
 Hledání prvního principu

 V současné době stojí  skautské hnutí  na třech pilířích,  třech principech skautingu,  ke
 kterým  se  hlásí  i  naše  organizace  Junák.  Z  osobní  zkušenosti,  z  oddílové  činnosti
 i z instruktorského působení na vzdělávacích kurzech víme, že není snadné věnovat se
 všem  třem  rovnoměrně.  Největší  obtíže  spatřujeme  v  pojímání  prvního  principu  -
 “Povinnost k Bohu”.

Proč se tématem prvního principu chceme zabývat?
Cítíme potřebu o myšlenkových základech skautingu mluvit a nezapomínat na žádný jejich aspekt. 

V tuto chvíli to pro nás znamená naučit se mluvit o prvním principu - Povinnost vůči Bohu. 
● Chceme, aby tento princip chápali a přijímali dospělí činovníci tak, aby jej dokázali předávat holkám a 

klukům v oddíle, věděli, jak s ním pracovat, jak se o něm s dětmi bavit, jak jej komponovat do oddílové 
činnosti. 

● Vnímáme, že v současné době nemají vůdkyně a vůdcové dostatek zdrojů a inspirace.
● Domníváme se, že první princip mohou duchovně plnohodnotně uchopit i skautky a skauti bez konkrétního 

vyznání či příslušnosti k náboženské konfesi. 
● Myslíme si, že někdy bývá první princip zahalen jakousi mlhou, která mu dává nádech tabuizace, obvykle 

nezáměrně, spíše z opatrnosti a respektu. Chceme tuto mlhu rozpouštět. To neznamená hledat nějaké 
definitivní pravdy nebo bořit nějaké mýty (ať už by to znamenalo cokoliv), ale prostě o tom víc mluvit a pustit
k tomuto tématu více denního světla. Vzhledem k jeho důležitosti si to podle nás zaslouží.

Když přemýšlíme o tom, co by měl projekt přinést, představujeme si konkrétního vůdce či vůdkyni oddílu, 
který/á si po realizaci projektu bude díky němu při vedení oddílu v oblasti prvního principu "jistější 
v kramflecích".

● Bude se umět zamyslet nad svým vztahem k prvnímu principu, bude jej umět vyjádřit slovy takovým 
způsobem, aby s tím byl/a spokojen/a, necítil/a se trapně a uměl/a tím podnítit zájem kluků a holek ve svém 
oddíle a tím jim otevírat a nastiňovat možnosti pro jejich duchovní růst. Schopnost verbalizace svého 
postoje k prvnímu principu vnímáme jako předpoklad pro práci s ním a jeho uchopení ve prospěch skautské
výchovy.

● Dále bude vědět, že existuje více pohledů, o kterých lze vést kultivovanou debatu, bude mít povědomí, že 
se tato debata běžně vede, bude vědět, kam nahlédnout pro inspiraci a bude mít k dispozici metodické 
nástroje napomáhající práci s prvním principem ve výchovné činnosti oddílu.

Současně je diskutována i další vazba na Junák (Strategie 2022, Odbor duchovní výchovy, Zpravodaj pro 
program).

Cíle projektu
● Rozproudit na toto téma diskuzi v hnutí tak, aby lidé ve vedení oddílů věděli a považovali za normální, že

i v rámci skautského hnutí je více názorů na podstatu a prameny prvního principu, že se diskuze na toto 
téma vede, je normální o tom mluvit a jde to věcně a tolerantně. Chceme stírat hrany a naopak chceme 
hledat styčné body různých pohledů na věc.

● Nabídka metodických nástrojů, jak s tématem prvního principu pracovat v oddílech. Chceme vůdcům a 
vůdkyním usnadnit práci s prvním principem v každodenní oddílové činnosti, tj. připravit dostatek námětů a 
inspirace, ze kterých budou moci vybírat.



Výstupy:
● Jednotné místo (web), kde se nacházejí výstupy k projektu, se kterými je možné v případě zájmu o 

dané téma dále pracovat - viz níž.
● Ucelená sbírka materiálů z historie i současnosti, naší i zahraniční produkce o tom, jak lze na první 

princip nahlížet a chápat ho. Chceme nabídnout přehledný a dostupný zdroj informací a inspirace, který 
bude mít k dispozici každý, kdo se o téma prvního principu zajímá. Ideálně s kritickými komentáři, resp. ve 
výběru použitelném v dnešní době.

Dílčí aktivity:

1. Workshopy pro vedoucí oddílů
Aktivita pro společenství dospělých a dospívajících skautů aktivních v oddílech zaměřená na jejich diskuzi 
o prvním principu, vzájemné předávání zkušenosti a inspirace a přemýšlení nad tématem. Ať už jako 
samostatné párhodinové (třeba večerní) setkání (např. na úrovni města/okresu/kraje) nebo jako přenositelný
formát na jiné akce (typu semináře apod.). Od této aktivity si také slibujeme zpětnou vazbu užitečnou pro 
tvorbu metodických materiálů pro oddíly.
Počítáme s vytvořením metodiky pro vedení takovéhoto workshopu.

2. Spolupráce s kurzy
Kurzy jsou prostředí, kde je jednak čas a prostor na přemítání o prvním principu a taky lidé, kteří jsou 
cílovou skupinou projektu - členové oddílových rad, činovníci a aktivní dospělí. 
Prostředí vzdělávacích a motivačních akcí Junáka vidíme jako ideální místo pro tříbení názorů a vedení 
diskuzí v bezpečném prostředí. S ohledem na to chceme ve spolupráci s některými kurzy připravit aktivitu 
(workshop, diskuze apod.) realizovatelnou na kurzech a směřující k cíli "Rozproudit na toto téma diskuzi 
v hnutí".

3. Kavárenské diskuze
Občasné diskuze s pozvanými hosty (skauty i neskauty) a s publikem například na
půdě Skautského institutu. Formát interview podobný skautské vizi (v podstatě může jít
někdy přímo o speciální díly skautské vize) nebo taky moderované diskuze hostů na
téma týkající se prvního principu, případně i diskuze účastníků (např. na aktuální
téma). Od těchto aktivit neočekáváme, že budou mít do hnutí širší dopad (i když se
natočí, sestříhají a na webu budou všem dostupné), ale jednak by měly udržovat
povědomí o tom, že zde tento projekt běží a dále od něj očekáváme zajímavý zdroj
názorů a inspirace pro další výstupy projektu (metodické materiály, workshopy).

4. Prostor pro shromaždování materiálů
Jednotné místo (web), kde se nacházejí výstupy k projektu, se kterými je možné v případě zájmu o dané 
téma dále pracovat. Bude se jednat o materiály, které vytvoříme sami, které vznikly jinde v rámci Junáka 
nebo úplně z venku. Očekáváme přehlednou nabídku pro skautskou veřejnost jako zdroj inspirace.

5. Metodické materiály
Myslíme si, že zkušenosti a materiály získané v rámci tohoto projektu by se mohly promítnout do 
v budoucnu vznikajících metodik dvou typů: 
● pro vedoucí oddílu (handbook pro vůdce oddílů, příp. možnost úpravy existujících metodiky –
            Nikdy nekončící dobrodružství a Kdo jsem) a 
● pro vzdělavatele. 

Bude-li to účelné, kromě samostatných metodických publikací uvítáme i možnost spolupráce se skautskými 
časopisy. Jakékoliv metodiky pro oddíly budou vznikat v úzké spolupráci se Zpravodajem pro program a 
Odborem duchovní výchovy.



6. Skautská křižovatka, web SI, FB
Spíše doplňková věc sloužící především jako marketingový prostředek navádějící ke konkrétním aktivitám či
materiálům, nikoliv jako primární zdroj informací, názorů apod.

Jak téma prvního principu chceme uchopit?
S vědomím výše uvedených cílů a dílčích aktivit zmiňujeme ještě tři myšlenky, které vedou k naplnění cílů a 
tvoří jakýsi spojovník mezi nimi a dílčími aktivitami, ve kterých se odráží. Pomáhají nám projekt uchopit tak, 
abychom nezapomněli na nic, čeho jsme se během jeho utváření dotkli.

První princip a kontroverzní otázky, které s ním souvisejí
Při zrání tohoto projektu jsme v menších proměnlivých skupinkách absolvovali debaty s osobními názory, 
otázkami, diskuzemi. Domnívám se, že forma diskuzí může mít i vedlejší cíle a efekty např. v tříbení si 
umění diskutovat.

První princip a skautská výchova
První princip jako jeden z pilířů skautingu by měl být zásadním prvkem skautské výchovy v oddílech. 
Chceme hledat cesty, jak se může v oddílové činnosti projevovat, zprostředkovávat zkušenosti mezi oddíly a
nabízet inspiraci a příklady dobré praxe. 

První princip a vzory
Rádi bychom upozornili na aktuální vzory, lidské příběhy, které v sobě zrcadlí pojímání prvního principu. 
Rádi bychom našli pestrou paletu osobností, které by dokázaly hluboce a poctivě pojmout hloubku a šířku 
duchovní dimenze skautingu.

Celkové naladění/vyznění/image projektu
Má být milé a pokorné, nemá být namyšlené, bombastické či konfliktní.
Chceme svým postojem a aktivitou říkat zhruba toto: 

“Přijde nám fascinující, užitečné a skvělé, že naše hnutí stojí na hodnotách, které jsou tak abstraktní 
a především podvědomé a současně je za skauty vidět tolik reálné a užitečné práce. Pojďme 
tolerantně mluvit o tom, jak tyto hodnoty vlastně vnímáme. Ne proto, abychom nabourávali něco, co 
funguje, ale abychom s nimi uměli ještě lépe pracovat a předávat je dětem.”

Harmonogram projektu
V průběhu roku 2015 proběhla pilotní fáze projektu. Zrealizovalo se několik workshopů ať už jako 
samostatné semináře nebo v rámci kurzů a dále jako “kavárenská diskuze” na půdě Skautského institutu. 
V průběhu toho se postupně pracuje i na shromažďování materiálů k tomuto tématu. Na základě těchto 
zkušeností bude v roce 2016 provedeno zhodnocení a návrh rozsahu dalších fází projektu. */

Lidé v projektu
● Pavel Fornůsek - Stopař
● Eva Měřínská - Evička
● Tereza Tichá - Brusinka
● Jiří Zajíc - Edy
● Aleš Vitinger
● Svatava Šimková - Sluníčko
● dále širší a proměnlivý okruh konzultantů, účastníků dílčích aktivit.

Poznámka: */ např. uveřejňování Úvodu do duchovní výchovy v časopise SKAUTING,
                       viz též: http://www.skautskyinstitut.cz/hledani-prvniho-principu/ 

                                                                                                     Redakce/aktualizace textu: V. Jech - Kamzík
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