
Skautský institut 
 

Praha nám zapůjčila 20 prázdných místností v severním křídle radničního bloku, abychom 

tu vybudovali komunitní centrum. Pojmenovali jsme ho Svitlo, ukrajinsky to znamená 

Světlo a česky v tom cítíme spoustu naděje. 

 

Centrum je sice v provizorním provozu, navezl se nábytek z celé Prahy, ale už i tak nám 

v těchto dnech května pod rukama ožívá spoustou kurzů, akcí i náhodných návštěv. Bude 

to zcela jistě velké. A můžeš v tom mít prsty i ty. V rámci zabydlování poptáváme různý 

nábytek, hračky pro děti, nebo třeba pokojové kytky. Jestli můžeš cokoli postrádat, mrkni 

na web skautskyinstitut.cz/svitlo, kde je kompletní soupis, a v příštích dnech se stav! 

Všechno, co nás v komunitním centru čeká, můžeš sledovat v jeho veřejné facebookové 

skupině Svitlo na Staromáku Громадський центр Світло.  

redakčně upravil: Kamzík 
 

Rozjíždíme pravidelné kurzy českého i ukrajinského jazyka, kroužky i tvořivé dílny pro 

děti, mládež i dospělé. Těšit se můžete i na společné vaření, řadu kulturních akcí a sou-

sedských setkání. 

Veškeré aktuální dění můžeš sledovat ve veřejné facebookové skupině (primárně česky) 

nebo na Telegramu (primárně ukrajinsky). A existuje také ukrajinská verze tohoto webu, 

kdybys ji chtěl*a někomu poslat. 
 

Svitlo je sdílený bezpečný prostor, ve kterém můžete načerpat síly, znalosti i kontakty. 

Kromě pravidelných i mimořádných akcí pracujeme na co nejlepším dětském koutku, 

chill-out zóně, studovně a dalších kdykoli využitelných prostorách. Od 16. května bude 

každé všední odpoledne od 14 do 17h v dětském koutku družina s dospělým dozorem. 

 

 
 

Skautský institut je zřízen Junákem - českým skautem. Existujeme proto, abychom pečo-

vali o paměť skautingu, popularizovali ji a zpřístupňovali ji k bádání. Nezůstáváme ale jen 

u minulosti a ptáme se, jakou stopu nechává skauting na světě. Vytváříme prostor pro 

setkávání, debatu a hledání nových impulsů. 

https://www.facebook.com/skautsky.institut/?__cft__%5b0%5d=AZV9s3sKMIuUMGOcqfLdYG29GAMi-EBSnUCtDi-koFyUr8lQXIoZCReutUJdTuqva3T0yR7Sla6VLwlP4Ez4dP3i31Fo3TWV99QVmzos7bXYuYdeE8mvZayDbAKRbX8quHROoSnXEZ6pvgzHHVKApYj5&__tn__=-UC%2CP-R
http://skautskyinstitut.cz/svitlo?fbclid=IwAR2JOwl3nlZQ-IIK3rWuuxuiL0ys5WVgc84WPaOkmlPaRbQinlsocEjJS60
https://www.facebook.com/groups/svitlopraha/?__cft__%5b0%5d=AZV9s3sKMIuUMGOcqfLdYG29GAMi-EBSnUCtDi-koFyUr8lQXIoZCReutUJdTuqva3T0yR7Sla6VLwlP4Ez4dP3i31Fo3TWV99QVmzos7bXYuYdeE8mvZayDbAKRbX8quHROoSnXEZ6pvgzHHVKApYj5&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/svitlopraha
https://t.me/svitlopraha
https://www.skautskyinstitut.cz/svitlo-ukr


To se nám daří pouze díky usilovné práci desítek dobrovolníků. Rádi zapojíme i Tebe! 

Napiš nám, do čeho by ses rád/a zapojil/a, nebo nám pošli vlastní nápad, který bys chtěl/a 

spolu s námi rozvíjet. 
 

 
 

Kdo si ještě pamatuje ruštinu na škole, ten si mohl zprvu myslet, že ukrajinština bude 

podobná. Skutečnost je však jiná: podobnost je jen částečně v tom, že Ukrajinci píší 

azbukou. 

A je to ještě složitější – podíváme-li se na obrázek na této stránce, všimnou si jistě „naši 

ruštináři“, že „stejných slov“ s ruštinou je málo. A k tomu ještě, tak jako v jiných 

rozvinutých jazycích, v ukrajinštině se leccos vyslovuje jinak, než jak se to píše, a tím se 

posuzování ruštiny a ukrajinštiny dále komplikuje.  Vzhledem  k historii  vztahů Ruska a  



Ukrajiny – zvláště proto, že se z ní dozvíme, jak často byla Ukrajincům vnucována ruština 

– čekali bychom „rusizmy“ v ukrajinském jazyce častěji, avšak ukrajinština je „svébytná“ 

a i ona dokládá, že Ukrajinci zcela zřejmě nejsou „malí bratři Rusů“, jak se z Ruska znovu 

a znovu ozývá. 

Jistě se nám hned vybaví historie vývoje slovenštiny, která svoji svébytnost obhájila nejen 

„vůči“ češtině, ale vlastně odolala „zániku“ vůči maďarštině a tím podpořila svébytnost 

Slováků. 

Viz též: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ukrajin%C5%A1tina . 

 

Sledujme rozcestník: https://krizovatka.skaut.cz/ukrajina 
 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ukrajin%C5%A1tina
https://krizovatka.skaut.cz/ukrajina


 
 

 


