
============================
03 Rádce a jeho družina 
============================

Co je pro rádce jeho družina? Je to jeho největší úkol. Družina je místo, kde je
čas na vzájemné porozumění. Je to pro rádce a podrádce trénink zodpovědnosti, 
pro členy přístav bezpečí. Je to tam, kam patřím, kde mám svůj úkol, své 
nezastupitelné místo a důležitou pozici.

Přečteme si teď dva úryvky, ve kterých je vidět dobře, kdo může být autoritou a 
motivátorem a proč:

"Mirek propadl Tapinovu vyprávění. Myslel na Láďu Velebila, který vlastně
začal novou dobu Devadesátky. A na Skukůma! Dovedl by Mirek tak kamarádit s 
Jiřím jako Skukům s Láďou? Jiří je jistě takový druhý Láďa Velebil. V oddíle se 
vždycky objeví takový chlapík, vzpruha a příklad pro ostatní. O Vendovi Mirek 
ani neuvažuje, to už je přece rádce družiny, Tapinův důvěrník. Ale Jiří 
způsobuje, že se člověk maně snaží stát se jiným, lepším, Jiří povzbuzuje celým 
jednáním, aniž něco připomíná, nebo přikazuje. " 

Foglar: Pod junáckou vlajkou : str 18 

"Petr se snažil, aby byl stále ve Viktorově blízkosti.  Snad proto, že Viktor 
byl první, kdo v klubovně Petra nejdříve oslovil, když se přišel přihlásit do 
oddílu; ale ať už tomu bylo jakkoli, Petr si ze všech hochů Viktora nejvíce 
oblíbil.  A pozoroval, že i ostatní hoši mají Viktora rádi, ale tak nějak jinak 
a více, než se mají rádi mezi sebou.  Petr v duchu přirovnával Viktora k Rudoví 
Lorencovi. I Viktor měl v sobě něco, co ho činilo obdivuhodným a co nutilo 
ostatní chlapce, aby mu věnovali své přátelství.  Jenomže zde, v junáckém 
oddílu, nebylo to nezdravé ovzduší jako tam ve třídě, kde hoši bojovali o každý 
úsměv nebo přátelské slovo Rudy Lorence a současně zapomínali na svoji 
důstojnost.  Viktor v sobě neměl ani stín urážlivého a nadutého chování Rudy 
Lorence.  Uprostřed toho přemítání Viktor na Petra zavolal:
„Haló, Petře, budeme dnes spolu stavět, chceš?“"

Foglar: Boj o první místo : str 34

Role rádce a člena v družině
=============================
- čím se liší vzory v těchto dvou úryvcích?
- Jak vnímal nováček svého rádce?
- Kým je rádce nováčkovi
- Kým je rádce zkušenému členovi
- Je rádce tedy vedoucí nebo člen???

Jak vést
==========
- rádce musí mít autoritu
Jak se to dělá? Kdo má autoritu? Musí rádce chodit na akce a nosit osobní věci? 
Musí v něčem vynikat. Nelepší je, když umí vše, ale hlavně umí řídit.
- co to je řídit?
rozdělit role, rozdělit práci, pomoci najít každému jeho místo a podpořit ho v 
tom; nebát se, že mně překonají, naopak, právě to je cíl dobrého učitele
- trestat nebo chválit? čím motivovat?
odměnou? pochvalou? vyhrožováním? domluvou? řevem? násilím?
- čím upevnit soudržnost?
společnou aktivitou, společnými zážitky, společnou zkušeností
- jak řešit neposlušnost
Proč je někdo neposlušný? Je někdo neposlušný a protivný, když ho něco hodně 
baví, nebo když se nudí?
- jak řešit vážnější spory
domluva, pohovor s vůdcem
- pravidlo rádce
Začni u sebe!


