mamce s nákupem, když ji něco…

–

Když mě poprosí, nechám kamaráda opisovat.

–

Myslím na staré lidi (pomůžu s taškou do schodů).

–

Všímám si, jestli někdo potřebuje pomoc.

–

Musím vždy všem pomoci.

–

Pomůžu nováčkovi sbalit spacák.

–

Pomůžu, když za to něco dostanu.

–

Jiné

Základní
informace pro
delegáty

Program
Valného
sněmu

Řád
Valného
sněmu
Návrhy
usnesení pro
Valný sněm

Shrnutí PSD
Idea vlčat
a světlušek

Shrnutí PSD
Kodex jednání
dospělých

Jaké 3 kartičky podle vašich dětí nejlépe vystihuji slovní spojení „buď lepší dnes než včera“?
21 odpovědí
Dneska víc pomůžu doma.
Budu myslet na to, abych nemluvil spros…
Každý den se musím učit.
Včera jsem jel výtahem, ale dnes půjdu…
Dnes si boty zavážu sám.
Zítra musím udělat o jeden dobrý skutek…

–

Dneska víc pomůžu doma.

–

Budu myslet na to, abych nemluvil sprostě.

–

Každý den se musím učit.

–

Včera jsem jel výtahem, ale dnes půjdu po schodech.

–

Dnes si boty zavážu sám.

–

Zítra musím udělat o jeden dobrý skutek navíc.

–

Jiné
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Jaké 2 kartičky podle vašich dětí nejlépe vystihují slovní spojení „chovat se podle zákona světlušek
i vlčat“?
21 odpovědí
Naučím se zákon zpaměti.
Chovám se podle zákona, i když se nikdo…
V každé situaci si vzpomenu na to, co m…
Zákon mi ukazuje správnou cestu pro mé…
Ochraňuji jiné slabší a menší; dodržuji…

–

Naučím se zákon zpaměti.

–

Chovám se podle zákona, i když se nikdo nedívá.

–

V každé situaci si vzpomenu na to, co mi říká zákon.

–

Zákon mi ukazuje správnou cestu pro mé chování.

Jaké 2 kartičky podle vašich děti nejlépe vystihuji slovní spojeni „budu se snažit“?
21 odpovědí
Nikdy to nevzdám.

Základní
informace pro
delegáty

Program
Valného
sněmu

Řád
Valného
sněmu
Návrhy
usnesení pro
Valný sněm

Shrnutí PSD
Idea vlčat
a světlušek

Shrnutí PSD
Kodex jednání
dospělých

Chci to/něco dokázat.
Dám si záležet, neodfláknu to.
Dám do toho všechno.
Usiluji, abych to dokázal; soustředím s…

–

Nikdy to nevzdám.

–

Chci to/něco dokázat.

–

Dám si záležet, neodfláknu to.

–

Dám do toho všechno.

–

Jiné

Jaké 2 kartičky podle vašich děti nejlépe vystihuji slovní spojeni „nejvyšší Pravda a Láska»?
21 odpovědí
Bůh
Mluvím pravdu.
Dobro, o které se máme snažit.
Mám rád lidi.
Druhá volba byla „Jsem na straně dobra…
Jsem na straně dobra.

Kolektiv složený z členů Pracovní skupiny pro revizi idey, Odboru vlčat a světlušek doplněný o zpravodajku VRJ pro program a vedoucího Odboru duchovní výchovy: Vokin, Majkl, Rozárka, Šimi, Ferda,
Vykuk, Mája, Brum, Edy, Máňa, Komtesa, Gross a Maňas.
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