


TÁBORY 90
Podle hlášenek letos bylo 1548 táborů, 
z toho 1389 stálých, 124 putovních 
a 35 zahraničních.
Účastnilo se jich 18 364 dívek,
21 483 chlapců a 6 673 činovníků, 
celkem 46 520 tábořících.
Ze statistiky vyplývá mj. že táborů bylo 
o 71 méně než vloni, zato činovníků 
tábořilo o 1 261 více, tedy průměrně 
jeden činovník na 6 dětí.

Statistiku táborů zpracovat Fantám
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Redakce děkuje všem, kten poslali pozdravy z táborů, putování, lesních škol... Byli to: 2. smečka vlčat Praha, světlušky a skautky z Veselí n. Mor., 
33. oddíl Mikan Opava, z 3. námořní plavby vodáci z přístavu Maják Liberec, skauti z československého tábora Štítná-Nová Dubnica, 309. odd. 
a smečka Praha 10, Šedí vlci Šumperk, stř. Votice, stř. Athabaska Praha 9. (viz obrázky)
Dále se ozvali: 1. ch. odd. Vsetín, R&R z Loun, junáci a skautky z Brna -  Žebětina, 9. oddíl Havířov, 65. dívčí oddíl 84. stř., 141. odd. a 112. odd. 
Promyky Uhříněvěs, skautky Zlín, 83. odd. Satallce, 3. oddíl Mladá Boleslav, R&R Zbraslav, Havrani Havlíčkův Brod, 145. odd. Praha, 2. odd. 
Bystřice p. Host, 1. odd. Bazilišci Domažlice, 93. od d. Delfíni Plzeň, 187. kmen RS, z tábora na zakarp. Rusi 2. odd. Vsetín, na vlastnoručně 
vyrobeném papíře světlušky Stará Boleslav, Valašská LŠ, a mnoho jednotlivců... Díky.
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OKURKOVÁ l§ÍEZOIVA? €o to je?
Letošní léto bylo pro nás opět velmi 
živé. Deštivé počasísi často vynucovalo 
úpravu výchovných programů, ale i tá
borové techniky a staveb. To prověřo
valo síly i dovednosti vůdců a pokud 
víme, ve většině případů dobře obstáli. 
Pouze nás mrzí zkracování délky tábo
rů. Důvody sice chápeme, ale přece jen

kratší doba letního táboření není žádou
cí. Jsme zde dlužni svojsíkovské tradici 
a musíme hledat cesty k nápravě - třeba 
i tím, že ve vedení tábora se budou ve
doucí střidat. Není to optimální, ale pře
ce jen je to lepši než pouhých 12 dní. 
Radostné je velké množství lesních škol, 
většinou kombinovaných lesními kursy.

Nastupující generace si vzájemně dob
ře rozumí a soužití roverů s činovníky 
se osvědčuje. Přibývání roverů svědčí 
o tom, že naše výchova se daří. Řada 
dospívajících neodchází, ale hledají si 
nové cesty. I několik rodinných táborů
- většinou mladí rodiče s předškoláčky
- bylo velmi zdařilých a signalizují nové 
cesty.
V létě jsme byli definitivně přijati do 
WAGGGS a WOSM. Nebylo to jednodu
ché, v mnohém jsme se museli přizpů
sobit mezinárodním pravidlům, bude
me platit příspěvky a plnit další povin
nosti. Ale také jsme poznali, že sami 
můžeme v mnohém přispět a to jak tra
dičním skautským zemím západním, kde 
těžce zápolí s konzumním životem dět
ské populace, tak i zemím, kde se skau- 
ting jen pozvolna obnovuje a naše zku
šenosti mohou být užitečné.
O zkušenostech letošního léta budeme 
ještě hodně debatovat. Jedno však je 
zřejmé: Poděkovánívšem, kteřívěnova
li své nejlepší síly dětem. Mnohé ohníč
ky v dětských duších jste opět zapálili 
a to je dílo, které přesahuje všednoden- 
nost! Václav

ZPRAW Z TDC
CO VÁS ČEKÁ V NOVÉM ROČNÍKU?
Milí čtenáři,
v tomto ročníku Skautinguchystáme několik změn -  doufám, 
že ku prospěchu časopisu. V tomto čísle se ještě všechny 
nestačily projevit, a budou se realizovat postupně.
Kromě několika drobných grafických úprav jsou to změny v ob
sahu. Například nové seriály a rubriky, více či méně pravidelné, 
např. Otazníky (doufám, že také pošlete nějaký dotaz, který pálí 
vás), S lilií na klopě (rozhovory se známými lidmi, kteří bývali 
nebo ještě jsou skauty), průvodce utajenými krásami naší vlasti 
(od Míly Nevrlého -  víc snad není třeba říkat). Některé seriály 
z loňska budou pokračovat -  např. Pozvanie (na zajímavá místa 
Slovenska), Malá škola meteorologie. Kdo je...(členem ÚRJ). 
Také přílohy do kapsy neskončily -  anketa prokázala, že je 
čtete, ba i vyjímáte z časopisu, a že se líbí, takže budou. 
Zůstaneme u těch osvědčených z loňska: Čtení do spacáku, 
Taháky do kapsy, RRR, objeví se příležitostně i pokračování 
Dobrodružství jménem pravěk, náměty pro Oddílovou druži
nu. Chtěli bychom Vám také představit některé sporty, které 
lze v oddílech pěstovat, a možná i něco dalšího.
Skauting by měl více začít spolupracovat s redakcemi Světýl
ka a Skauta-Junáka. Především tak, že se obsah metodických 
stránek všech tří časopisů v některých bodech bude dotýkat 
- v  dětských časopisech uveřejníme např. reportáž o zajíma
vém sportu, ve Skautingu pak vyjdou pravidla, abyste si jej 
mohli u vás zkusit. Měla by se zde pravidelněji objevit meto
dika k využití námětů z obsahu dětských časopisů, nebo roz
vinutí některých témat z pohledu vedoucích (např. odborka 
ochránce přírody Panda) apod.

SKAUTING
Sliby chyby, říkáte si možná. Doufám, že se nám i s Vaší 
pomocí podařivše plánované splnit.
Redakce Skautingu by měla b ^  posílena stálými spolupra
covníky. Skautingu by měli pomáhat na svět Windy a Dan, 
a navíc sekretářka, která bude opravdu sekretářkou (na roze- 
sílku teď máme TDC -  Tiskové a distribuční centrum Junáka),

byť společnou pro obě redakce, už se velíce těším, neboť 
doufám, že se konečně podaří vyřešit stálé bolesti (nevyříze
ná korespondence, archiv redakce atd.). Na počítači bude 
časopis zpracovávat znova osvědčený Pták -  Michal Neděla. 
Doufáme, že všechny tyto změny časopisu prospějí.

Těším se na Vaše příspěvky do nového ročníku a přeji Vám 
všem dobrý a úspěšný začátek skautského roku

Káča, šéfredaktorka
o

MÉSICNIX FW CMUrCI. DEVCAH

Snad se Vám dostalo do ruky některé z posledních čísel, 
jejichž vydávání pro původní předplatitele nešťastného 
38. ročníku zajistila Ústřední rada.
Doufám, že si alespoň trochu té pošramocené důvěry čtenářů 
časopis získal zpátky. Během posledních měsíců se opět 
dostal na dobrou úroveň, měl zajímavou náplň a hlavně -  
vycházel pravidelně.
V novém ročníku převezme jeho vydávání a rozesílku nově 
vzniklé TDC -  Tiskové a distribuční centrum Junáka. Říkám-li 
nově vzniklé, je to pravda jen zčásti -  jeho pracovníky jsou již 
snad trochu zkušení lidé, jejichž jména se kolem časopisů točí 
již delší dobu: Bobo, Slimák (TDC), Vlasta Šimůnek, Windy 
(redakce S-J), Káča (redakce Sk.), Navíc budou redakce 
částečně spolupracovat, měly by být od září posíleny o další 
redaktorské síly a společnou sekretářku.
Nevím, je-li to dostatečná záruka pro předplatitele -  pro ty, 
kteří se již několikrát v odběru Skauta-Junáka zklamali, i pro 
ty, kteří by to chtěli zkusit poprvé. Střípky důvěry se jen těžko 
a pomalu lepí dohromady. Bez čtenářů a předplatitelů ale 
žádný časopis nemůže žít.
Objednejte časopis dětem z Vašeho oddílu!
Najděte si na schůzce chvilku, sedněte si společně nad 
časopis a povídejte si o něm. Přináší řadu návodů a námětů 
i pro rádce. Jeho obsah by měl být částečně propojen i se 
Skautingem -  například soutěží na téma ochrany přírody 
Panda a dalšími rubrikami.
Přejeme Vám, a hlavně Vašim skautům a skautkám hezké 
chvíle, strávené nad časopisem Skaut-Junák.

Michala Rocmanová -  Káča, 
tisková zpravodajka ÚR

Návštěvním dnem bude opět středa 10-18 hod. V ostatní dny je přítomnost šéfredaktorky nejistá, doporučujeme zatelefonovat 
předem. Telefon redakce je 24 102 268. Adresa, fax, E-mail... se nemění a jsou uvedeny v tiráži.



K O M E C I V E  C E E I V T !
Na světových konferencích WOSM a WAGGGS jsme konečně byli přijati 

za plnoprávné členy světových organizací skautů a skautek.

Opět členy světového 
skautského hnutí!
Pravděpodobně žádná skautská orga
nizace ve světě nemá obdobný primát. 
Junák -  svaz skautů a skautek se stal 
na 34. světové konferenci WOSM již po
třetí ve své historii členem světových 
skautských organizací. (Poprvé se tak 
stalo v roce 1922, kdy jsme stáli u ko
lébky světového skautingu, podruhé 
v roce 1990. Naše členství však bylo 
vždy osudově přerušeno, poprvé díky 
světové válce, podruhé díky rozpadu 
Československa.)
Počátkem července zastupovali naši re
publiku dva představitelé Junáka na svě
tové skautské konferenci (a na před
cházející světové konferenci katolické
ho skautingu ICCS), konaných v Oslo. 
Přijetí nových organizací (Lotyšsko, Slo
vinsko, Mongolsko, Jugoslávie, Polsko, 
Niger, Estonsko, Palestina a Česká Re
publika) se uskutečnilo hned v úvodu 
jednání. Znamenalo to také, že naše 
delegace měla na konferenci plné hla
sovací právo. Pětidenního jednacího 
maratónu se zúčastnilo 409 oficiálních 
delegátů ze 108 zemí světa. Kromě ne
zbytných organizačních jednání, voleb 
nových představitelů Světového výboru

a nezbytného ocenění nejzasloužilej
ších patnácti skautských představitelů 
nejvyšším (a jediným) vyznamenáním 
Bronzového vlka se jednalo hlavně o no
vém systému členských příspěvků, fi
nanční situaci světového hnutí a nejvíce 
času bylo určeno debatám o strategii 
skautingu na přelomu tisíciletí -  jaký 
skauting a skauting pro koho. Stále vět
ší důležitost se přikládá věrnosti, slibu, 
zákonu a duchovnímu rozměru skautin
gu. K významným závěrům se vrátíme 
v některém z příštích čísel Skautingu. 
Konference rozhodla o konání příští svě
tové konference v roce 1999 v Jižní Afri

ce a v roce 2002 v Řecku. 11. světový 
moot se bude konat v roce 2000 v Mexi
ku. 20. světové jamboree se uskuteční 
v roce 2003 v Thajsku. Novým světovým 
náčelníkem byl zvolen Francisco Roman 
z Filipín. Konference byla unikátním ob
razem univerzality a světovosti našeho 
hnutí, které nikdy dříve v historii nebylo 
tak mohutné a přesto stále rostoucí.

Jiří Navrátil -  starosta 
Ondřej Vanke -  zahraniční zpravodaj

1) hlasování v jednací síni
2) nově zvolení členové světového výboru se 
představují, v popředí nový světový náčelník 
Francisco Roman z Filipín
3} tří Češí na světové konferencí -  zleva: Ivo 
Stern Bečka, člen světového výboru, náš pat
ron žijící již padesát tet v Mexiku, starosta Jiří 
Navrátil a zahraniční zpravodaj Ondřej Vanke

Světová konference 
skautek
v Novém Skotsku v Kanadě se konala 
29. světová konference skautek. Flos- 
tilo ji malé universitní městečko Wol- 
fville plné pozdravů, v každé výloze 
něco připomínalo skautky -  odznaky, 
brožury, kroje. Atmosféra byla nepo
psatelná. Když jsme po skončení kon
ference pochodovaly městem -  vedla 
nás dudačka, vždyť jsme byly ve Skot
sku, v ulicích nás zdravilo nejméně 
dvakrát tolik lidí, co vůbec v městečku 
bydlí.
Za naši republiku jsme se zúčastni
ly dvě: sestra náčelní Flana Kvapilová 
a zahraniční zpravodajka Flana Bouz- 
ková. Zažily jsme nádherné chvíle poci
tu, že patříme k jedné obrovské skaut
ské rodině, velice pestrobarevné co do 
krojů i barvy pleti. Jazykové bariéry tu 
byly nepodstatné. Velmi mnoho žen -  
delegátek zastávalo významné posta
vení ve své vlasti, ve vědě, školství, 
kultuře, politice. Mnoho jich bylo oprav-



du špičkových odbornic, a přesto věnu
jí svůj čas miadé generaci.
Daiší, co jsme vnímaiy veiice intenzivně, 
byio, že probiémy jiných zemi jsou mno
hem závažnější než naše. Zuří v nich 
váika, některé ze skautek ve váice ztra
tily své nejbližší, je v nich hlad, choroby. 
Skautky tu pracují v charitativních služ
bách, učí číst a psát, pečovat o děti, 
pěstovat zeleninu, získávat pitnou vo
du, pracují v uprchlických táborech, v In
dii proočkovaly na přelomu let 1995-96 
sedmset tisíc dětí proti obrně.
Velice nápadné bylo, jak velkou prestiž 
mají skautky. Patří k elitě společnosti, je 
možno jim věřit, spolehnout se na ně. 
Vysocí politikové, kteří přijeli pozdavit 
tuto konferenci, a byl tam i ministerský 
předseda Kanady, ministr školství, gu
vernér Nového Skotska, vypočítávali, ko
lik jejich příbuzných prošlo skautskou 
výchovou. Kanadská kosmonautka Dr. 
Roberta Bondarová hovořila na konfe
renci o svém vesmírném letu v roce 1992. 
Je jednou z 24 žen světa s tuto zkuše
ností. Připomněla, že z dvaceti osob
ních věcí, které si směla vzít na palubu 
Discovery, to byl její skautský odznak 
a byla to skautská výchova, která ji při
vedla do kosmické laboratoře. 
Konference projednala úkoly hnutí pro 
příští tři roky. Jsou čtyři.
1. Dát příležitost dívkám a mladým že
nám k tomu, aby se staly skautkami 
a patřily ke světové organizaci.
2. Rozvíjet výchovné programy a vzdě
lávání vůdkyň pro měnící se svět.
3. Na všech úrovních umožnit mladým 
ženám účast v orgánech, které rozho
dují (a to nejen ve WAGGGSu).
4. Pokračovat v tom, aby skautská or
ganizace byla uznávána v celém světě 
jako hlavní organizace, která podporuje 
rozvoj dívek a mladých žen.
Hodně se hovonlo i o spolupráci s WOSM.
I přes některé kritické hlasy, zejména 
žen z Afriky a arabského světa, tenden
ce, aby obě světové organizace spolu
pracovaly a sbližovaly se, stále sílí. 
Heslo konference bylo „Nové perspek
tivy". Ranní zamyšlení byla věnována 
míru.

Jsme velice hrdé na to, že jsme na této 
konferenci byly přijaty za plnopráv
né členky světové organizace skautek 
WAGGGS a děkujeme všem svým před
chůdkyním, které se o to přičinily.

Hana Bouzková a Hana Kvapilová
1) převzetí potvrzení o plnoprávném členství 
Junáka ve WAGGGS
2) zleva: Hana Kvapilová, Betty Clay -  dcera 
manželů B-P, Hana Bouzková, Jana Jablonská 
-  zahr. zpravodajka Slovenského skautingu.

Montegrotto 96
Ve dnech 30. června-6 .  července pro
běhla v italském Montegrottu neda
leko Padovy 21. světová konference 
IFOFSAG (dále jen IF).
Po konferenci v Montegrottu sdružuje 
IF 43 národních organizací dospělých 
skautek a skautů s celkovým počtem 
cca 76. 000 členů. Junák jako národní 
organizace je zastoupen celkovým poč
tem 8. 096 členů, registrovaných v klu
bech OS. Tím je druhou až třetí nejsil
nější národní organizací (spojené krá
lovství cca 28. tis. členů, Dánsko cca 
8 tis. členů).
Konference se zúčastnilo 102 delegátů, 
6 hostů, 17 členů svět. výboru a jeho 
sekretariátu, 553 pozorovatelů z různých 
národních organizací.
Konferenci připravil a zajišťoval 41-člen
ný organizační tým italských oidskautů 
a oidskautek s širokým okruhem dalších 
spolupracovníků.
Program konference:
-  zhodnocení činnosti IF od minulé kon
ference v r. 1993
-  přijetí dalších národních organizací: 
Egypt, Gambie, Lotyšsko, Rumunsko, 
Senegal.
-  program na léta 1996- 1999
-  přijetí změny názvu organizace; do
savadní název: IFOFSAG -  INTERNA
TIONAL FELLOWSHIP OF FORMER 
SCOUTS AND GUIDES nahrazen no
vým názvem: ISG F- INTERNATIONAL 
SCOUT AND GUIDE FELLOWSHIP (An 
organisation for adults)
-  úprava stanov

-  volba šesti nových členů světového 
výboru -  celý výbor má 12 členů, na 
každé konferenci (po 3 letech) polovina 
členů odstupuje a je nahrazena novými. 
Celkové funkční období člena svět. vý
boru je 6 let. Novým presidentem ISGF 
je MILES KINCHIN z Velké Británie. 
Konference se zúčastnili také zástupci 
WOSM (Jacques Moreillon) a WAGGGS 
(Teresita Bermudez Choa)
Součástí základního programu byla i řa
da skupinových jednání:
-  konference presidentů národních or
ganizací
-  konference zahraničních sekretářů ná
rodních organizací
-  konference regionálních a subregio- 
nálních celků a pod.
Bohatý doplňkový program byl zamě
řen na poznání a pochopení charakte
ristických rysů italské historie a kultury 
a současně i na vytvoření podmínek pro 
přirozené navázání nových osobních 
kontaktů mezi účastníky konference. 
Náš kmen OS na konferenci zastupova
li: sestry Jana Skácelová a Olga Vajne- 
rová a bratři Vladimír Obrátil a Ivo Slaví
ček.
Delegáti představili český oidskauting 
třemi způsoby:
1. krátkým výkladem historie českého 
skautingu a jeho současných oldskaut- 
ských aktivit, zvláště pak rodinného 
skautingu -  souběžně bylo promítáno 
30 dokumentujících diapositivů. Bylo sou
částí oficielního programu.
2 .4stránkovým letákem o českém skau
tingu a oidskautingu v anglické versi 
3. účastí na společné výstavce, kde na 
samotném panelu o ploše cca 2 m^ 
a stejně velkém pultu byla kromě naší 
organizace presentována i naše repub
lika -  materiály poskytlo převážně mi
nisterstvo zahraničních věcí ČR,
Všichni členové naší delegace měli řa
du programových i příležitostných set
kání s mnoha dalšími účastníky konfe
rence, a to jak individuálně, tak i skupi
nově. Výsledkem je řada postřehů, ná
zorů a námětů pro naši kmenovou akti
vitu vnitrostátní i mezinárodní.
Program i průběh konference byl nefor
mální, aktivní a inspirativní svou jasnou 
koncepcí celosvětového hnutí OS. Z ce
lého dění na nás dýchalo spontánní 
skautské přátelství, které dokázalo pře
konat i jazykové bariéry mezi účastníky 
ze všech koutů naší planety. Potkali, 
poznali a získali jsme zde spoustu no
vých přátel.
Příští světová konference ISGF bude 
v únoru 1999 v New Delhi -  Indie.

Ivo Slavíček, náčelník kmene OS

Prezident republiky pan Václav Havel poslal všem konferencím pozdravný dopis

vážení přátelé, sestry a bratří skauti,
s radostí využívám příležitost, kdy je Junák -  svaz skautů a skautek České republiky znovu přijímán za plnoprávného člena 
WOSM, abych pozdravil skauty na celém světě. Využívám světové konference WOSM, abych tlumočil příslib členů Junáka 
vám všem, že v českých skautech naleznete pevný článek Gillwelského kruhu. Vždyť čím je větší, tím je více bodů dotyků -  
možností, jak dokázat, že skauting je stále obrovskou výzvou pro všechny, pro které se Pravda a Láska stala střelkou životního 
kompasu. Výzvou, aby v duchu skautských ideálů hledali Evropě i celému světu tvář21. století. Takovou tvář, která by nestavěla 
na pohledu člověka, jak to nabízí materialismus a konzumní společnost, ale která bere člověka v jeho celistvostí, tedy 
v duchovním i materiálním, mravním, sociálním i ekologickém rozměru jeho existence.
Všechny členy Junáka, kteří si letos připomínají 120. výročí narození zakladatele skautingu u nás prof. A. B. Svojsíka, ujišťuji, 
že věřím, že si dokáží zachovat odvahu hledat pravdu a smysl života v podmínkách, které se jim otevírají jako plnoprávným 
členům WOSM. Vždyť dnes je tolik třeba hledat společný jazyk a nové porozumění, překonat všechny překážky rozdělující lidí 
a národy, mobilizovat všechny duchovní i mravní síly pro život ve třetím tisíciletí.
Přeji Vašemu jednání mnoho úspěchů



O T A Z IV IK Y
Považuješ současný způsob informování v rámci hnutí za nepřim ěřený jeho současným  potřebám ?

Vladimír Cvrček 
-  Vezír,
Liberec

•  I  —  Informace jsou do- 
IM  C  stupně každému od 
doby, kdy se „Junák hlásí" 
stal přílohou Skautingu. Ně
co Jiného je však častá zpup
ná neochota p ln it 7. bod 
skautského zákona („Už za
se máme něco dělat, měnit, 
zavádět, opustit -  jinak, než 
jsme zvyklí my? To teda ne!“)

Hana Kvapilová 
Ježek,

Čáslav

K l C  zprávy sice
I t l  C  vycházejí mírně opož
děně, ale neumím objektivně 
zdůvodnit, proč (pozdě do
dány, pozdě zařazeny, zpož
děné vydání časopisu...?)

K l  C  budoucnosti však 
IM  C  bude třeba najít zce
la nové formy a prostředky -  
nejspíše různé propojení po
čítači a pod.

Libor Beránek 
-  Nožka, 
Terezín

m i B  Za nepřiměřený po
lti C važuji pouze zájem 
samotných skautů, ať vůdců 
nebo dětí, což se projevuje 
také nízkým zájmem o skaut
ské časopisy Skauting a Skaut- 
-Junák. Každý, kdo potřebu
je informaci o čemkoliv v rám
ci naší skautské informace ji 
dostane, když projeví zájem 
ji sehnat.

Alice Bílková, 
Brno

Jenda Stohr, 
Břeclav

_ | L | ^  Současný způ- 
r V I M \ J  sob informování 
již se v našem hnutí o něco 
málo zlepšil, ale v době toku 
informací pomocí všech mé
dií, internetu apod. je stále 
pomalý a často neaktuální, 
když se dostane až k tomu, 
koho se týká.

| k | _  Způsob informová- 
IM  E  ní je přiměřený. Pro
blém je malý časový předstih 
a aktuálnost některých infor
mací a také jejich využívání 
na úrovni adresátů.

•  |L I  ̂  Slovo nepřiměře- 
A I M  w  ný bych navíc na
hradil slovem nedostatečný. 
Je nutné stále hledat nové 
formy a prostředky pro jeho 
zlepšování, a to nejen ve smě
ru shora dolů, ale především 
zdola nahoru.

m B I  ̂  Je pomalý, těžko- 
A \ I M w  pádný, nepřesný 
a mnohdy zavádějící. Infor
mace má cenu jen pokud je 
doručena včas a je úplná.

DEIV HLADE -  DEIA VAZIVY

©
Jen krátká doba dělí od sebe dvě data 
v kalendáři; jedním je den, kdy bychom 
si my ze šťastnější části světa měli uvě
domit, že být sytý není samozřejmost, 
bohužel hlavně pro mnoho dětí třetího 
světa. Druhé datum je zasvěceno zása
dám správná výživy, opět hlavně pro 
zdravý vývoj mladé generace. Přestože 
se oběma problémům věnuje ve svě
tě mnoho odborníků, pokrok jakoby se 
spíše ztrácel někde v nedohlednu. 
Mohlo by se zdát, že spojovat obě té
mata není vhodné. Má si obyvatel zhýč
kané Evropy vůbec právo lámat hlavu 
nad správným kalorickým a vitamino
vým složením své vlastní stravy tváří 
v tvář lidské bídě a hladu v tolika ostat
ních částech světa? Myslím, že má; 
a věřím, že v nedaleké době bude mu
set otázka zdravých, dobře kombinova
ných potravin zajímat lidi všude, nejen 
u nás, mají-li mít lidé na této Zemi vůbec 
nějakou šanci do budoucna.
Co se vlastně stalo, že výživa lidí, toto 
jemné pouto spojující nás, spolu s os
tatními živými bytostmi, s přírodou, je 
v tolika částech světa ohroženo, zpřetr
háno? Nechce se věřit, že ještě asi před 
padesáti lety byla Afrika, dnes nejohro

ženější kontinent, plně potravinově so
běstačná. Tradiční výživa, vycházející 
z možností místních rozmanitých pod
mínek, postačovala k udržení života 
a zdraví, i když jistě s mnoha výkyvy zá
visejícími především na počasí. Otevře
ní intenzivních kontaktů s „civilizova
ným" světem přineslo jistě zejména zpo
čátku mnoho pozitivního; lékařskou pé
či, nové zemědělské postupy obdělává
ní a zavlažování půdy, nové vysoce pro
duktivní plodiny, i nové hotové potravi
ny. Zdánlivý trvalý pokrok vystřídalo bo
hužel často zklamání. Mezinárodní kon
ference o závlahách musela konstato
vat, že většina důmyslných a náklad
ných projektů nepřinesla očekávaný 
užitek. Fotografie starého muže, ručně 
obdělávajícího políčko s bujným poros
tem místních plodin kontrastuje trap
ně s opuštěným technologickým zaříze
ním pro závlahu, zavátým pískem, a ne
vzbuzuje příliš mnoho optimismu u člo
věka, věřícího v pokrok prostřednictvím 
vědy.
Jak ale toto vše souvisí s problémy zdra
vé výživy, s nimiž si někdy nevíme rady 
u nás? Otevření hranic s okolním svě
tem přineslo v nedávné době i k nám

mnoho nových podnětů, novinek a zce
la zatím neznámých pohledů na naši 
výživu. Začalo se zdát, že snad vše, co 
jsme jedli, je špatné. Mnozí, povzbuzeni 
studiem různých racionálních i iracio
nálních příruček, začali zkoušet nejrůz
nější bezmasé, bezškrobové, vláknino
vé, šťávové a jiné diety, někdy kombi
nované s orientálními prvky za pomoci 
exotických koření, nových druhů zele
nin a ovoce. Občasný experiment jistě 
neuškodí, ale postupná nebo snad do
konce náhlá změna všech našich zá
kladních potravinových složek a stravo
vacích zvyklostí by mohla být velmi ris
kantní. Jako vždy, není nad to, vzít ro
zum do hrsti. Zkusme někdy najít čas 
a prozkoumat staré zapomenuté rodin
né recepty. Poohlédněme se v babičči
ně zahrádce, co to tam vlastně pěstuje 
za koření a co to je za staré ovocné 
stromy, které ještě někde v rohu opo
menuty přežívají. Možná, že uděláme 
objev. Naše stará jednoduchá jídla byla 
totiž v mnoha směrech lépe vyvážená 
a moudře přizpůsobená střídání roč
ních dob, mnohem lépe než nejmo
dernější doporučované „dietní" pokr
my dneška. A tradiční koření a ovoce -



k neporovnání svou chutí a vůní s dneš
ními módními kořenícími směsmi, které 
za čas omrzí a zevšední, s nablýska
nými standardními plody z neznámých 
dálek.
Postupná úplná proměna domácích stra
vovacích zvyklostí, která ostatně už na
stala v některých evropských zemích, 
by asi nepřinesla tak vážné následky, 
jako tomu bylo v rozvojových zemích. 
Ztrátu, kterou způsobila, bychom nepo

cítili jen na zdraví, byia by to i ztráta 
kuiturní tradice. I nad tím se trochu za
mysleme o letošním dni výživy.

Míla Smetánková

Důležitou složkou skautského progra
mu jsou jeho mezinárodní vazby. Aby 
nebyly formální, je  důležité si všímat jed
nak mezinárodních aktivit obecně tj. 
usnesení, dohod, dokumentů a na stra
ně druhé se snažit poznat život a staros

ti těch, kteří ač na vzdáleném kontinen
tě, jsou nám blízcí příslušností do mezi
národního skautskěho bratrstva.
Proto si některá data vyhlášená Unes
cem skautské organizace připomínají, 
zamýšlejí se nad jejich smyslem a hle
dají cestu, jak všelidské problémy řešit, 
hlledejte proto i  vy v inspirujícím článku, 
jak připomenout a pojmout v měsíci říjnu 
Denhladu(1B. 10.) a Den výživy (17. 10.).

Janka Pfeifferová

Tak, jako v bájích povstal z popela pták Fénix, povstaly nebo povstávají' ve střední' a východní' 
Evropě podupané skautské ideály.

Junák -  svaz skautů a skautek připravuje na 22. -  29. června 1997 m ezinárodni tábor

FEM IX  9 7
pro skauty a skautky právě z těchto obnovených skautských organizaci.

Timto setkánim chceme navázat na
TÁ B O R Y SIvO YA]\SKÝC II S IÍA Y T IJ ,

mezinárodni setkáni s 15 000 účastni'ků, pořádané v Praze roku 1931 pod záštitou T. G. Masaryka.

FÉrVIX 9 7
bude největšim  skautským táborem na našem územi od dob prvni republiky -  počitáme s nejméně

dvěma tisici účastniků.
Rádi bychom pomohli k navázáni bratrských kontaktů, vzájemné inspiraci skautské činnosti,

překročeni jazykových bariér...

Chtěli bychom, aby tak
F É X IX  9 7

přispěl k vzájem ném u porozum ěni mezi národy. Věřime, že  se nám podaři navázat na odkaz 
slovanské vzájemnosti A. B. Svojsika i humanitni ideály T. G. Masaryka.

Chceme, aby
F É X IX  9 7

byl ukázkou naši skautské činnosti, tradic a dovednosti pro naše hosty, aby se tak stal podporou 
obnovujicim se organizacím a propagaci skautingu v naši repubiice.

Zatim na připravě tábora Fénix 97 pracuje přípravný štáb neceiých deseti bratři a sester.
To ale nestačil

POTŘEBUJEME vice ochotných hlav a rukou!
POTŘEBUJEME I TVOJI POMOC!

Pomůžeš?

Kde je  třeba ochotných a obětavých hlav a rukou?
1.

Je třeba posílit přípravný štáb, vytvořit pracovní skupiny pro všechny obiasti příprav.
2 .

Bude třeba vytvořit pracovní skupinu, která těsně před tábory pomůže s úpravou areáiu, stavbou vzorových
táborových staveb atd.

3.
Pro samotné setkání bude třeba mnoha desítek roverů a rangers jako průvodců a dospělých skautů na organizaci

tábora, soutěží, aktivit, výietů...
4.

V roce 1931 každá obiast postaviia svůj tábor -  specifický, perfektní, každý jiný... Podaří se nám vybudovat 
aiespoň jeden ukázkový tábor (podsadový, z tee-pee)? Čekáme na Vaše návrhy.

5.
Piánujeme veikou skautskou výstavu, která by měia odrážet činnost ceiého hnutí, propagovat myšlenky skautingu, 

ukázat naší veřejnosti i zahraničním hostům, co umíme. I v tom budeme potřebovat Vaši podporu -  fotografie, 
rukodělky, a daiší výstavní materiáiy. Pomůžete?

Doufáme, že

F É X IX  9 7
se stane i Vaší akcí. Uvítáme účast deiegací všech okresů v republice, všech oblastí...

Program bude především pro děti od 10 do 18 let, ale chystáme i náročnější program pro rovery a rangers. 
Předběžné přihlášky k účasti zasílejte, prosím, na adresu:

Fénix 97 -  Ústředí Junáka, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1

Michala Rocmanová -  Káča
Za přípravný štáb Fénix 97

Libor Beránek -  Nožka



V A R O V A J \ I
PŘED SEXEAuW DEEIIÍVEIVCf

Opřed prázdninami se odehrál tragický 
případ sexuálně motivovaného smrtel
ného násilí, spáchaného na dítěti. Roz
bor případu bude jistě předmětem šet
ření znalců a soudního jednání. Není na 
místě předbíhat jejich rozhodnutí. Je 
však nezbytné varovat činovníky před 
risikem podobných případů i o nezbyt
ných preventivních opatřeních. 
Kdekoliv se shromažďují děti, zákonitě 
se objevují i osoby s poruchou sexuál
ního pudu. Mohou přicházet zvenčí 
a nabízet své služby jako vedoucí, mo
hou děti přímo napadnout, ale stejně tak 
mohou postupně vyrůstat mezi dětmi, 
aniž si to uvědomujeme a přehlédneme 
varovné signály. Podobné případy se 
objevovaly v minulosti -  i v předváleč
ném Vůdci se o tomto tématu psalo -  
a ani v budoucnosti se tomuto nebez
pečí nevyhneme. Oslabené rodiny, fa
lešné modely v televisních pořadech, 
zvýšená agresivita mezi dětmi a narůs
tající obecná kriminalita jsou varovné. 
Jsme do jisté míry ohroženi více než 
sportovní kluby, zájmové kroužky či jiné 
dětské organisace; mnoho našich akti
vit se odehrává v přírodě, v jisté isola- 
ci a v malých, poměrně samostatných 
skupinách.
Odhaduje se, že kolem 6% násilných činů 
má sexuální motivaci. Jsou to akty velmi 
nebezpečné, a to hlavně pro děti. V prvé 
řadě jsou nebezpeční sexuální agresoři 
a sadisté. Jejich odchylné sexuální cho
vání ohrožuje zdraví i životy osob, které 
se stanou předmětem jejich zájmu. Dále 
se mohou objevit pedofilové, kteří zamě
řují své sexuální zájmy na děti či dospíva- 
jícíbuď stejného (homosexuální) či opač
ného (heterosexuálni) pohlaví.
Za sexuální de likt se považuje čin, spá
chaný pro sexuální uspokojení pacha
tele, a jsoucí v rozporu s obecnou mo
rálkou společnosti a se zákonnými nor
mami. Patří sem: pohlavní zneužívání

osob mladších 15 let, trestný čin znásilně
ní, incest (pohlavní styk osob v blízkém 
pokrevním příbuzenském vztahu), ho
mosexuální tendence pokud jde o styk 
s osobou mladší 18 let, zneužití závislosti 
(často ve vztahu nadřízený -  podřízený), 
vyvolání veřejného pohoršení.
Pachateli bývají často osoby zdánlivě 
nenápadné, na první pohled přátelské 
a mnohdy i s jistým pedagogickým na
dáním. Jejich okolí je považuje za zcela 
běžné a spíše nevýrazné osoby. O to 
jsou nebezpečnější. Příčiny jejich po
ruch nejsou zcela jasné a existuje o tom 
řada teorií (dědičnost, hormonální po
ruchy, psychologické vlivy aj.).
Mezi našimi oddíly se mohou objevit 
dvojím způsobem. Přicházejí zvenku, 
snaží se odlákat děti anebo nabízejí růz
né služby -  až po vedení oddílů. Nebez
pečnější je však druhá forma: Jisté pro
cento dětí i dospělých je ohroženo od
chylkami v sexuálním vývoji, které se 
mohou projevit až po delší době. Dítě 
prožije v oddíle několik let, varovné sig
nály uniknou pozornosti a většinou 
po pubertě se prosadí nebezpečná ten
dence -  a dojde k tragedii přímo v od
díle.
Co můžeme sami č in it, abychom po
dobným případům předcházeli? 
Budíne opatrní, jestliže se na středis
ku či v okrese přihlásí zájemce o prá
ci s dětmi, kterého nikdo nezná ani ne
doporučuje. Dobře si ověřme, odkud 
přichází a čím se zabýval. Svěříme-li mu 
děti, sledujme ho velmi pečlivě alespoň 
několik měsíců.
Objeví-li se náznaky neobvyklého chová
ní u dospívajících rádců či mladých či
novníků (přílišné mazlení či naopak kruté 
trestání, nápadné a nezdůvodněné pře
ceňování některých dětí a zanedbávání 
jiných a pod.), snažme se o nápravu. 
Pokud se nebude dařit, obraťme se o ra
du k lékaři či k jinému odborníkovi.

Velmi ostře likv idu jm e různé forma ši
kanování mezi dětmi. Ovšem i vůdce 
může mít podobné „sklony". Může (i když 
zdaleka ne ve všech případech) to být 
varovný signál.
Odlišujme bojovnou dětskou hnj od zřej
mé násilnosti a všímejme si chování jed
notlivých dětí v konfliktních situacích. 
Všímejme si dětí, které projevují ná
padnou zvědavost či aktivitu sexuální 
(pozorování ostatních pň převlékání, my
tí, stahování trenýrek aj.).
Varujme děti, aby nepodléhali lákání 
neznámých lidí (ale i známých!), kteří se 
k nim chovají laskavě, chtějí je někam 
odvést či něco zajímavého jim ukázat. 
Ať raději s neznámými lidmi nikam ne
chodí, při případném napadení prchají, 
volají o pomoc a brání se všemi pros
tředky.
Poučme děti, že nikdo nemá právo se jich 
dotýkat či svlékat je bez jejich souhlasu. 
Pokud se některé dítě dostane do styku 
s psychiatrií (třeba i dříve než vstoupilo 
do oddílu), buďme opatrní. Lékař sice 
vůči nám dodrží povinnou mlčenlivost 
(v zákoně velmi nejasně formulovanou), 
ale pro nás to je signál pro zvýšení 
pozornosti (i z důvodů obecně výchov
ných).
Děti z rozvrácených rodin, děti doma ne- 
pnměřeně trestané (často nevlastním ro
dičem), děti vystavené bez omezení ne
gativnímu vlivu televise bývají náchylněj
ší k páchání násilí na druhých -  většinou 
méně zdatných či bezmocných. 
Neodsuzujme nikoho předčasně, ale 
případné podezření nepodceňu jm e 
a v případě nutnosti buďme tv rd í a dů
slední.
Do všech kursů zařa dhie toto téma -  byť 
i jen stručně a bez přídechu senzačnos
ti. K výkladu pozvěme odborníka.

Závěrem; Nepodléhejme panice, jedná 
se o případy velmi vzácné, ale přesto 
buďme obezřetní. Naší cestou by mělo 
být taktní pozorování okolí našich dětí, 
činnosti začínajících rádců i činovníků -  
a samozřejmě rozvíjení zajímavého 
programu pro děti. Spolupráce s rodiči 
při případném podezření by měla být 
samozřejmá a neváhejme požádat o ra
du lékaře. Václav Břicháček

K dané tematice bude v nejbližši době zpracován odborníky metodický ilst jako příioha SKAUTINGU.

Jde nejen o dobré jméno!
Nepíše se mi lehce tento článek. Ale bylo by zlé, kdybychom strčili 
hlavy do písku...
Žádné hnutí, žádná organizace, ba žádné sebeušiechtílejší sdružení 
není nikdy a nijak pojištěno proti pronikáni lidí úchylných, psychopatů, 
různých podivínů apod. Případy krádeží v klubovnách a na táborech 
jsou sice výjimečné, ]de-li o vlastní členy, ale i k těm dojde. Případy 
nebratrských sporů, hádek, rvaček jsou také řídké -  ale stávají se. 
Jsme lidé, nikoliv andělé; usilujeme stát se lepšími -  to je i smysl 
našeho skautského hnutí -  ale nemusí se to dařit u všech a hned. 
Bohužel, právě tyto případy jsou nejvíc viditelné. Senzacechtiví novi
náři, kteří třeba nevěnovali ani řádek skautským zásilkám vypraveným 
do válčící Bosny, s velikou chutí dají rovnou do titulků, je-li takový ne
mocný chlapec -  vizte všichni! -  členem Junáka...
Lze takovým případům zabránit? A jak? Vedoucí družiny Je ta nejnižší 
„šarže“ ve výchovném systému skautingu; takový hoch nebo dívka 
bývají někdy vybrání jen proto, že jsou nejstarší, anebo se zdají být 
nejzkušenější a nejsnaživější. Žádná „kádrová řízení" se samozřejmě 
v demokracii nekonají a ostatně víme, že nemusí odhalit často nezře
telné nebo zcela latentní sklony a vady. Přesto se musí vedoucí stře
disek snažit poznávat lidské vlastnosti i zvláštnosti a slabosti vedou
cích oddílů a spolu s nimi se pokoušet co nejhlouběji poznat už 
i vlastnosti rádců družin. To není nějaké špiclování, to je, bohužel, 
životně důležitá nutnost.

Jakýkoliv náznak, že i mezi „řadovými" junáky je někdo, kdo svými 
projevy a chováním -  i mimo čas schůzek, výprav, táborů -  prozrazuje 
charakterové či psychické vady, musí nás vést k závěrům (a je to 
sebezáchovný, kategorický, jedině správný požadavek!), že takový 
mladý člověk musí oddíl Ihned opustit. Jde o mnoho, jde o všechno: 
nedomnívejme se bláhové, že každýčiověk je vychovatelný. Skautské 
hnutí není a nemůže být ani nápravným ústavem, ani spolkem otevře
ným úplně komukoli. Drobné poklesky lze odpustit, jednou, dvakrát, 
ale náprava větších vad či dokonce anomálií a patologických prvků 
chování nechťse děje odborně. Jsme výchovné hnutí, ale nemůžeme 
zaručit převýchovu deviantů, psychopatů, delikventů a věčně neukáz
něných hochů či dívek!
Veřejnost bývá až nespravedlivě ochotná činit rychlé závěry a pňplso- 
vat vinu třeba i celému hnutí. Málokdo se zamyslí nad zřetelně škodli
vými faktory, jako jsou volně dostupné pornografické Časopisy a filmy, 
včetně těch, které inspirují ba přímo oslavují sexuální (i homosexuální 
a deviantní!) bezuzdnou, „svobodnou" morálku. Naše hnutí už více- 
kráte přidalo své hlasy k peticím proti této pseudoliberální uvolněnosti 
mravů. Není naší vinou, že zákonodárci tyto hlasy nevyslyšeli a nepro
jevili vůli vytvořit sebemenší zákonnou hráz proti záplavě kalu a mravní 
špíny, která má volnou cestu ke zranitelným duším mládeže -  a nejen 
mládeže!
Nade vše zůstane nejdůležitější naše úspěšná výchovná práce, vzorné 
chování a pořádek i bezpečí všech našich děvčat a chlapců.

Ladislav Rusek



STLPOVA JASKYNA
Myslím, že tuto jaskyňu začarovaného 
krasu mám sakramentsky rád, lebo tu sa 
zrodilo naše nadšenie pre speleológiu, tu 
sme spoznalí, čo sú to lámavky a plaziv- 
ky, tu sme museli zabudnúť na svoj vek 
a plazením zdolávať, čo sa dalo.
Cez Prekliatu puklinu sa majstrovsky pre- 
tiahneme do Vel'kej sály a ]a hněď Lalovi 
ukazujem vstupné otvory do ešte neza- 
meraných priestorov. Vytiahneme pás
mo, kompas a pustíme sa do práce. Lavé 
křídlo, na ktoré si posvietime ako prvé, sa 
začína plazivkou trojúholníkového prie- 
rezu, ktorá je len pár desiatok oentimet- 
rov dlhá. Potom pokračuje asi 20 m dlhá, 
jemne stúpajúca chodba. Je vysoká aj 
viac ako 7 m, a preto sa tu vePmi dobré 
pracuje. Ja táhám pásmo vpředu, Seke 
ml pomáhá, Lala meria a zakresPuje, Leo 
a Korienok napínajú pásmo vzadu. 
Základný ťah chodieb přibližné v střede 
prechádza do vePmi úzkej pukliny. Zdá 
s ml, že sa puklina akosi scvrkla od jarl, 
keď sme to tu objavlll. Preohádzam ňou 
pohybom obmedzeným na minimum 
ako bruchoplazeo, čo sa plazí po stojač- 
ky do boku. FígeP spočívá v tom, že v tej- 
to puklině sa musíš držať vyššie -  ak sa 
ti nohy pošmyknú, ty klesneš a zakliesniš 
sa do úžiny, z ktorej sa len tak Pahko 
nedostaneš. Chlapcem, ktorí sú predsa 
len tenší, to ide rýchlejšie ako mne.
Lala objavuje nový přechod asi v 4 m 
výške, je to plazivka, rovná a poměrně 
pohodlná. Priestory za puklinou dome- 
riame a vraciame sa cez „Lalov výškový 
přechod".
Pocitu, že to tam vzadu akosi nekončí, 
sa neviem zbavit, ale vraciame sa do- 
merať prednú část pravého systému... 
Keď vyjdeme opat na božie světlo, vieme, 
že dnes sa najdihšou registrovanou pseu- 
dokrasovou jaskyňou Slovenska sta
la Stípová jaskyňa. PodPa najnovšíoh úda- 
jov dižka jej systému chodieb je 182 m.
Na gáze zlezieme do údolia, je nám fajn. 
Rozprávame, hodnotíme deň a špina
vými rukami jeme zvyšky potravy. Sme 
unavení, doudieraní, šťastní. _ Hašky 

Převzato z občasníku R&R Černica, 
kráceno

HOBIT ’96
Jako každý rok se konal již čtvrtý ročník 
setkání roverských kmenů pod názvem 
Hobit 96 na hradě Helfštýně ve dnech 
7. -  9. června 1996.
Od pátku 7. června se začali sjíždět prv- 
níTrpaslíci, Hobiti, Elfové a další účast
níci setkání, kteří byli z celé naší repub
liky. Nejdále přijeli z Nitry, takže to bylo 
s mezinárodní účastí slovenských skau
tů. Celkem v počtu přes dvěstě skautů 
a skautek. Přijel se také na nás podívat 
starosta Malé Duhy kamarád Nemo 
a i prezident Slovenskej Dúhy Martin 
Mikula -  Velký Svištb.
Program setkání byl jako vždy bohatý -  
v pátek bylo slavnostní přivítání a ihned 
po tom začali semináře. První byl na ro- 
verská témata, který vedl br. Čepek 
a ses. Andrusová. Druhý byl na téma dílo 
J. R. R. Tolkiena, který vedl br. Rygal.
Ve 23.00 byl start noční etapy kdy první 
část byl běh s pochodní, kterou si mu
sel každý sám vyrobit a druhá část pak 
lesem po svíčkách, kde na konci čekal 
Arcikam -  kámen Osamělé hory i s dra
kem Šmakem.
V sobotu v 9.00 byl start denní etapy, 
kdy hned na začátku dostal každý 
účastník na probuzení koláč -  dar pe
kárny Tiefenbach Přerov. Pak následo
vala úporná trasa v okolí Helfštýna 
dlouhá 12 km za přispění pěkného hor
ka. Na trase se plnilo třicet úkolů na 
témata z knihy „Hobit aneb cesta tam 
a zase zpátky" od intelektuálních otá
zek až po střílení z luků a plavení řeky 
Bečvy na sudech. Večer byl na hradě 
pravý trpasličí a hobiti Country bál, kde 
k tanci a zábavě hrála trampská kapela 
Náhoda Němčioe nad Hanou, pak ná
sledovala tombola s hodnotnými cena
mi, (první cena byl fotoaparát fy. Porst 
Přerov) a půlnoční překvapení ve formě 
Gandalfova ohňostroje.
Neděle se probudila do krásného rána 
a byla ve znamení slavnostního vyhlá
šení výsledků třídenního maratónu. Vý
sledky byly těsně vyrovnané a rozhodo
vali jenom body mezi umístěním. První 
místo vyhrálo družstvo TOR z Poříčí 
nad Sázavou. První tři družstva obdrželi

keramickou sošku Hobita a velký dort 
ve tvaru knihy Hobit 96.
Během setkání bylo navázáno mnoho 
nových přátelství a kontaktů pro další 
práci s dětmi a po nadšeném rozlouče
ní kdy se nikomu nechtělo domů se 
všichni rozloučili s dotazem, zda příští 
rok se zase sejdeme na Helfštýně, ten
tokráte po páté.

Za kmen R&R Naděje Kroměříž 
Aleš Čepek -  Kšandák

V č. 8 •> 9 jsme na str. 14 psali o Kartě m lá
deže pod názvem Cestování s Herkulem. 
Kancelář však změnila adresu:
Karta mládeže,
Mánesova 46,
120 00 Praha 2; 
tel./fax: 02/24 250 388.

Reportáž o účasti našich R&R na rovermoo- 
tu ve Švédsku přineseme v příštím čísle.

Skautské středisko Vatra ve Štítné nad Vláří 
uspořádá dne 5. 10. 96 V. ročnilc Nočního 
závodu R&R. jako obvykle soutěží tříčlenné 
hlídky, chlapci, dívky nebo smíšené. Discipli
ny se plní za ztížených podmínek, za tmy. 
Ubytování je zajišténo, spacák a karimatku 
sebou. Po ukončení závodu posezení a volná 
zábava. R&R zveme Vás do krásné přírody 
jihu Valašska. Kontaktní adresa:
Ing. Pavel Šuráň -  Jestřábí 81; 763 33 Štítná 
nad Vláří

Nechte si okénko na tradiční seminář a count
ry bái R&R -  bude 7.12.1996 V Praze.

Z německého časopisu Rover 3/96

Foto Jiří Plhák -  George, 
tábor 111. oddílu Orlíci, Štěpánov



vstupuje do 3. ročníku
Zdá se to skoro neskutečné, ale je to 
tak. V září vyjde 1. číslo 3. ročníku. A co 
od něj můžete očekávat?
Při přípravě jsme vycházeli především 
z ohlasů od vás a došlých anketních 
lístků. Nelze opravdu do něj „našlapat" 
vše, co byste v něm chtěli mít. Bude mít 
stabilních 20 stránek a pracovní tvrdou 
přílohu A3. Považujeme to za maximum, 
jak možností z naší strany, tak maxi
mum pro malé čtenáře.
A obsahově? Především chceme zacho
vat Dobré skutky. Rady starého medvě
da a Nejsme sami na světě. Návody 
k činnosti psané vtipným stylem Pedra 
se pod názvem Z kroniky naší smečky 
pokusíme rozšířit. Stejné téma jsme 
zvolili pro kreslený seriál na obálce. 
Soutěž „Cestičkou hnědého pandy" ne
cháme volně doznívat do konce kalen
dářního roku a pod tímto názvem pak ve 
Světýlku necháme stálé místo pro vše 
související s ekologií. Do konce kalen
dářního roku budou ještě pokračovat 
Bobovy pohádky o květinách (od ledna 
se objeví pohádky s indiánskou témati
kou) a Erbovní pověsti, ke kterým jako 
příloha vyjde pexeso. Od druhého čísla 
připravujeme také malý příspěvek k ro

ku A.B.S. a maximálně 2 stránky chce
me věnovat velkým společným akcím 
(závod vlčat a světlušek, zažíháme svě
týlko apod.) a dalším zprávičkám a díl
kům od nejmenších čtenářů. Chcete za
chovat zajícovu chytrou a na polovic 
kreslenou pohádku pro nejmenší z ma
lých a přidat více vtipů, luštění, úkolů 
a podobných drobností. Je toho hod
ně, co by se mělo, chtělo a i šlo. Snad 
to s pomocí vašich vlčat a světlušek 
(omlouvám se, že stále zapomínám na 
žabičky) a vás zvládneme a pomůžete- 
II, zbyde třeba i čas na krátké články 
o Světýlku do Skautingu,

Riki

Poradní skála 
4. -  6. října
„Zatím na zdar, 
příště na Žďárl"
Sestřičko, bratříčku, 
jsme jedné krve. Ty i já!

Navazuji na poslední poradní skálu, 
zdravím Vás všechny a doufám, že se 
Vám vydařily tábory.
Při vyúčtování poradní skály jsme zjisti
li, že zbyly peníze. Posíláme Vám místo 
nich Markýzovo „Po stopách junáckých 
myšlenek" a zpěvník „Zpíváme s vlča
ty". Pokud je již budete mít, věnujte je 
někomu dalšímu, třeba svému rádci, zá
stupci apod. a udělejte tak někomu dal
šímu radost. Ať publikace slouží.
Po dohodě s Balúem využívám tuto pří
ležitost a doplňuji pár nápadů a drob
ných upřesnění k podzimní poradní 
skále v Bohdalově (Žďár nad Sáza

vou). Myslíme si, že by bylo velice pěk
né, kdybychom si udělali v sobotu spo
lečný Štědrý večer. Přivezte proto kaž
dý dle svých možností a schopností s se- 
bou drobné dárečky (kožešinky) pro os
tatní -  nejlépe dělané (ale není podmín
kou). Pozor -  bude nás určitě více než 
sto. Přivezte svíčičky, prskavky a vá
noční ozdoby, přivezte zvyky, příhody 
a fotografie z Vašich oddílových vánoc, 
nápady a návody rukodělek a přáníček, 
písničky, koledy a hry. Zkuste z toho 
Vašeho přivézt něco i písemně. Snad se 
nám povede z Vámi dovezených mate
riálů sestavit „Žluté vánoce" jako další 
díl edice Smečka volá.
Nezapomeňte na šálu, rukavice a kuli
cha, ať Vám není venku zima. ATI spor
tovně založení mohou vzít i boby, sáně 
čí lyže.
Je na nás všech, jak nápad se Žlutými 
vánocemi na poradní skále rozvineme. 
Popusťte uzdu své světluškovské a vl- 
čácké fantazii. A nezapomeňte se při
hlásit včas, protože až se rozkřikne, co 
chystáme, bude nám Bohdalov malý. 
Už dnes se na poradní skálu, super 
Štědrý večer a setkání s Vámi těší

Riki Šmajcl

Přesné údaje o Poradní skále vyšly 
vč . 10, roč. 34, str. 11

Ústřední kolo 
Závodu vlčat 
a světlušek
se koná 2 1 .-2 2 . září v Doksech _u Má
chova jezera, připravuje jej ORJ Česká 
Lípa.

KARTIČKY ano/ne
SBĚRATELSKÁ VÁŠEŇ ČI OBCHOD?

10

Kdo zná dnešní chlapce vlčáckého 
a skautského věku, nemůže nevědět 
o vlně, která zaplavuje třídy základních 
škol, naplňuje volný čas i mnohastrán- 
ková alba dětí a nezřídka překvapí i nás 
dospělé. Sběratelství obrázkových kar
tiček různých sportovců k nám přišlo 
z Ameriky, a má se čile k světu. Obráz
ky hvězd I hvězdiček NHL v mnoha sé
riích a provedeních jsou vyhledávány 
nadšenci různého věku. Je s čím ob
chodovat, od padesátých let nabídka 
kartiček vydaných v jednom roce stou
pá, v posledních letech jde o tisíce růz
ných druhů, přibývají série evropské 
a od minulé sezóny jsou na trhu i kartič
ky české výroby. Kromě specialisova
ných obchodů a burz {v Praze už jich je 
několik) vycházejí také sběratelské ča
sopisy.
Tak moc překvapivé to není. Dětská sbě
ratelská vášnivost není žádnou novin
kou. Sbíralo se ledacos-známky odjak
živa, ale známe i nečekané módní vlny 
nepříliš dlouhého trvání, zato o mnoho 
prudší a bláznivější. Připomeňme si na
příklad „céčkovou" mánii z osmdesá
tých let.

Ruka trhu až do školních lavic
Dnešní sbírání s sebou však přináší I cosi 
nového. Sbírky se nezískávají v potu tvá

ře odlepováním nad párou, ani se nedají 
pořídit za pár korun. Cena nových kar
tiček je různá, prodávajíse po balíčcích. 
Rozšířená je značka Parkhurst, balíček 
se 14 kusy za 108 Kč, balíčky starších 
ročníků se dají pořídit za 30 -  40 Kč, 
dražší série za cca 160 (6 či 8 kusů!). 
Nadšenci si koupí balíček i za 500, ale 
to je mezi dětmi spíše výjimečné, jde 
o zvláštní série karet. Kupující samo
zřejmě netuší, jaké „kousky" v balíčku 
najde. To pozná, až když ho rozbalí. 
Kouzlo kartiček však nekončí jen tímto 
překvapením. Právě nyní začíná OB
CHOD. Jak kdo umí. U těch nejmenších 
je to idylka. Nevinné vyměňováni, podle 
toho, jak se která karta líbí, jak známý 
hráč na ní je apod. U těch větších (a do
spělé nevyjímaje) to chodí jinak. Jsou 
zde samozřejmě také nadšenci, kteří 
sbírají své oblíbené hráče nebo teamy, 
ale obchod se řídí podle jiných pravidel. 
Všichni totiž znají tržní ceny. Z měsíční
ku Beckett-zatím pouze v angličtině se 
dovědí, zda je karta za deset centů nebo 
za dolar, která je za dvacet, za sto, dvě 
stě nebo i za víc. Cena je dána velikostí 
nabídky a poptávky na americkém trhu 
a pokud by se dolarové ceny zdály ně
komu příliš vysoké, pak ho mohu uklid
nit, že u nás se obchoduje v korunách 
a uvedená dolarová cena se násobí „pou

ze" deseti. (V některých případech platí 
trochu jiné ceny, zejména u hráčů čes
kého původu, kteří zde bývají více ce
něni). Jak asi tušíte, nepůjde tu všem 
jen o kartičky, mnoho lidí zde může vy
dělat í slušné peníze.
Má-li někdo trochu obchodního ducha 
a patří mezí ty „znalé", brzy přijde na to, 
že je možné dobře vydělat na těch „ne
znalých". Stačí jim nabídnout dostateč
ně líbivý kousek za pár centů výměnou 
za kartu, která napohled vypadá docela 
obyčejně... a stojí pár stovek. A jestli 
chce mít pověst opravdového dobro
dince, dát za ni hned dvě a nebo tři. 
„Dáš těm prckům tři brankáře a voní ti 
utrhnou ruce, houby vědí, kolik to stojí", 
abych citoval „znalce". Kdo umí být tak
to „štědrý", má zákazníky. Samozřejmě 
do té doby, než se prckové poučí.

Týká se to naších vlčat a skautů?
Velmi naléhavě. Ze zkušenosti v Praze 
se zdá, že kartičky sbírá přinejmenším 
polovina vlčat, které vedu. Velká část 
ostatních má alespoň nějaké, ale přímo 
je nesbírá. Případů magnátů s několika 
sty kousky je zatím málo, ale ceny tako
vých sbírek jdou do tisíců. Mladšívlčata 
patří většinou k těm neznalým, mezi star
šími už jsou i tací, kteří se v cenách 
orientují. Protože nevidím důvod, proč 
by měl zájem o kartičky v dohledné do
bě vymizet, povíme si příště, jaká rizika 
v oddíle mohou kartičky přinést a jaký 
postoj k nim zaujmout.

Daniel Petrásek -  Svišť



Pf w  I f f m f Připravujeme opět přílohu Kalen- 
dárium skautských akcí 1997. 
Propozice najdete v Junák hlásí 
v tomto čísie.

ČASOPIS
p r a m ín e k

Motto;
„Kdo se napil z  čistého pramínku, mine každou louži."

Vloni natáboře jsme výklad této moudrosti začínali připomínkou pohádky o bratrovi 
a sestře, kteří vyprahlou krajinou prchají před zlou čarodějnicí. Tajím do cesty staví 
pasti v podobě lákavé vody ve stopě vola, koně a beránka. Chlapec neodolal, u třetí 
louže se malinko napil a změnil se v beránka. Jako v každé pohádce to nakoneč 
dobře dopadlo.
Podobné to je v životě -  stálý boj a spor dobra se zlem. Záleží na každém z nás, 
zda se napijeme z louže čl z pramínku. Vstupem na skautskou stezku jsme k pra
mínku vykročili, ještě ale není vyhráno. I podél této stezky je plno lákavých louží 
(video, televize, pohodlnost, lenost...).
Jen ten, kdo je rozhodnut dojít k cíli, odolá všem svodům a dosáhne čistého 
pramínku. Ten pramínek může mít podobu krásných vztahů mezi lidmi, podobu 
neopakovatelných zážitků, podoby opravdového přátelství...
Kdo tohle vše zažil, ten netouží po návratu do prostředí hádek a sporů, ten netouží 
jen po společností televize, videa a podobně, ten již nemá zájem jen o laciná kama
rádství. Pramínek tvoří tisíce a miliony kapek. Kéž to, co poskytujeme našim skautí- 
kům, se stane kapkami, které se spoji v čistý pramínek pravého, čistého lidství. 
Vždyť o to jde -  míjet louže a pít z čistých pramínků. Tím pramínkem může být i naše 
jednání podle skautského zákona. Čím více bude jeho dodržování součástí našeho 
každodenního života, tím více bude pramínek sílit a také bude čistější a čistější. 
Jedno přísloví říká: „Chlapec se stává mužem, když louži obejde, místo aby do ní 
vstoupil." Ano, já bych to trochu upravil -  když míjíme louže a pijeme pouze 
z čistých pramínků, stáváme se lidmi -  lidmi s velkým L.
Hledejme pramínky v sobě a dopřejme druhým ochutnat sílu čistoty a nefalšova
ného člověčenství- stavme oázy ve vyprahlé krajině lidských duší, vraťme do života 
radost z krásy, pravdy a poznání. Roli

KDO n e o d e b ír á  s k a u t in g , s p a c h a l  in f o r m a č n í  s e b e v r a ž d u
(zaslechnuto na lesní škole)

Je nejvyšší čas si časopis předplatit.
Jak?
Podrobné informace vyšly v dvojčísle 8-9 a v č. 10. Je možno se také obrátit 
na tiskového zpravodaje střediska nebo okresu, případně napsat na Tisko
vé a distribuční centrum Junáka, Senovážné nám. 24,116 47 Praha 1. 
Neváhejl
Doporuč Skauting I svým zástupcům, roverům a rangers, rádcům, OS...

SVOJSIKUV
ZÁVOD
Anketa k pravidlům Svojsíkova závodu 
v časopise Skauting skončila. Některé 
podněty byly zajímavé, nové, ojedinělé, 
jiné se opakovaly mnohokrát. Ačkoliv 
jsme se snažili, nebylo možno vyhovět 
všem -  mnohdy protichůdným -  přá
ním.
Dne 18. května se sešla skupina aktiv
ních činovníků z obou kmenů, která při
jala zásady pro revizi pravidel závodu. 
Nejčastěji kritizovaným nedostatkem byl 
čas hlídky. V upravené verzi pravidel 
nebudou již hrozit trestné minuty. Body 
se budou přidělovat za všechny soutě
že, a čas bude pouze jednou z discipiin. 
Také náročnost závodu bude vyšší.

Nová pravidla budou vydána na pod
zim 1996 Jako příloha Skautíngu.

Karel Švehla, vých. zpravodaj ÚR

Kresba L. Školoud

První číslo nového ročníku přináší mj. 
rubriku s lilií na klopě a v ní rozhovor 
s filmovým režisérem Václavem Vorlíč- 
kem. (Volné pokračování rozhovoru při
náší i Skauting.)
Vedle již tradičních rubrik nás Skaut- 
-Junák pozve na Západočeské Jambo
ree, pro pražské i mimopražské oddíly 
je připraven pěší výlet na Kozí Hřbety 
a do Roztok. V tomto čísle také začíná 
seriál článků s náměty na plnění odbor- 
ky ochrany životního prostředí- Pandy. 
Tento seriál je pro oba naše časopisy 
společný. V oddílovém nápadníku vám 
nabídneme výrobu jednoduché grafiky 
se skautskými motivy. Dozvíte se, jak 
táboří němečtí Skauti sv. Jiří. S cesto
vatelem Vojtou Náprstkem se podívá
te mezi Siouxy a v původní reportáži 
z koňského statku v Komořanech mů
žete navštívit filmové kaskadéry.

Vlastimil Šimůnek, šéfredaktor

Časopis Je možno objednat na téže 
adrese Jako Skauting: Tiskové a dis
tribuční centrum Junáka, Senováž
né nám. 24,116 47 Praha 1.

Redakce Skaut-Junáka 
HLEDÁ
SPOLUPRACOVNÍKY 
z Vašich řad!
Abyste na jeho stránkách našli novinky 
z činnosti oddílů, družin, okresních či 
střediskových srazů, soutěží, a dalších 
akcí, hledáme DOPISOVATELE a FO
TOGRAFY ze všech regionůl 
Připravujeme novou rubriku Z ODDÍLU. 
Posílejte krátké zprávy, reportáže, ná
měty, návody a nápady pro rádce, zají
mavé výňatky z kronik či oddílových ča
sopisů. Nezapomeňte na obrázky -  fo
tografie a kresby.
Čím víc bude Vašich příspěvků, tím víc 
bude časopis „Váš".
Na spolupráci se těší

redakce Skaut-Junák

Adresa redakce:
Senovážné nám. 24,
116 47 Praha 1 
tel.: 02124 102 248

Upozornění: TDC ani redakce Skauta- 
Junáka nemá nic společného s vydava
telstvím Betson, které začalo vloni vydá
vat Magazín Skaut, je  tedy bezpředmět
né, aby zklamaní objednatelé posílali 
reklamace na naši adresu. 11
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Rozhovor
s filmovým režisérem 
Václavem Vorlíčkem

Do žánrové oblasti stvořené ze zvlášt
n í směsi reality a fantazie, která ho 
prosiavila, vstoupii režisér Václav 
Vorlíček (1930) filmem Kdo chce za
bít Jessil. Tam -  Jak říká -  našel svůj 
styl. Natočil pak řadu divácky úspěš
ných filmů a seriálů -  Pane, vy Jste 
vdova!, Dívka na koštěti, Arabela 
a další a další. Čas od času se vracel 
I  ke klasickým pohádkám -  tak vznik
ly Tři oříšky pro Popelku, Princ a Ve
černice a mnohé Jiné. Václav Vorlí
ček byl i  členem pražské vodní Pět
ky, oddílu, Jehož proslulost Je spoje
ná se Jménem Jeho vedoucího Jaro
slava Nováka-Bratky. Skauting od té 
doby Václava Vorlíčka provází. Ne
jen v duši, ale. Jak říká, usnadňuje 
mu i život.
Nejsilnější skautské vzpomínky bý
vají spojené s junáckým slibem. Jste 
na tom stejně?
Já začínal v Pětce jako vlče v roce 1937. 
U Vltavy na malém hřišti pod věží na 
smíchovské straně Jiráskova mostu. 
Braťka vedl skauty, jeho sestra nás, vl
čata. Absolvoval jsem jako vlče tři tábo
ry a jako sedmiletý skládal vlčácký slib. 
Byl to opravdu silný zážitek -  když se 
u táborového ohně malý kluk s vyvale
nýma očima zavazuje k něčemu velké
mu, na celý život, to se pak vynořuje 
z podvědomí často...

Po válce začal skauting nanovo. To 
už vám byio patnáct...
Stal jsem se kormidelníkem -  tedy rád
cem jedné z družin Pětky. Rádcem jiné 
družiny byl mladík skautským jménem 
Buduiín. 2  toho se později vyklubal spi
sovatel-dnes již zesnulý František Nepil.

Byli jste kamarádí?
Spíš jsme spolu jako kormidelníci sou
peřili. Družin bylo tenkrát v Pětce asi 
sedm -  každá loď, tedy „prarnka", měla 
svou. Vždycky šest pádlařů ajeden kor
midelník, dneska je to asi stejné. Skau
toval jsem pak až do dalšího zákazu 
skautingu. Snažili jsme se přitom oddíl 
zachránit, vstoupili jsme do nějaké od
nože ČSM, ale skautský duch zůstal, 
a tak nás brzy rozpustili úplně.

O Bratrovi se vyprávějí skoro legen
dy -  jaký byl?
Byl to menší štíhlý chlapík s vypouklým 
čelem, vlnitými prošedivělými vlasy, pů
sobil vlídným dojmem. Byl to neumdlé- 
vající vynalézač náplně činnosti skaut
ského oddílu a byl také velmi podnika

vý. Jako oddíl jsme třeba po válce po
třebovali klubovnu. Jaroslav Novák se
hnal v Podolí u řeky pozemek -  dneska 
je na něm benzínová pumpa. Postavili 
jsme si tam vlastními silami klubovnu 
i s loděnicí. Uvnitř té velkoryse pojaté 
klubovny to vypadalo jako v podpalubí 
opravdové plachetnice -  přál bych vám 
to vidět. Když pak v Podolí stavěli novou 
čtyřproudou silnici, přejel to všechno 
buldozer a bylo po klubovně vodní Pět
ky.

O skautingu se říká, že je to velká 
a bezvadná hra. Je v ní ale schovaný 
í důmyslný systém výchovy a sebe
výchovy mladého člověka. Z někoho 
to časem vyprchá, někoho to zasáh
ne jen tak na povrchu. Máte pocit, že 
vás ty „nenápadné“ metody skautín- 
gu nějak doživotně „poznamenaly**? 
Člověka oddíl po morální stránce oprav
du dost formoval. Byl to život pod přís
nými pravid ly-aťjiž  ve vztahu ke kolek
tivu nebo k sobě samému, vztahu k pří
rodě, k týmové práci ve vodácké druži
ně. Člověk se naučil i spoustu praktic
kých dovedností, vypěstoval si za ty 
roky řadu dobrých návyků... Vedoucí 
Novák na to velice dbal. „Pravidla hry“ 
byla přísná, ale nebyl to nějaký dril. 
Člověk by se byl znemožnil před ostat
ními, kdyby ta pravidla nedodržel. Být 
čestný, pravdomluvný, být zdvořilý, po
máhat jiným -  ty prvky morální výchovy 
v člověku zůstávají, aniž by si uvědomo
val, že k tomu byl kdysi veden, že mu to 
vštěpovali ve skautském oddíle. Třeba

když člověk skládal Tři orlí pera a při 
zkoušce osamění ho schovaného pod 
smrčkem zahlédla babka na borůvkách 
a on se musel vrátit do tábora a ozná
mit, že zkoušku musí opakovat... Ne
musel, samozřejmě, ale byla to otázka 
svědomí a cti -  a o tom byla ta zkouška, 
nenápadně „zabalená" v dobrodužství.

Pomáhal vám nějak skauting ve fil- 
mařském „řemesle”?
Jako režisér musíte řídit kolektiv lidí růz
ných profesí, kteří jsou zainteresováni 
na společné věci. Řídit kolektiv se člo
věk učil už ve skautské družině. Jako 
rádce jsem pod sebou měl skupinu šes
tí sedmí kluků, doslova jsme pak byli 
i na jedné lodi: Jela se třeba Vltava, 
cesta trvala týden, museli jsme být tý
den na jedné lodi a všechno zvlád
nout, nerozbít pramku v proudu na bal
vanech... Tím, že člověk formoval jiné, 
formoval vlastně I sám sebe.

Zůstaly vám dobré návyky z klukov- 
ských let?
No jistě -  třeba v dochvilností, to byly 
nástupy na výpravy na konečné tramva
je. Kdo nepřišel včas, měl smůlu a od
dílu už nezahlédl ani paty... Nebo ve 
vztahu k pořádku -  to bylo balení torny, 
úklid stanu. Když vidím, jak někdo po 
exteriérech nahází věci do tašky a je se 
vším raz dva hotov, tak si v koutku duše 
vzpomenu na Pětku. Ve špinavých bo
tách ven nevyjdu -  otevřu šuplík, sáhnu 
poslepu a mám v ruce kartáč. Všechno 
mám rád na svém místě. Ne že bych byl 
pedant, ale štve mě nedbalost a nepo
řádek. To jsem si bezpochyby přinesl 
z Pětky jako důsledek skautské výcho
vy k pořádku. Nemyslím tím vojenský 
dril, ale vštěpování základních pravidel, 
která pak člověku zjednodušují každo
denní život Když vám doma vypnou 
proud a vy nevíte, kam sáhnout pro ba
terku, škrtáte sirkami a tápete po bytě - 
to je pak smutné rozsvěcení. V dospě
lém věku člověk zjišťuje, že tím, že si 
v dětství něco dobrého osvojil, tak si 
vlastně usnadnil celý ž ivot

Připravil: šim 
Snímky: archiv V. Vorlíčka

Vyprávění Václava Vorlíčka o klukov- 
ských létech ve vodní Pětce a o podivu
hodném ostrově uprostřed Sečské pře
hrady nazvané Dobrá stopa V. Vorlíčka 
naleznete v 1. čísle měsíčníku SKAUT- 
JUNÁK.
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Druhý hlemýžďse sunul vpřed ]en pomalu, protože měl s sebou 
těžký náklad: jeho domeček byl pln pochyb a strachu, zda bylo 
správné odejít. Čím déle šli, tím silněji toužii vrátit se zpět domů 
a už nikdy se nevydat vstříc nejisté budoucnosti.
Třetí hlemýžď nešel zrovna rychle, ale zato vytn/ale. Nikdy moc 
nepřemítal o tom, co zanechal doma, a o budoucnost si nedělal 
příliš starostí. Zato měi oči jen pro všechny ty krásné věci, které 
viděi na kraji cesty, a radovái se z nich, radovai se ze siunečních 
paprsků.
Po někoiika dnech jim náhie stály v cestě obrovské hory. 
„Neztrácejme čas. Musíme nahoru," 
vyrazil ze sebe
první hlemýžďce- 
lý netrpělivý.
„Počkejte," 
zaprosii 
ten druhý.
„Můj do
meček je 
moc
těžký. Kdo 
ví, jestii se nám 
podaří překonat 
ty hory."
Třetí hlemýžďse pokusil dodat kamarádovi odvahu:
„Uvidíš, že brzy bude tvé naříkání u konce, a že nakonec tam v té 
zemi budeme šťastně žít."
Jeho přesvědčování však nemálo úspěch - druhý hlemýžď nako
nec požádal své kamarády, aby ho tam nechali a šli dái sami. 
Oba tedy stoupaii na horu, jeden rychie, druhý rozvážně. Nano- 
kec se dostali až na její vrchoiek, odkud se daia přehlédnout celá 
krajina okoio. Kolem dokola však nespatřili nic než kamenitou 
pustinu, po vytoužené Duhové zemi nebyio ani památky.
„Už nemohu," řekl první bez dechu, a jeho hlas byl pln smutku 
a zklamání. „Ta cesta neměla smysl a všechna ta námaha byla 
k ničemu. Žádná Duhová země není." Rozhodl se, že už dál do
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skal nepůjde, vrátil se domů, zavřel za sebou dveře a svou zemi 
radosti a štěstí od té doby hledal jen ve snech.
Tak zůstal nakonec na cestě jen poslední hlemýžď. Šel vpřed 
rozvážně a trpělivě. Na každém kroku objevoval něco nového, 
překonal mnoho námahy a zažil mnoho dobrodružství - a jedno
ho dne se nakonec dostal do vytoužené země.
Na úpatí jedné hory však ještě dnes sedí jeden hlemýžďa dodnes 
váhá, jestli ji nemá obejít nebo zůstat tam, kde je. A ten druhý je 
ještě ve svém hlemýždím domečku. Sní si tam - a vůbec nepo
zoruje, jak jeho sen den ode dne bledne a ztrácí barvy.

(neznámý autor)

....Myslím si, že potřebujeme něco cizího,
abychom chápali to vlastní jako vlastní.
Potřebujeme však něco vlastního, 
abychom se naučili zacházet s tím cizím.
A jak se budeme chovat k tomu cizímu, 
to pokaždé bude záviset na tom, 
jak zacházíme se sebou samým 
a se svým vlastním."

Alexander J. Seiler

Dítě Makili
(pohádka z Tóga)

Když byly Makilimu čtyři roky, byl to odvážný a smělý chlapec. 
Jednoho dne se rozhodl, že se vydá na pouť, aby hledal nadpři
rozenou sílu, jež by mohla poděsit svět. Po pěti dnech celoden
ního putování lesy a stepí narazil na obrovského démona, který 
právě obdělával své pole. Zatímco okopával půdu na poli, stačil 
si ještě na zádech připravovat oběd. Odvážný Makili vyskočil na 
démonova záda a zapálil tam oheň.
„Koho to mám na zádech?" zeptal se vztekle zloduch.
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„Je to Tvů] oblíbený služebník, který právě zatopil," odpověděl 
Maklll.
„Díky," pravil démon.
V poledne přestal pracovat a posadil se do stínu stromu, aby se 
pustil do jídla.
Maklll hbitě seskočil z jeho zad a postavil na zem velký hrnec. 
Rýže v něm byla krásně uvařená a démon ji snědl s velkou chutí. 
Dítě mu pak řeklo: „Pane, protože jsem tu rýži tak dobře připravil, 
zasloužil bych si odměnu. Dej mi sílu, která poděsí celý svět." 
Démon tedy zavedl chlapce ke kraji jedné propasti.
„Na dně té díry najdeš všechny síly Země," vysvětlil mu.
„Můžeš se tam spustit."
Chlapec skočil rychle dolů a padal dva dny, než dopadl na dno. 
Z propasti okamžitě vytryskla voda, stoupala vysoko k nebi a ja
ko déšť pak padala dolů. Zděšený Maklll by rád zase z propasti 
vylezl nahoru, stěny však byly příkré a hladké. Přestože se o to 
pořád pokoušel, nepodařilo se mu vydrápat se ven. Zatím voda 
stále tryskala k nebi, a tam pak tvořila velké tmavé mraky. Lidé 
byli zmateni.
V tom zahřmělo a svět zachvátila hrůza. Začal padat hustý déšť 
a lidé i zvířata utíkali, hledajíce útočiště. Nyní tedy měl Maklll síly, 
které chtěl získat, pořád však nemohl najít něco, jak se dostat ze 
svého vězení na svobodu.

CTĚNI 00 SPACAKU
povídky -  verše -  citáty-pro pobavení, k  zamyšlení I  k  diskusi

Odjezd
Pryč chci
k jiným břehům chci
čichat k jiným květinám
ochutnávat jinou vodu
vidět jiné hvězdy
Pryč chci
žít svůj život
vyzkoušet
co se dá
A pak se
jednoho dne
vrátit
a Vám Anke Fuchs
o tom všem (z čas. něm. skautů
vyprávět. sv. Jiří Zůndstofl 2196)

(volný překlad z materiálů něm. skautů sv. Jiří)

Nechováme se ve svém vztahu k přírodě jako Makili?

Kdo navštěvuje jiné, ^
ten by měl otevřít své oči 
a ne svá ústa.
(atrikánské přísloví)

Z němčiny přeložila Anna Velichová - Ida 
Kresba Káča
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Tři hlemýždi
Byli jednou tři malí hlemýždi a ti nebyli spokojeni se svým životem 
a se zemí, ve které žili. Když uslyšeli o Duhové zemi, kde se 
všechno, co bylo dřív malé, prý zvětší a všechno, čeho si lidé 
neváží, prý získá respekt, rozhodil se, že budou tu zemi hledat. 
Nechali tedy všeho putovali cestou necestou pořád za vycháze
jícím sluncem, protože tam se prý ta země dala najít.
Pn/ní hlemýžď spěchal pln netrpělivosti daleko vepředu. Jen nerad 
počkal občas na své kamarády. V myšlenkách už byl u cíle. Maloval 
si v nejkrásnějších barvách, jak zázračný bude život v té Duhové zemi.
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P A ^ A
Důležitou součástí činnosti skautských 
oddílů jsou odborky, V tomto ročníku 
časopisu Skauting bychom vám rádi po
drobně představili odborku Panda (přes
ně: Světový odznak ochrany prostředí- 
World Conservation Bagde). Rádi by
chom vydávali souběžně materiály v ča
sopisech Skaut-Junák -  pro děti a Skau
ting -  pro vůdce a vůdkyně.
Odborka Panda má tři stupně odpoví
dající věkovým kategoriím v Junáku. My 
se budeme věnovat tomu prostřednímu -  
zelenému, určenému pro skautský věk. 
Hnědý stupen (pro vlčata a světlušky) je 
rozpracován v časopise Světýlko.
V mnohých oddílech jsou jistě odborky 
běžnou součásti skautského programu, 
v mnohých jiných se však jejich zavede
ní a používání nedaří. Rádi bychom, aby 
série našich článků aspoň trochu po
mohla všem, kteří to potřebují. O odbor- 
kách toho v našich skautských časopi
sech moc nebylo a není, proto uvítáme 
jakékoli nápady, postřehy, zkušenosti 
a připomínky (i ty kritické).

Zelený stupeň -  
vegetace
Přibližné stáří 1 1 -1 5  let
Tento stupeň odznaku by měl vést k pochopení 
nutnosti chránit naše životní prostředí, měl by 
přimět mladé lidi k tomu, aby si zvětšovali své 
znalosti a schopnosti a aby získali k ochraně 
životního prostředí kladnější postoj, na jehož 
základě by se sami do ochrany životního pros
tředí zapojovali a přijímali by trvalejší závazky.

1. Znalost
Provedte dvě z těchto činností:
-  s ostatními členy vaší skupiny zjistěte a zná
zorněte ve skicáku nebo na nástěnce příčiny 
následujících jevů:

znečištění vody; půdní eroze; rozklad od
padních látek; znečištění ovzduší

-  připravte návod pro táborníky a turisty „co 
dělat“ a „co nedělat", aby nedocházelo k zni
čení nebo poškození věcí v přírodě
-  studujte rostliny a zvířata a připravte záznam 
o těch, které se vyskytují ve vašem okolí a jsou 
v nebezpečí vyhynutí a proč. Tento úkol může 
zahrnovat i terenní práce.

2. Zručnost
Vykonejte dva z následujících úkolů:
-  odeberte vzorky kalné vody z většího toku 
do skleněné (zavařovaď) lahve a nechte ji stát 
6 h. Pak pozorujte množství půdy a nečistot, 
které sedimentovaly na dno nádoby a vysvět
lete, odkud půda a nečistota pochází a proč 
a jak se do vody dostala
-  pomocí pokusu ukažte, jak se půda ztrácí 
větrem, deštěm a špatným hospodařením a co 
lze učinit, aby se tomuto negativnímu jevu 
zabránilo
-  demonstrujte, jak se vytváří mlha a smog
-  zapisujte denně údaje o počasí ve svém 
okolí po dobu jednoho měsíce.
Zahrňte do nich dešťové srážky, sluneční svit, 
mlhu (nebo smog), teplotu, rychlost a směr 
větru a vlhkost vzduchu
-  sestavte sbírku sádrových odlitků divokých 
zvířat; označte odlitky
-  prokažte, např. pomocí skicáku nebo vý
stavky, proč je na světě tolik zvířat ohroženo 
vyhynutím, pokuste se navrhnout jakými způ
soby by bylo možno jim pomoci přežít, a hle
dejte možnosti, co byste sami mohli udělat 
pro jejich záchranu
-  udělejte náčrt kompletního koloběhu vody 
a popište následující výrazy:
-  srážky -  hladina podzemní vody
-  odtok -  výpar
-  podzemní voda -  transpirace
-  spočítejte lidi, které vidíte nosit výrobky 
z divokých zvířat, identifikujte druhy, zjistěte, 
kterým hrozí nebezpečí a proč?

3. Cíl a akce
Jako člen své skupiny proveď některé dva úkoly:
-  připrav a udržuj přírodní stezku. Pomáhej 
dlouhodobě
-  vyrob zařízení (krmelce) pro zimní krmení 
zvířat a ptáků
-vyrob a udržuj malou vodní nádrž (rybníček) 
pro ryby, ptáky a obojživelníky
-  postav úkryt pro pozorování zvířat a připrav 
zprávu o svých pozorováních
-  udržuj čistotu v určitém úseku potoka, řeky 
nebo rybníku
-  vysázej přirozenou zástěnu pro zakrytí prů
myslové zástavby nebo skládek odpadů
-  naplánuj a sestav hlídku, která se zúčastní 
kampaně proti znečišťovatelům

-  nebo podobné úkoly, které mají zlepšit naše 
životní prostředí, např. místního, národního 
nebo mezinárodního ochranářského projek
tu.

Jak co bude vycházet:
V prvním čísle časopisu Skaut-Junák je 
úvod k odborce, znění zeleného stupně 
a vyhlášení soutěže. V každém dalším 
čísle bude vycházet komentář a návody 
k jednomu nebo více tématům odborky. 
Ve stejném čísle časopisu Skauting pak 
bude stručný výklad problematiky, me
todické poznámky a náměty na hry.

Několik námětů, jak začít:
1. Využít časopisů. Ve Skautu-Junáku 
se budeme snažit m otivovat kluky 
a děvčata, aby získali o odborku zájem 
a sami ji chtěli plnit. Vedoucí může vyti
povat zájemce a ty nenápadně postrko
vat.
2. Připravit plnění odborky jako hru. Ve
doucí odhadne zájem dětí a připraví si 
3 - 4  různé odborky. Panda může být 
jedna z nich. Hra může mít legendu např. 
pouť k cíli různými (srovnatelně nároč
nými) cestami, na každé cestě (tj. od
borce) jsou různé překážky a úkoly, kdo 
splní, získá dílčí odměnu (např. korálek 
nebo stužku, které smí nosit na kroji, 
vlaječku se svou značkou zapíchnutou 
u překážky na plánu hry, šek na oddílo
vé peníze apod.). Závěrem hry je dosa
žení cíle (nalezení pokladu, objevení ne
známé země), současně s tím každý, 
kdo dorazí do cíle získá příslušnou od
borku.
3. Využít putovních táborů nebo více
denních výprav. Ty připravit formou ex
pedice. Výprava odjíždí do neznámých 
krajin, každýjednotlivec (neboskupina) 
má sérii speciálních úkolů. První je his
torik -  zkoumá dějiny a památky, druhý 
přírodovědec, třetí etnograf -  zkoumá 
obyvatele a jejich zvyky, další dokumen- 
tarista -  fotografuje, filmuje, píše deník, 
jiný třeba geograf, zásobovač, kuchař 
atd. Po cestě každý plní své úkoly (ně
které předem připravené, jiné vzniklé 
ze situace), ze své činnosti pořizu
je dokumentaci (zápisky, obrázky, map
ky, přírodniny, fotografie), na závěr podá 
souhrnnou zprávu.
Vůdce usměrňuje činnost členů tak, 
aby splnění jednotlivých úkolů vedlo 
ke splnění odborky.

Vít Růžička

Ekologický 
seminář 
v Chotěboři
Ekologický odbor při Ústředí Junáka 
uspořádal další seminář, tentokrát v Cho- 
těbon, v regionu chráněné krajinné ob
lasti Železných hor. Setkání se uskuteč
nilo ve dnech 26.-28. dubna 1996 v pěk
ném prostředí Geofondu (rekreační 
středisko české geologie), v lese při vý
chodním okraji města Chotěboře. Tam 
bylo zajištěno dobré ubytování, stravo
vání i společenská místnost. Předná
šek, besed a exkurse se zúčastnilo přes 
dvacet skautů a skautek z celé České 
republiky. Je škoda, že pro malou infor
movanost jich nepřišlo více! Akci přálo 
překrásné počasí a tak se vydařila I za

jímavá exkurse kouzelným kaňonem 
říčky Doubravy (naučná stezka). Při 
vstupu do údolí postavili chotěbořští 
skauti v r. 1991 mohylu -  památník zdo
bený skautskou lilií, nápisem „Všem 
věrným" a výzvou k přiložení kamene. 
Toto přání jsme rádi splnili. V sobotu 
večer vzplál mohutný táborový oheň se 
skautským programem, zakončený ju- 
náckou hymnou.
Přednášky a besedy byly orientovány 
do dvou tématických okruhů: filosofic
ké úvahy o vztahu člověka k přírodě po- 
př. vztahu přírodních věd a náboženství 
(bratři J. Zajíc, M. Bárta, P. Hájek, sestra 
J. Pfeifferová). Druhá část byla věnová
na přírodním vědám, ekologii Chotě- 
bořska a přilehlé části Železných hor; 
stručně také připoměl některé regionál
ní vlastivědné zajímavosti. Jako milí po

zvaní hosté vystoupili ochotně i ne- 
skauti. Byl to náš přední ekolog RNDr. 
Vojen Ložek s tématem o vývoji životní
ho prostředí ve čtvrtohorách. Dalším 
hostem byl ředitel CHKO Železné hory 
RNDr. Frant. Bárta, který svoji přednáš
ku doplnil diapositivy z CHKO Železné 
hory. Účastníci dostali regionální pro
pagační ekologické tiskoviny.
Všechny přednášky vyvolaly často zají
mavé diskuse či navázaly na besedy. 
V rámci semináře se také jednalo o uva
žované ekologické lesní škole (kursu) na 
příští rok.
K úspěchu semináře značně přispělo 
vedle hezkého počasí i milé prostředí 
a organizační pomoc chotěbořského 
oidskauta VI. Moravce. Jemu i všem 
přednášejícím srdečně děkujeme.

Dr. Jindřich Vodička -  Krystal 13



14

1€ 90
Mezinárodni tábor 
skautů NATO, 
tentokrát v Belgii

Když se loni na podzim objevila zpráva, 
že by naše okresní rada mohla pořádat 
výpravu do Belgie na Intercamp, dostali 
naši kluci zajímavou motivaci do další 
činnosti, která s přibývajícím časem na
růstala a bylo vidět na těch mladších, 
jak je jim líto, že nemohou jet. U ostat
ních středisek tomu určitě nebylo jinak. 
Překonali jsme všechny obtíže přípravy 
a protože se nám podařilo získat štěd
rého sponzora, odjížděli jsme za hrani
ce na celý týden. Lucemburg, Waterloo, 
Brusel, Ostende, Bruggy i Kolín nad Rý
nem, ale hlavně letošní Intercamp.

K cíli, k „vesničce" Grobbendonk ležící 
asi 25 kilometrů od Antwerp jsme dora
zili snad jako úplně první. Tátjořilo se na 
několika loukách obklopených lesíkem 
ve vojenském výcvikovém prostoru. 
Někdo namítne: „To to muselo vypadat." 
Naopak. Kdyby člověk nezabloudil až 
k hraničnímu plotu nebo k upravené opi
čí dráze, připadal by si jako v příměst
ském parku. Všude krásně čisto, nikde 
ani památky po zničených stromech, 
vyježděných kolejích natož po pozůs
tatcích výzbroje či střeliva. Největší leg
raci jsme ale měli ze značek „zákaz 
vjezdu tanků", které jsme našli všude 
okolo.

Náš subcampse naplnil ažvpátek odpo
ledne. Hned jak to bylo možné, rozprchli 
jsme se všechni navazovat kontakty. 
A jak se nejlépe navazují? „Čenžová- 
ním." Vyměňovalo se cokoliv za cokoliv, 
a to po celou dobu Intercampu. Naši vý
tečníci byli schopni vyměnit i měsíční jíz
denky na autobus (chudáci Belgičan!). 
Málokdo jel domů s kompletním krojem, 
protože šátky patřily k nejoblíbenějším 
sběratelským artiklům.

V sobotu ráno se začínalo nástupem. 
Jako vždy na takových akcích vše 
dlouho trvalo, nikdo nic nevěděl, když 
věděl, nebyl k sehnání. Pak se vše
možní představitelé dlouho „vypovídá- 
vali". Že přitom pršelo, snad nemusím 
ani psát. Jak bylo počasí mizerné po 
celý letošní rok, tak v Belgii si na nás 
docela smlslo. Sluníčko se na nás kro
mě pár hodin nechtělo dívat, a to ani 
když jsme odvážně lezli do vln Sever
ního moře.

Už před nástupem jsme byli rozděleni 
do skupin. Každá obdržela polovinu ob
razu jednoho ze slavných belgických 
malířů. A tak když nástup končil, vznikl 
báječný chaos. Asi pětina skupin bláz
nivě pobíhala, aby našla „své" kolegy 
z jiné země.

Poté se už rozjel vlastní program. Velmi 
zajímavá byla činnost ve Workshopech. 
Bylo zde možné vyrobit sl koženou ob
jímku na šátek, nechat si obtisknout

emblém Intercampu na cokoliv nebo si 
vyšít či ozdobit ponča. Daly se nakoupit 
hezké suvenýry nebo vyhodit peníze za 
hlouposti.

Mně osobně se nejvíce líbil HIKE v uli
cích Antwerp. Co to je? V podstatě orien
tační hra s otázkami, na které se dalo 
odpovědět pomocí nápisů, soch, uka
zatelů... Zajímavým způsobem jsme po
znali Antwerpy, historii i jednotlivé stav
by. Snad jediným nedostatkem byla ve
likost skupin, při níž příliš mnoho úkolů 
plnili vůdci a nikoli skauti.

Naopak neslavně skončil orientační 
závod v okolí tábora. Naši souběžníci 
z Německa vyměřili první kontrolu sku
tečně obdivuhodně přesně. Když jsme 
ji však našli, čekaly na ní další 3 skupiny 
a vedla odtud stezka vyšlapaná hodně 
velkým stádem. Od té doby se závod 
změnil v příjemnou nedělní procházku, 
zpestřenou občas úkolem pro vlčata.

Své malířské dovednosti jsme si mohli 
vyzkoušet spreji na prostěradlech. Kdy 
si můžete popustit fantazii a počmárat 
libovolným způsobem, co chcete? Jen 
jsem doufal, že barvy byly ekologické, 
protože oblaka vznášející se na hangá
rem vypadala hrozivě. Věřím, že ano, 
protože jinak byl celý Intercamp pořá
dán s nějvětší citlivostí k přírodě -  počí
naje zákazem rozdělávání ohně, přes 
třídění veškerého odpadu až po přísnou 
kontrolu tábořišť při odjezdu. Dokonce 
i „slavností oheň" u nedělního koncertu 
byl rozdělán v několika železných ká
dích.

Intercamp je prima akce se spoustou 
zábavy, poznáte spoustu lidí, jejich zvy
ky. Někdy se přesvědčíte, že naši skauti 
nejsou úplně nejhorší, někdy zase při
jdete na něco, co se dá u nás použít. 
Především je to však ohromný podnět 
k učení cizích jazyků. Kdo neumí jazyk.

in T E iíC f l fn p i9 9 6 8 a s M J ín

připadá si občas velmi hloupě, pro os
tatní je to důkaz, že jazyky nejsou jen 
pro školu, ale skutečně pro dorozumě
ní.

Pro tohle všechno se už teď těšíme na 
Intercamp 97 v Holandsku,

Bořek Slunéčko 
Foto Jaroslav Beránek

U Američanů jsme viděli, že mají ráno 
besedy se svým duchovním rádcem 
a naše vlčata se zájmem pozorovala je
jich veselé hry, zvláště pak jednu, která 
se podobala naší „přetahovandě", které 
v americkém pojetí dávaly pravou náplň 
pro živelné projevy některých skautíků 
černé nebo žluté pleti.
Za vidění stálo holandské skautské mu
zeum Haagse Randstad, umístěné ve 
velkém stanu a vystavující mnoho ku
riozit, například skautských známek, fo
tografií, plakátů, odznaků atd.

Vladimír Stárka -  Wabi
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VÝPRAVA OLDSKAUTŮ PO STOPÁCH ZAČÁTKŮ SKAUTINGU 
NA OSTROVĚ BROWNSEA A V GILWELLU

Je tomu už dávno, když mne v roce 
1938 vyzval vůdce vodní Pětky Braťka, 
abych se vypravil do Gilwellu. Měl jsem 
pro to patřičnou přípravu oddílový rád
ce od roku 1933 kapitán vodní Pětky, od 
roku 1934 skautský vůdce a do roku 
1938 pověřen Náčelnictvem dvěma funk
cemi sborového vůdce. To mi bylo teh
dy 27 let. Letos, po 58 letech jsem se 
dostal na místa pro každého skauta 
skoro posvátná. Na místo prvního expe
rimentálního skautského tábora na os
trově Brownsea a potom do Gilwellu. 
Bylo nás 42 oidskautů, kteří také jako já 
toužili navštívit místa, kde skauting za
čal. Brownsea, ostrov který z polovičky 
je přírodní rezervací, má památník vzni
ku skautingu. Na výšině je sice balvan 
s vytesaným jménem Baden -  Powella 
a sdělením, že tu byl první skautský tá
bor. Jenže tento kamenný památník ne
ní na skutečném místě, kde byl v roce 
1907 onen slavný tábor. To místo je až 
u pobřeží moře a okolní dřeviny jej po
malu zarůstají.
Byli jsme překvapeni, že tu není ani 
stopa po táboře. Já bych postavil na ta 
památná místa stožár a denně vytaho
val a spouštěl vlajku, která tam kdysi 
vlála...
Přiznám se, že se mi třásl hlas, když 
jsem začal na vyzvání vedoucí výpravy 
projev. A zpozoroval jsem, že v leckte
rém oku starého bratra i sestry se blýsk
lo cosi jako slzička. Nikdo z nás se za 
to nestyděl. Dovede si mladý člověk 
představit, co to je čekat 58 let, než se 
splní sen mládí?
Putovali jsme pak do onoho bájného 
Gilweilu, světové university skautingu. 
Ale co jsme nenašli. Ve starém srubu 
maličké skautské muzeum na ploše 
5x5 m. Ve vitrínách nacpáno staré skaut
ské haraburdí včetně památného rohu 
Kudu, který Baden -  Poweli používal na 
svém pokusném táboře. Na mne to udě
lalo zdrcující dojem, jako by se tu lho
stejně odložilo vše, co tvořilo Baden-Po- 
wellovský skauting, Laszlo Nagy ve své 
knize „250 milionů skautů na světě" pí
še o tom, že na Západě „překročili Ba
den -  Powella" Na mne to však udělalo 
dojem, že ho zašlapávají a zadupávají.

Vedle muzea opět obchod se suvenýro- 
vým brakem. Ač jsme byli ohlášeni, ni
kdo si nás nevšímal. Konečně, kdo stojí 
o jakési Čecháčky odněkud z Dálného 
východu, jak si nás Angličané asi před
stavují.
Prodavač, když zavřel obchod, nás pro
vedl moderní budovou s kancelářemi 
vybavenými veškerou supermoderní 
technikou. Co tábor, příroda -  počítače 
řídí vše v životě moderních skautůl Při
padal jsem si jako zálesák, když přijde

síla života. Tak se to má s námi, s čes
kými skauty. Také jsme takoví zálesáci, 
kteří byli schopni přežít hrůzné období 
nacismu, stalinismu a normalizace a opět 
jsme měli vůli obnovit onen světový fe
nomén, jakým byl český skauting. 
Český národ dal evropské kultuře hod
notné podněty ke kulturním revolucím 
Připomenu jen Jana Husa, Jiřího z Po
děbrad, J. A, Komenského aT. G. Ma
saryka. Nikdy jsme nikoho nezotročo- 
vali, zato jsme za všechny naše podněty 
a nápady dostávaii vždy po hubě. Až po 
staletích se evropský svět začal zajímat

z divočiny do moderního města. Zná 
přírodu, ví jak se v ní chovat, rozumí 
zvířatům, stromům i krajině, ví kde je

a realizovat to, co jsme, nebo lépe, co 
naši předci navrhli. Ať už to byla reforma 
církve, světový mír nebo kultura výcho
vy a demokratičnost v občanském živo
tě. Snad i dnes náš zálesácký pohied na 
skauting bude podnětem k obrodě zá
padního skautingu, který se z výchov
ného systému změnil v rekreačně -  lob- 
bystické hnutí poplatné všemu zkaže
nému a špatnému v dnešní úpadkové 
kultuře...
Já se již na Brownsea Island nedostanu, 
ani do Gilwellu, ale přál bych dalším 
generacím, aby putovaly na tato místa, 
která se opět stanou místem skautské 
Mekky, tak jako jimi byly pro nás staré 
skauty, kteří jsme je letos navštívili.

Mirko Vosátka -  Grizzly 
Foto František Bobek -  Yankee

Text převzat z Činu, kráceno. 15
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Nestandardní seminář pro zavedení jachtingu do programu 
skautské výchovy
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Motto;
Je to radost pohybovat se v kruhu 
lidi, k teří vědí, co chtějí, umízabrat, 
c ítí pouto, které je  spojuje a dokáží 
s úsměvem přijmout a řešit situaci, 
nad kterou by jiný plakal.

Zrození
Jachting, jako vhodný prvek skautského 
programu, mě provokuje dávno. Regata 
při srazu vodních skautů Navigamus 94 
potvrdila, že skautskou pram ici lze 
vhodně oplachtit a že má překvapivě 
dobré plavební vlastnosti. Potvrdil to 
I průkopnický putovní tábor 8. oddílu 
vodních skautů Ostrava. V loňském roce 
tři týdny plachtili, žili i spali na svých 
pramicích na Oravské přehradě. 
Prosazeni jachtingu vyžaduje vyzrá
lý oddíl se zkušenými činovníky, 
schopné rádce -  kormideiníky a fi
nanční zajištění pro výbavu lodí. 
HKVS se podařilo postupně vybavit od
díly moderními pramicemi P520 a P550, 
které jsou vhodné pro jachetní výcvik. 
Amatérská výroba takeláže tj. plachet 
a veškerého příslušenství a získáváni zku
šeností s jachetním programem je  stá
lou brzdou širšího využití.
Prolomit tuto bariéru bylo impulsem pro 
uspořádání Skautské Regaty.
Cíl:
Setkání oddílů, které vlastní oplach- 
těné pramice P520.
Předvedení a vyzkoušení nových ty
pů pramic P550 s oplachtěním typu 
Delfín.
Získání zkušeností s akcemi s jachet
ním programem.
Vyvrcholením Skautské Regaty-Ska- 
re 96 budou:
1) Závod oplachtěných pramic do 7 m  ̂

plachet s tříčlennými posádkami
2) Modrá stuha -  cílový závod pla

chetních lodí bez omezení plochy 
plachet a počtu posádky

Přípravy
V autě mi rachtá bedna s nářadím, po
lotovary kormidel a ploutví -  a lodní dě
lo. Je podmračené počasí. Meteoro
logové předpovídají dešťové přeháňky, 
zítra kroupy, v neděli ochlazení.

Na vodácké základně pardubického pří
stavu mě vítá posekaná louka, pardu
bický „týlový tým“ včetně sestry, která 
na sebe vzata vaření polévek a čaje a ka
pitán Děda. Bez něj a jeho společníků 
by se regata nedala uskutečnit.
První, co mi padlo do oka, je nová pra
mice P550 a u níTomík ze Dvora Králo
vé nad Labem. „Ty máš oplachtěnou 
pramici?"
„Ne, já ji jen přivezl, abych okoukl, jak ji 
okšírovat."
„Tak to okšírujem hned. Budeš jedním 
z pokusných králíků."
Tomík kouká trochu nevěřícně, ale když 
uvidí stěžeň na střeše auta, ploutve, 
kormidlo a bednu nářadí, je mu to jas
né. Klubovna se mění v dílnu.
Začínají pojíždět auta s posádkami a na
loženými vleky.
Stisky rukou, radost ze setkání. Mod
rých košil je málo, má to ale výhodu, že 
se všichni většinou známe. Když se ob
jevil Marián, hlavní kapitán slovenských 
vodních skautů se svou paní, byla to 
sláva. Málokdy chybí na našich setká
ních.
Se soumrakem přichází drobný déšť. 
Už je jasné, že bude překročen předpo
kládaný počet 75. Za tmy přijíždějí ze 
vzdálenějších míst -  Liberec, České Bu
dějovice a konečně i z Ostravy. Je to 
podívaná, ten cvrkot kolem vleků, lodí 
a stanů. Deště si nikdo moc nevšímá. 
Žádný křik a bezradnost.
Ve 22:00 se v klubovně scházejí kapitá
ni oddílů, případně přístavů -  štáb Ska- 
re 96. Přivítání, dohodnout na zítřek, roz
děleny úkoly.

Regata
Sobota 25. května 1996. Budíček 6:30. Mr
holí, vítr ani neťukne, ale je docela teplo.
V 8:00 slavnostní nástup. Vlajky stoupa
jí na stožár. Oficiální zahájení Skare 96 
vodácký Áá-hoj.
Na 10:00 je naplánován start oplachtě
ných pramic. Pojede se klasický jach
tařský trojúhelník. Efendi trasuje trať bó
jemi.
V deset drobně prší a jezero je hladké 
jak Talinský rybník. Posádky se shro
máždily na písečné pláži. Rychlé roz

hodnutí -  pojede se na dřevěný vítr. 
Vyhlášen závod sedmičlenných pádlu
jících posádek. Pojede se na třech vy
členěných P550, pláž bóje trojúhelníku 
-  pláž. Tři rozjížcfky a finále. Z devíti 
posádek je jedna „pozemácká". Přišli 
okouknout program mokrých. Rušný 
závod, který rozproudil krev. Vyhrála 
posádka 8. odd. V. S. Ostrava. Pozemá- 
ci zajeli ve své rozjížďce druzí, což se 
oceňuje se názvem „námořní pěchota". 
Vyhlášen nový termín startu regaty na 
13:30. Jde se na horký čaj a polévku. 
13:00 -  Přestalo pršet, zvedá se vítr. 
rychlé dokončovací práce na takelážích. 
Pnhlášeno sedm oplachtěných pramic. 
Tomíkovi se podařilo dokončit jejich 
P550 těsně před startem. Plachetní tech
niku ovládá, ale na pramici s novou take
láží sedí poprvé.
Efendi zahajuje závod. Lodě manévrují 
před startovní čárou. První závod mis
trovství republiky vodních skautů 
v jachtingu začíná. Start vyšel Tomí
kovi a ten už nabídnutou příležitost ne

pustil z rukou. Rychle se dostal do čela 
závodu a stylem start -  cíl projíždí po 
čtyřiceti minutách cílovou čárou. Průběh 
závodu byl rušný a je všeobecná spoko
jenost. Závěr byl málem dramatický. 
Předpoděděná bouřka, která s námi del
ší dobu laškovala, prohnala poslední dvě 
lodě a pak udenia. Liják, silné větrné ná
razy a konečně i kroupy. Žádná pani
ka, lodě obslouženy a bezpečně ulože
ny. V duchu smekám.
Za půl hodiny je zas po všem. Krátké 
setkání štábu. Všichni se shodují, že 
i kdyby se nepodařilo realizovat víc, stá
lo to za to.
Večerní nástup v krojích. Zlí jazykové tvr
dí, že vodáci jsou fangličkán a parádníci. 
Něco na tom je. Mají rádi své vlajky, jsou 
jejich vizitkou. Dávají pocit sounáležitosti 
s lidmi, které sl vybrali za své přátele. 
A rádi se ukáží v kroji, že nejsou jen čoch- 
tani, kteří v rozčvachtaných teniskách, 
mokrých vestách a se splihlými vlasy vy
lézají ze svých lodí ať už na chlupaté vodě 
nebo pod plachtami. Rozzářený Tomík 
získává první trofej -  putovní pohár pro 
vítěznou locf regaty. Když paráda tak pa
ráda. Hedvika v bílých šatech předává 
kormidelníkům prvních tří lodí plakety 
a členům vítězných posádek diplomy. 
Zvláštní diplom obdrží I poslední loď, kte
rá úspěšně projela cílem.
Pňcházíme k táborovému ohni. Hlavní 
kapitán Jack provede slavnostní zapálení 
a pagoda, celý den pečlivě chráněná 
před deštěm, zazáří jasným plamenem.



Zazpíváme Jen několik písniček a proto
že prší, shromáždíme se v kiubovně. 
Soutěž o nejlepší písničku a scénku se 
vydařila. Jde se ale brzy spát. Zítra na 
9:00 Je vyhlášen start Modré stuhy.

Modrá stuha
Neděle 26. května. Podmračené ráno. 
Barometr nálady povyskočil -fouká  vítr. 
Horký čaj, vztyčení vlajek a rychlá pří
prava lodí.
S malou korekcí, tj. v 9:30, štěkne sirénka 
a blafne lodní dělo, které se ve větrném 
počasí Jackovl vzpírá. Je odstartována 
Modrá stuha, cca sedmikilometrová plav
ba s Jednou otočnou bójí s cílem opět 
v místě startu. Ze shluku patnácti lodi na 
startovní čáře vyráží českobudějovický 
Vaurien. Závod Je náročný. Místy nárazo
vý vítr, turbulence i tišiny a chladno. 
Zajištění bezpečnosti lodí není Jednodu
ché. Z ekologických důvodů Jsme nedo
stali povolení použít doprovodné motoro
vé čluny. Každá loď má sice komory proti 
potopení, dvě pádla a každý člen posádky 
plovací vestu. Jezero Je ale široké a voda 
chladná. Jako záchranné a spojovací lodě 
Jsou na trati pramice a kanoe. V zajišfova- 
cích posádkách nastoupili též pozemáci. 
To člověka zahřeje.
Druhá polovina závodu Je rušná. Sílí 
chladný vítr. Projevuje se zkušenost 
a pocit zodpovědnosti kormidelníků. Tři

lodě s méně zkušenými posádkami 
spouštějí plachty, když Je plavba pro ně 
na hranici bezpečnosti nebo prochlad
nutí, a vracejí se s použitím pádel. 
Závěr patří českobudějovickému Vauri- 
enu s Flintem u kormidla. V silném ná
razovém protivětru s přídí ověnčenou 
pěnou ženě loď s přitaženými plachta
mi k cíli. V nárazech větru se závětrný 
bort noří hluboko do vln a nenechává 
nikoho na pochybách, že si se svým 
kosatníkem Jedou pro vítěznou trofej. Je 
to paráda sledovat sehranou posádku 
na dobré lodi. Na břehu nezůstává ni
kdo lhostejný. Je to strhující finále. 
Druhé a třetí místo obsadily plachetnice 
s posádkami z Terezína a Liberce. Čtvr
tá dojela pramice P550 z pražské Šest
náctky kormidlovaná Tomášem, který 
loď spustil na vodu těsně před startem 
Modré stuhy.
Povětří Jakoby si řeklo „v testu odolnos
ti Jste obstáli" a roztrhanými mraky za
zářilo slunce.
Odstrojit lodě, vytáhnout Je k vlečným 
vozidlům, uklidit klubovnu, kajuty, složit 
stany a bagáž a samozřejmě nastoupit 
k vyhlášení vítězů a stažení vlajek. Teď 
není čas ani na parádu.
Efendi dekoruje Flinta šerpou Modré 
stuhy. Navíc Je lodi přidělen bič -  úzká 
dlouhá modrá vlajka, pod kterou může 
loď plout až do příští Regaty.

Za rok na shledanou na Regatě na Na- 
vigamus 97 -  Áá hoj.

A je  to!
Sedím v autě, na střeše stěžeň, uvnitř 
bedna s nářadím, lodní doplňky a dělo. 
Skare 96 je historií. Byl to zajímavý ex
periment. Hodně zkušeností si odnášejí 
všichni činovníci i ti, kteří byli hlavními 
protagonisty -  posádky. Nejvíce si ce
ním vysokě morálky všech účastníků. 
Byly to tři perné dny ve složitých povětr
nostních podmínkách, nenarazilo se na 
vážnější problémy, bylo vždy dostatek 
ochotných pomoci, kde bylo třeba. Tato 
generace má šanci.

Otakar Randák -  Oskar

m i s t r o v s t v í

VODNÍCH SKAUTŮ 
ČESKÉ R EPU BU n 
V JACHTINGU

SKARE
Regata Skare 96 byla zkouškou na sraz 
vodních skautů Navigamus 97 a ukáza
lo se, že vodní skauti si nechtěli ani 
tentokrát nic nechat ujit. Místo 75 se 
sjelo 128 osob. Vše dobře dopadlo a to 
je  hlavní. -jk-

Neobyčejný tábor
Každý rok ožívá les v Jeníkově malými 
i většími táborníky ze skautského stře
diska Stěžery okr. Hradec Králové. Ale 
ten letošní byl výjimečný, a to hned ze 
dvou důvodů. Jednak zde letos stéžer- 
ští netábořili sami, ale se skauty místní
mi, ohotěbořskými a dánskými z Koda
ně. A tak denně vlály nad táborem dvě 
vlajky, a byl prakticky naplňován zákon 
o skautském bratrství. Díky pochope
ní místního obecního úřadu tu společ
ným úsilím všech vzniká stálé tábořiště 
s pěknou klubovnou.
Skauti zde letos také prožili událost, na 
kterou asi nikdy nezapomenou. Z dlou
holetého přátelství Jeníkovských a stě- 
žerských se zrodil i vztah, zakončený 
slavnou skautskou svatbou. Sama svat
ba by asi byla výjimečná I bez účasti 
skautů. Byla to totiž svatba ekumenická.

neboť příznačně 6. července zde spo
lečně v místním kostele evangelický 
a katolický farář spojili mladou dvojici 
různých vyznání, vedoucí místních skau
tek Magdu Pešavovou a Ing. Mílu Šťast
ného. Slavnostní špalír na cestě z kos
tela lemovaly žluté košile skautek a skau
tů. Také zpěv při vlastním obřadu byl 
zcela v jejich režii a byl překrásný. Na 
konci té „žluté" ulice, kterou ženich s ne

věstou prošli, stálo tee-pee, neskutečně 
krásné a velké a z něho vyšla indiánka 
a indián a na nosítkách přinášeli malé 
ohniště s připravenou hranicí. Bratr Ša
man (vedoucí skautů z Chotěboře) pak 
přednesl řeč, na jejímž konci vyzval ne
věstu k zapálení ohně lásky, rodinného 
tepla, úcty a přátelství. Jak Je u nás zvy
kem, měla sestra Magda k dispozici pou
ze 3 zápalky, ale i v silném větru proká
zala svou skautskou zkušenost a oheň 
planul vesele a Jasně. Byl to důstojný 
a krásný zážitek pro všechny přítomné. 
A to Ještě netušili, že na konci vesnice se 
na ně vyřítí špinavá a čokoládou upatlaná 
vlčata, aby zase trochu potrápila ženicha. 
Jejich „Tatínku, cos nám to udělal?" zně
lo ryčně a vyvolalo všeobecné veselí.
Co se letos opravdu nevyvedlo, bylo 
počasí. Ale to skauty samozřejmě odra
dit nemůže. Tři týdny uběhly Jako voda 
a všichni se těší, že zase za rok navštíví 
tento překrásný kout České Vysočiny, 
neboť tábor Jinde si už dávno nedove
dou představit. Jana Jeřábková 17
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Setkání absolventů 
Lesních škol Jiráskovy 
oblasti
v rámci oslav 80. výročí založení skau- 
tingu v Hradci Králové koná se ve dnech 
14. a 15. září 1996 sraz absolventů Les
ních škol Jiráskovy oblasti, kteří se zú
častnili některé naší Lesní školy od r. 
1946 až do současné doby.
Setkání se koná v Jub ile jn í Svojsíko- 
vě k lubovně v  Hradci Králové -  Kuk- 
lenách od soboty 14. 9. v 10,30 hod. 
do neděle 15. 9.1996. V prostoru are
álu klubovny je možné stanovat nebo 
přespat v klubovně. Karimatku a spa
cák s sebou! Jednoduché stravování 
bude zajištěno podle počtu účastníků. 
Parkování je možné u areálu. Účastníci, 
kteří přijedou vlakem do Hradce Králo
vé, použijí trolejbus č. 3 ze stanice v Pur- 
kyňově ulici a vystoupí na třetí stanici. 
Odtud bude cesta ke klubovně označe
na.
Kontaktní adresa pro případně podrob
nější informace je: Petr Černík, Kuklen- 
ská 43, 500 02 Hradec Králové, nebo 
večer telefon: 049/33286.
Těšíme se všichni na naše setkáníl

Prof. Ing. Dr. Milota Fanderlik, 
zakladatel OLŠ

Rokycanský 
55. klub OS 
a Zelená sedma
Každá turistická příručka o našem měs
tě začíná stejně: „Rokycany leží upro
střed lesů..." Lesy byly v minulosti jed
ním z hlavních zdrojů bohatství města-  
město v roce 1953 vlastnilo 3766 ha lesů. 
Po jejich postupném navrácení město 
začíná systematicky hospodařit a ob
novovat znovu získaný majetek. V pří
tomné době již obhospodařuje 1860 ha 
lesů, tedy necelou polovinu.
Celá skautská rodina dychtivě sledova
la tyto změny. Přesné informace o stavu 
podával a podává jeden z nejpovola
nějších -  předseda Lesního úřadu Doc. 
Ing. Zdeněk Bluďovský DrSc. -  Biu dá 
a dále dřívější starosta města Vašek Be- 
neda -  oba členové našeho klubu OS . 
Na schůzkách, při náhodném setkání 
jsme často mluvili o možné konkrétní 
pomoci. Jako na zavolanou jsme se 
dočetli o akci Zelená sedma a už to šlo 
ráz na ráz. Projednání s Bluďou, určení 
lokality výsadby, instruktáž jak správně 
vysazovat stromky a sledovat jejich přij
mutí, dovoz sazenic, kůlů a obalové tka
niny s Tech. službami města, zajištění 
nářadí.
Výsadba stromů bylo zorganizována ja
ko celostředisková akce na začátku 
května t. r. v lokalitě Husovy sady. V té 
době se uskutečnil okresní závod vlčat 
a světlušek, kterého se zúčastnilo na 
70 soutěžících včetně doprovodu. A to 
byla vhodná příležitost propagovat Ze
lenou sedmu do všech středisek okresu 
Rokycany -  vítězové závodu obdrželi 
jako zvláštní cenu sazenice stromků (vy
pěstovaných ve školce Tech. služeb Ro
kycany), aby rozšířili vyhlášenou soutěž 
-  Zelenou sedmu -  do všech oddílů 
v okrese.

Tím aktivita 55. klubu OS Rokycany ne
skončila.
Plníme podmínku soutěže Zelená sed
m a - navštěvujeme pravidelně osázené 
lokality, dohlížíme na výsadbu, ošetřu
jeme okolí stromků, opravujeme opěrné 
k ů ly -a  je nám dobře.
A naše další pomoc lesům? Přijali jsme 
nabídku Lesního úřadu Rokycany a sta
víme „oplocenky" kolem vysázených 
stromků. Vydělané peníze použijeme na 
úhradu našich klubových výletů.

František Uksa -  Bizon

Nymburská
plácačka
Již Časně na jaře se konal tradiční diva
delní skautský festival v Nymburce.

Fotografie František Bobek

Spolupráce
přerovských
Přerovské středisko Junáka -  Svazu 
skautů a skautek ČR -  již iistopadu 89 
spolupracuje s představiteli OV České
ho svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) 
Českou obcí legionářskou a Konfede
rací politických vězňů v Přerově. 
Všechny shora uvedené složky -  spolu 
s místním Klubem angažovaných ne
straníků se i letos spolupodílely na piet- 
ních vzpomínkách, ať už na sestřelené 
piloty z přerovského okresu v bojích 
o Anglii (Battle of England), odhalení 
památníku generálu dr. Karlu Janouš
kovi, nebo při memoriálu na 21 popra
vených přerovských rukojmí, zastřele
ných v důsledku povstání občanů pře
rovského okresu dne 1. května 1945 na 
střelnici v Lazcích u Olomouce...

Pro tyto aktivity si přerovský skauting 
získal respekt i u přerovských měst
ských radních, městského zastupitel
stva i starosty města JUDr. Petra Důt
ko. Zmíněné orgány jednomyslně od
souhlasily poskytnout skautům míst
ního střediska objekt za symbolickou 
cenu Kč 20.000,-, který po adaptač
ních pracích bude sloužit jako Skautský 
dům_.
OV ČSBS-ČOL v Přerově vyšel přerov
skému středisku vstříc a uhradil pěti- 
členné delegaci Junáka tématický zá
jezd 12. června 1996 do polské Osvěti
mi. Spolu s Harcery zde vzdali poctu 
umučeným vězňům svědomí za nacis
tické éry -  a poklonili se památce po
praveným důstojíkům polské armády 
v Katyni bolševickou NKVD.
Starosta města Přerova I tajemník MěÚ 
Přerov přispívají k prosazování idejí me
zinárodního skautingu a plní slib, daný 
tajemníku ORJ 708 Přerov začátkem 
90-tých let: aktivně se podílet na mate
riální pomoci junáckému hnutí v přerov
ském okrese. František Cigánek

Manínská Tiesňava
Okresní rada Slovenského skautingu 
v Považské Bystrici pořádá každý rok 
Sraz skautů a skautek. Letos se usku
tečnil už 5. ročník této velmi oblíbené 
akce. Už po třetí se konal sraz v Manín- 
ské Tiesňave v chráněné lokalitě Strá- 
žovských vrchů.
I tento rok dostali skauti ze Štítné po
zvánku na 8. a 9. 6. 96. Tak se vydala 
skupina starších skautů na cestu do 
zahraničí na Slovensko. Už při příjezdu 
nás překvapila velká účast na akci. 
Z různých koutů Slovenska se sešlo té
měř 300 skautů a skautek. Byli zde zá
stupci z Komárna, Trnavy, Vrútek, No
vého Města nad Váhom i místní z okre
su: z Nové Dubnice, Dubnice nad Vá
hom, Lednických Rovní, Lieskova, Pú- 
chova a Považské Bystrice. Zvlášť milé 
bylo naše přivítání, vždyť už jsme vlast
ně zahraniční účastníci. Máme tu však 
spoustu přátel, vždyť naše kontakty 
a spolupráce se slovenskými skauty tr
vá už víc jak 25 let.
Pro účastníky byl popraven program. 
Nejmenší měli zábavné hry a soutěže, 
pro starší byly ukázky country tanců 
a tůry do okolí. Činovníci využili setkání 
na zhodnocení činnosti i přípravy spo
lečných táborů: Komárno -I- Pov. Bystri
ca a Štítná -t- Nová Dubnica.
Dva dni utekly jako voda. Skoro všech
no bylo řečeno, ceny našly majitele, 
nová přátelství uzavřena, pěkný víkend 
prožitý.
Přátelé z Považské Bystrice, díky Vám. 
Doufám, že příští rok na viděnou.

B obr-V . Janečka
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ZAPADOCEi^iKE 
JAMBOREE
Sraz Západočeské oblasti Bílého orla 
se konal ve dnech 1 7 .-1 9 . května v Plzni

Počtem účastníků byl asi vůbec nej
větší skautskou akcí v Čechách od 
posledního obnovení Junáka -  účast
nilo se je j neuvěřitelných 1600 členů 
naší organizace. Průběh nám vylíčil 
bratr Jan Kacerovský -  Akela, ve
doucí organizačního štábu „jambo
ree".

Tenhle sraz se konal u příležitosti 
60. výročí podobného setkání skau
tů, které proběhlo už v r. 1946. Byl 
js i na tom původním?
Tehdy jsem bydlel v Přešticích, a tak 
Jsem o tom jen slyšel. Byli tam tehdy 
hlavně plzeňští skauti. Z jejich vyprávě
ní jsem vyrozuměl, že se jednalo jen 
o průvod městem -  a měli tehdy trapné 
pocity, protože v tom průvodu už byly 
vlajky svazu mládeže. Prostě se to za
čalo od té skautské atmosféry vzdalo
vat. A jak jsme tohle setkání od prosin
ce připravovali, jak naše představy na
růstaly, říkali nám pamětníci: „Nemusíte 
mít strach, tenhle sraz bude jistě daleko 
lepší.“
Byl js i s ním spokojen? ,
Chtěli bychom to opakovat tak za 5 let, 
aby to nebylo po volbách. Největší oba
vy měli účastníci z toho obrovského 
průvodu městem, protože nejsou zvyklí 
pochodovat. Ale pak na ně dýchla ta 
atmosféra obrovského, významného 
setkání. Potkávali se zde známí, přáte- 
ié... Plzeň je krásná, když je pěkné po
časí. Konečně měli čas se na ni pořádně 
podívat -  hlavně děti. A byla tu úžasná 
vstřícnost celého zázemí všech, na kte
ré jsme se obrátili: vojáci nám vyšli 
vstříc a poskytli jako tábořiště střelnici. 
Magistrát přispíval, měli jsme i řadu 
sponzorů: zdarma rohlíky z pekáren, 
školský úřad umožnil stravování ve vel
ké jídelně průmyslovky. V době, kdy 
jsme to potřebovali, nám pomáhalo pět 
autobusů MDH a dvě tramvajové sou
pravy. A také policie nám vyšla vstříc 
a organizovala, kde to bylo nutné. 
Západočeské jam boree vlastně u- 
možnllo hlavně setkání skautů z nej
různějších m íst-prostě jsme se tu lip 
poznali navzájem.
Jistěže. Západočeský region je sem 
tam nějaké to město, převládají rozptý
lené vesnice. Ti, co tam vedou skauting, 
ti ho tam vlastně „vynalezli". Je to od 
nich obrovská práce. Když pak přijedou 
z takových dálek a setkají se s pohos
tinností, získají k té Plzni daleko lepší 
vztah. A lidi se tu chovali ke skautům 
velice pěkně. Nikde jsme se nesetkali 
s posměšky. Připadalo mi to až dojem
né... První den večer byl na besedě 
u ohně biskup Radkovský. Bylo to zají
mavé setkání: on sám je skaut a má 
vůdcovské zkoušky. Je ochoten osob
ním vlivem pomoci -  kdykoliv a kdeko
liv. Bylo to i povzbuzení. Když tyto vý
znamné osobnosti pňjdou na setkání 
malých dětí, je to pro ně úžasná neza

pomenutelná zkušenost. A řada osob
ností tady pomohla k tomu, aby jambo
ree bylo úspěšné. Plzeňští vodní skauti, 
celý přístav, se zasloužili o to, že to tu 
na tábořišti vůbec stojí. Realizační tým 
má hodně zpravodajů: také zpravodaje 
pro technické věci -  a to je právě vůdce 
vodních skautů v Plzni. Když vidíte tady 
ty obrovské vojenské nemocniční stany 
-  s tím mají práci je postavit ženisti. 
A tady to staví roveři. Je to nádheral 
Bylo by zajímavé udělat statistiku krimi
nality. Já mám dojem, že členové Juná
ka se málokdy dostanou do konfliktu se 
zákonem. Protože jsou vychováni ke 
slušnosti, k dobrému vztahu ke spolu
občanům a ke světu vůbec. Malý pří
klad: personál kuchyně, kde se stravují 
naši skauti, říkal: „Vy jste nějaký jiný 
lidi." Prostě -  i když je ta jídelna stavěná 
na 600 strávníků a stravovalo se tam 
1000 lidí, nebyl tam žádný hluk, žádné 
strkání, žádné předbíhání.

kem na krku. Bylo to ohromné vidět, že 
se ke skautingu hlásí... Po kladení věn
ců a skautské i státní hymně, se ce
lý průvod vydal na náměstí. Po cestě 
pak dvě skupiny skautů položily kytice 
k pomníku T. G. Masaryka a k pomníku 
„Díky Ameriko!"
A co na náměstí?
Tam to bylo nádherné! Hrála vojenská 
hudba a náš nástup byl impozantní: ce
lé prostranství bylo zaplněno. Na tribun- 
ku pak vystoupili představitelé města, 
m inistr vnitra, představitelé Junáka. 
Projevy byly velmi nevšední -  asi čtyř- 
větové. Po junácké hymně jsme se pak 
rozešli k různým aktivitám, které jsme 
připravili na prostoru náměstí. Byla to 
nabídka: skauti se jich mohli zúčastnit 
a nebo chodili po městě podívat se na 
různá doporučená místa.
Dodejme, že největšímu zájmu se skau
ty i neskauty těšily koloběžkové závody: 
zúčastnili se jich totiž všechny věkové 
kategorie -  od těch nejmladších až -  
k údivu pořadatelů -  po vůdce a vůdky- 
ně, ba dokonce i nejstarší oidskauty 
a oidskautky. Velkému zájmu se těšila 
i ukázka uzlování, pletení košíkářských 
výrobků, rozdělávání ohně třením dřev. 
Také o fasován/ byl zájem. Odpoledne 
pak na tábořišti jamboree předvedli vo
jenští parašutisté ukázkový seskok na 
cíl, večer vzplály besední ohně a pak se

A počtem účastníků bylo Západoče
ské jamboree 96 srovnatelné s jiný
mi akcemi?
Starosta Junáka se s námi shodl na 
tom, že to byla největší skautská akce 
v Čechách za poslední léta. Jiné oblasti 
dělají také srazy, vodní skauti měli Na- 
vigamus -  tam jich bylo k tisícovce -  ale 
tohle bylo největší.
Kdo to všechno organizačně zajiš
ťoval?
Protože se to koná v Plzní, tak si orga
nizační stránku vzala na sebe městská 
rada Junáka.
První den když byli už všichni ubyto
vaní, začalo se slavnostním zaháje
ním. A co druhý den?
Skautský průvod obešel tři pomníky -  
říkali jsme si, že nemůžeme přece mi
nout ani jeden. Čelo průvodu tvořila 
skupina reprezentantů jamboree v čele 
se starostou Junáka dr. Navrátilem, 
vůdcem vodních skautů, vůdcem jam
boree, br. Šiřinou -  Šiškou. Byl tam 
i ministr vnitra Ruml se skautským šát

ještě promítaly skautské filmy. OIdskauli 
využili příjemného posezení ve stanové 
kavárně a nadšeně se opět shledávali 
se svými známými.
Druhý den hry v menší míře pokračovaly 
i na tábořišti, hlavně se však dokupovaly 
poslední suvenýry (trička, odznaky, po
hlednice, korespondenční lístky, sa
molepky se znakem jamboree), skautské 
potřeby ve skautských a tábornických 
Stáncích, vyměňovaly se adresy a razít
ka, a balilo se a balilo se...
A pak už jen slavnostní nástup a deko
rování vlajek středisek stuhou jambo
ree... Průvodci -  roveři a rangers, do
provázející jednotiivé skupiny účastní
ků,, dostávali odborku průvodce, kterou 
si vysloužili. A nade vším se vznášel ten 
pravý skautský duch -  přesně takový, 
jaký jsem zažila na světovém jamboree 
v holandském Drontenu.
(I když skautští historici budou brblat, že 
by se to „jamboree" vlastně jmenovat 
nemělo!) Ida

Foto Jiřina Soukupová 19



o
Junácká 
Štítná 96

Na počest Roku ABS us|Dořádali činov
níci střediska Vatra ve Štítné na Viáří 
v pořadí 5. ročník Srazu skautů Moravy 
a Siovenska -  Junáckou Štítnou. 1. 6. 
po dvou ietech opět přišii naši přáteié 
ze středisek ziínského okresu i ze Sio
venska. Z okoií to byii skauti z Poziovic, 
Luhačovic, Siavičína, Brumova -  Byini- 
ce a Bojkovic. Ze Slovenska přišli skauti 
z Nové Dubnice a Dubnice nad Váhom. 
Tentokrát měli Slováci problémy s men
šími skauty na hranici. Každý musí mít 
už pas. Dopadlo to však dobře a všichni 
kdo chtěli, dojeli.
Součástí srazu byla soutěž čtyřčlen
ných hlídek ve skautských disciplinách. 
Všech dvanáct hlídek příkladně bojova
lo, vítěz však může být jenom jeden. Po 
sčítání všech bodů a časů vyšly vítězně 
Volavky ze Štítně. Druhé místo obsadili 
skauti z Brumova, třetí pak byli chlapci 
z Poziovic.
Akce skončila, ceny se dostaly do správ
ných rukou, ale zvítězili vlastně všichni. 
Myslím, že prožili pěkný den v pěkné 
valašské přírodě. Tak nashledanou ne
bo dovidenia za dva roky ve Štítné.

Bobr -  V. Janečka

Skautské
divadelní odpoledne
Ke dni dětí uspořádal 1. 6. plzeňský 
skautský oddíl č. 52 Žlutá střelka v Čes
kém údolí u své klubovny své tradiční 
Divadelní odpoledne. Na letošním již
5. ročníku se sešli v účinkování v po
hádkách, písničkách a scénkách ne
jen světlušky a_ skautky ze Žluté střel
ky a skauti ze Žluté střely, ale i hosté -  
např. z Třemošné, ze Starého Plzence, 
z 53. oddílu Šedá Střelka. Celkem osm 
výstupů potěšilo a pobavilo tak, že jako 
obvykle mělo publikum místy co dělat, 
aby smíchy nespadlo ze židlí. Vždyť ně

Závěrečná scéna z netradiční pohádky o Budulínkovi

které pohádky byly opravdu netradiční: 
už jste někdy například viděli, aby Bu- 
dulínek kazil lištičce děti diskotékou? 
Na divadelním odpoledni panovala skvě
lá nálada a tradiční „žlutostřelkové" dob
roty jako „amarouny" všem chutnaly. 
Takže zase napřesrok... nazdar!

Ida

Český Těšín
v  českém Těšíně byla v sobotu 1. červ
na 1996 nově přejmenována Svojsíko- 
va alej za účasti mnoha skautů a skau
tek z okresu Karviná i Ostravy. Slav
nostní akt provedl starosta města JUDr. 
Boh. Muroň, který připomenul význam 
zakladatele Českého skautingu A. B. 
Svojsíka, jehož 120. výročí jeho naroze
ní se letos vzpomíná, a který se rovněž 
v těchto místech zúčastnil v roce 1936 
Zemského jubilejního skautského sjez
du. Na počátku aleje nechalo měs
to postavit nádherný kamenný pylon 
180 cm vysoký s lilií a názvem .Svojsí- 
kova alej".
V neděli 2. června t._r. pak byla v Domě 
dětí a mládeže v Českém Těšíně na 
Střelnici otevřena Skautská výstava 96, 
od poválečného osvobození třetí v tom

to městě 1947 a 1970. Byly na ní pre
zentovány exponáty od vzniku skautin
gu až po současnost deseti českotě- 
šínských oddílů a včetně promítání dia
pozitivů z činnosti. Návštěvníci měli 
možnost nákupu skautských a tábornic- 
kých potřeb prostřednictvím prodejny 
JUN z Brodku u Přerova.
Okresní rada Junáka Karviná připravuje 
na 1 3 .-  15. září t.r. Okresní Jambo
ree na tábořišti v Třanovicích.

Stanislav Vlncour

Při návštěvě výstavy jsem si uvědomil, 
jak léta ubíhají. Před 60tí lety jsem také 
skautoval. Dokladem jsou na výstavě 
dvě moje skautské legitimace z 30. let. 
Jsem rád, že po zakladateli skautingu 
u nás jsme mohli nazvat „Svojsíkovu 
aiej" v místě, kde v r. 1936 byl Zemský 
sjezd skautů za účasti Svojsíka. Žulový 
pomník bude stálou památkou na ná
čelníka...

JUDr. Boh. Muroň, starosta města

Dívám s e - n e -  spíš s obdivem zírám na 
tak skvělou dokumentaci za dlouhá lěta 
skautingu v Č. Těšíně I celě pohraniční 
obiasti...

Roman Teichmann -  Stopař, vých.
zprav. obi. P. Bezruče
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Foto Ida Betálná skautská výstava -  nejlepší, ja
kou jsem viděl.

Akela -  Ing, Švábenský, Brno

Bardzo ciekawa lekcja historii skautin
gu wrep. Czesklej, zwlaszcze teraz, gdy 
ruch skautowy w  Czechach i Polsce 
znalazi sie w šwlatowej Rodzinie skau- 
towej. Z harcersklm pozdrowieniem  
Czuwaj!

Komendant Hufca Zlemi Cleszynskiej 
ZHP Piotr Chranluk

Ví imieniu harcerzy z Trzyňca dzigkuje 
za clekawq, možliwošč porávnania pra- 
cy. družynowa Andrea Walach

Z návštěvní knihy výstavy

Připravujeme opět přílohu Kalen
dárium skautských akcí 1997. 
Propozice najdete v Junák hlásí 
v tomto čísle.



TÁBORY
PŘED PULTEM 
A ZA NÍM
Období těsně před tábory a v průběhu 
letních prázdnin vůbec přináší nepo
chybný pohyb v pokladně prodejny 
skautských potřeb, avšak na straně dru
hé signalizuje mnohé o stavu našeho 
skautingu obecně.
Ve frontách před pultem skautské pro
dejny stojí v čase, o kterém je řeč, rodi
če skautů a skautek chystajících se na 
tábor. Jsou zpravidla vybaveni sezna
mem výstroje a výzbroje, vypracovaným 
vůdcem nebo vedením oddílu.
Podle druhu zboží, které rodiče skautů 
nakupují, by se dalo usuzovat, že člen
ská základna vždy koncem čen/na a v čer
venci prudce vzrůstá. Nejfrekventova
nějším zbožím je totiž skautský kroj.
2 dávné zkušenosti (kterou se ovšem 
stále vyplatí respektovat) víme, že jen 
málokterý vůdce si dovolí vzít na tábor 
úplného nováčka. Zvláště takového, 
který do oddílu přišel v předvečer od
jezdu na tábor. Podle počtu prodaných 
skautských krojů a jejich součástí (je 
jich kolem 2000 tisíc) bychom totiž mohli 
soudit, že tato zásada už neplatí.
Je to pochopitelně jinak. Ale ani opačný 
výklad není příliš povzbudivý. Navíc je 
v něm skryto i jisté nebezpečí pro skau- 
ting samotný.
Ačkoliv totiž děti nakupujících rodičů 
jedou opravdu na svůj první skautský 
tábor -  nováčky už dávno nejsou. Půso

bí v oddílech mnohdy od září, října před
cházejícího roku. Až do chvíle před tá
borem však neměly skautský kroj. A zdá 
se, že jej ani nepotřebovaly.
Pravdou je, že kroj na táborech chlapci 
a děvčata nejvíce užijí. Pro Jeho uplat
nění je zde řada příležitostí, od výchov
ných po representativní. Tato předtábo- 
rová nákupní invaze svědčí však o tom, 
že ve většině oddílů se v průběhu roku 
skautské kroje vůbec neužívají. A když 
ano, tak jak se v takovém oddíle cítí ti 
kteří si jej pořizují právě až před tábo
rem?
Kompletní skautský kroj není lacinou 
záležitostí. Mají-li rodiče, vedle poplat
ku za tábor, který činí řekněme kolem 
2000 tisíc Kč, zaplatit ještě dalších zhru
ba jedenáct set za kroj, pak se tento 
požadavek vůdců oddílů nesetkává jis
tě s přílišnými sympatiemi. Jde, jsem 
o tom přesvědčen, o zbytečné a neci
telné zatížení rodinných rozpočtů. (To 
už vůbec nemluvím o případech skautů 
-  sourozenců, jejichž rodičům musí už 
skauting připadat opravdu jako zařízení 
pro děti horních deseti tisíc.)
Z úst mnoha rodičů před pultem jsou 
často slyšet stesky nad finanční nároč
ností skautingu. Rovněž zaznívají poku
sy srovnávat nás s jinými dětskými or
ganizacemi. („Moje známá má kluka 
v Pionýru. Také tam mají celoroční čin
nost, také jezdí na tábory, ale za žádné 
kroje nemusí utrácet peníze -  nenosí je 
zkrátka.") Tento názor jisté maminky 
(a není bohužel, ojedinělý) nechce 
v žádném případě být dalším příspěv
kem do poněkud únavné (i když odbor
ně se tvářící) diskuse o skautském kroji.

kterou na svých stránkách přinášel 
Skauting s nepochopitelnou úporností. 
Chci však přeci jen, s ohledem na výše 
popsanou situaci, něco navrhnout: Mož
ná, že by nebylo od věci doplnit bod 
číslo 6. Nováčkovské zkoušky (4.1.) „Zná: 
skautský znak, pozdrav, hymnu, kroj", 
větou: „opatří si jej".
Jistě, že je to málo, chtělo by to pře
devším vůdce, kteří s Nováčkovskou 
zkouškou umí pracovat a kteří přede
vším vidí ve skautingu vážného a spo
lehlivého partnera rodičů a rodinné vý
chovy.
Věřím, že rozložení nákupů částí skaut
ského kroje do celoročního oddílového 
období by nebylo pro rodiče finančně 
tak citelné. Vedle toho by iniciativní vůd
ce mohl inspirovat nováčky k získání 
peněz, alespoň na jednu či dvě krojové 
součásti vlastní prací. (Jakou má tako
váto oddílová praxe hodnotu výchov
nou, co způsobí v pohledu rodičů na 
oddíl a skauting, nemusím zdůrazňo
vat.) A máme zde další příležitosti k po
stupnému získávání kroje -  Mikuláš, Vá
noce, svátek či narozeniny nebo odmě
ny za dobré chování, různé služby. Prá
vě v této oblasti záleží velmi na spolu
práci vůdce oddílu s rodiči.
Domnívám se, že hrubý a nafoukaný 
postoj jistého pražského vůdce (dokon
ce lesoškoláka), který pronesl před pul
tem skautské prodejny: „dali děti do 
skautingu, já jim je zadarmo vychová
vám, tak ať klopí", je ojedinělý. Jsem si 
jistý, že za tento názor se musí každý 
skutečný skautský vůdce stydět.

JZP

P.R.
aneb
OBČANSKÉ VZTAHY 
VE SKAUTINGU
v moderním světě každý mluví o „public 
relation" -  P. R. (čti pí ár).
Je jedno, jestli to vidíš nebo nevidíš rád, 
ale pořád to okolo tebe je. V tom přípa
dě se to ani mezi skauty nesmí přehlížet. 
Teď nebudu psát veliké dílo o P. R. 
v Junáku, protože v tom nejsem žádný 
expert. Ale možná víte o tom, že často 
cestuji do ČR a navštěvuji tu hodně klu
boven a táborů.
Myslíte, že nemají klubovny a tábory co 
činit s P. R.7 
Ale ano, mají.
Například: V jednom městě jsem byl po
zván do jedné klubovny. Zastavili jsme 
u velmi odporného místa. Byl to vchod 
do klubovny!
Dveře byly napůl vysazeny z pantů, bez 
nátěru a špinavé, rám dveří poškozen, 
omítka okolo dveří strhaná na mnoha 
místech.
A když se dveře otevřely, tak jsem mu
sel přeskakovat přes košťata a kbelíky, 
než jsem se dostal dovnitř. Uvnitř to 
naštěstí vypadalo docela dobře. Ale 
stejně, kdybych měl být rodič a měl brát 
poprvé syna/dceru do tohoto oddílu, 
tak si myslím, že bych své dítě vzal 
rovnou zpátky domů.
Samozřejmě že ten dům nebyl ve vlast- 
niství skautů, takže za to vlastně ne

mohli. Ale když se k tomu nemá majitel, 
tak je lépe se ho zeptat, jestli to nemů
žete uklidit a opravit sami.
Opravte omítku a natřete ji. Opravte rá
my dveří a natřete je. Opravte dveře, 
umyjte je a pak natřete. Pokud to bude 
potřeba, tak přidejte i světlo. Pověste 
na dveře nebo na zeďtabulku, na které 
bude napsáno, kdy mají schůzky svět
lušky, vlčata, skautky a skauti. Také by 
měla obsahovat jméno, adresu a tele
fon odpovědného vedoucího.
A tak s trochou barvy a několikerýma 
pomocnýma rukama váš ošklivý vchod 
bude změněn v místo, na které budete 
moct být hrdí.
A kdybych tam měl přijítteď,tak by mne 
těšilo vstoupit a myslel bych si, že je to 
dobrá klubovna a dobrý oddíl pro mé 
dítě!
Samosebou, že tohle je jen příklad 
a musím říct, že jsem viděl i spoustu 
hezkých kluboven.
Ale vždy si zkuste představit, že Vy jste 
ten rodič, který je ve vaší klubovně po
prvé. Představte si sama sebe na je- 
ho/jejím místě. Jeho/její prvnídojem bu
de respekt k vašemu (malému) příspěv
ku k P. R.

7 zásad Žlutého kvítku
V Čísle 10 na str. 6 vyšel článek Efendi- 
ho nazvaný Skautské otazníky. Omylem 
z textu vypadl odstavec se zásadami 
Žlutého kvítku. Zde jsou:

1. Být dobrým přítelem všem, kteří o přá
telství usilují.

2. Nepoužívat hrubých a neslušných slov.
3. Být vždy ochotný ke kamarádům I do

spělým.
4. Být prospěšný a pracovitý.
5. Být ochráncem slabších, bojovat proti 

zlu a nespravedlnosti.
6. Umět správně využívat volný čas.
7. Zdržet se kouření a pití alkoholu.

„Neodvolám! Stejně to nechytne!''

©

Foto George, z tábora 111. odd. Olomouc 21
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Dne 24. dubna t. r. byl vyhlášen „Svoj- 
síkův rok“ . O zakladateli našeho skau- 
tlngu byly dosud vydány Jen dvě menší 
monografie: Bohuslava Rehákav r. 1946 
a v témže roce i studie Josefa ŠImánka 
v edici „Kdo je..." O další monografii se 
pokusil v r. 1976 br. Rudolf Plajner 
„ABS 1876 -1976", ta však nebyla zve
řejněna neboť Junák byl tehdy zakázán. 
Obsahuje řadu cenných nových Ihfor- 
mací o životě ABS, I když sl ani R. Plaj
ner nekladl cíl celkově zhodnotit život 
a dílo Svojsíka.
Stále není nejen pro širší veřejnost, ale 
ani pro naše skautské hnutí zhodnocen 
význam ABS, především jako zaklada
tele hnutí, které tak převratným způso
bem zasáhlo do vývoje naší mládeže. 
Jeho význam je nedoceněn a nově na
lezené dokumenty to opět potvrzují. Vy
stihnout v co nejširší míře a celistvosti 
jak život a dílo ABS, tak i význam skau- 
tingu v naší společnosti je úkol velice 
náročný a vyžádá si ještě mnoho času, 
i více pracovníků jednotlivých vědních 
disciplin (historie, filosofie, pedagogi
ka, psychologie).
Domnívám se, že význam ABS tkví pře
devším ve čtyřech rovinách.
1) Bratr náčelník Svojsík založil u nás 
skautské hnutí ještě v době naší nesa
mostatnosti, a převedl skauty do sa
mostatného státu, kdy mohl již, v úzké 
spolupráci s řadou významných osob
ností (T. G. Masaryk, Fr. Drtina, Fr. Čá- 
da, Fr. Bílý a Svojsíkův důvěrný přítel 
Jan Novák, ale i další), rozvinout plně 
typicky český skauting.
2) Pro tento skauting vytvořil specific
kou, české mentalitě a historii odpoví
dající ideovou základnu, vycházející 
z národních tradic, které dokázal jedi
nečně skloubit s anglickým a americ
kým skautingem.
3) Stejně významné je, že naše hnutí 
zapojil od počátku do světové meziná
rodní skautské organizace, kde jak ABS 
osobně, tak i naše hnutí mělo vždy vý
znamné postavení (patřilo mezi zaklá
dající členy světové organisace). .
4) ABS mj. vychoval celou novou vůd- 
covskou generaci, z níž si připomeňme 
alespoň br. Plajnera a sestru Koseovou. 
Mezi Svojsíkem a zakladatelem naší re
publiky T. G. Masarykem vznikaly již od 
r. 1908 vztahy, které si zaslouží samos
tatnou pozornost. Pokusíme seji přiblížit 
v další studii.
Dnes se chceme zabývat téměř nezná
mým faktem, že první pomník zaklada
teli republiky postavili do 14 dnů po jeho 
smrti r. 1937, právě skauti.

Dne 14. září 1937 umírá ve věku 87 let 
první president ČSR Tomáš Garrique 
Masaryk. Za obrovské účasti lidu se 
konal jeho pohřeb v Praze a pak převe
zení jeho ostatků do Lán 21. září 1937, 
kde byl definitivně pochován. Pohřbu 
se účastnila jak oficiální delegace čsl. 
skautů v čele s ABS, tak i velké množ
ství skautů a skautek z celé republiky. 
Úmrtím TGM ztratila republika nejen své
ho zakladatele, ale i tvůrce mladé české 
demokracie. Této velké ztráty si byli vě
domi i skauti, které od počátku Masaryk 
podporoval. Byl od r. 1908 v osobním 
styku s br. Svojsíkem, jemuž prohlásil, 
že toto hnutí zná a bude ho podporovat 
všude, kde má vliv.
Presidentovým oblíbeným letním sídlem 
byl jeden z nejkrásnějších slovenských 
zámků, původně hrad vTopofčiankách. 
Odtud často TGM jezdil na koni, či cho
dil pěšky ke zříceninám hradu Hrušová, 
z něhož po r. 1708 zbyly jen mohutné 
trosky a hradní věž. Právě tam měli 
skauti z Toporčianek a Zlatých Morav
ců své oblíbené tábořiště s táborovým 
kruhem a ohništěm. Pod starou hruš
kou tam na březové lavičce TGM rád 
odpočíval. Tam se také setkával se 
skauty.
Již při pohřbu TGM, kterého se účastni
la i delegace slovenských skautů, na
vrhl bratr Svojsík, aby skauti jako první 
postavili zesnulému presidentu, svému 
protektoru a upřímnému příteli, pom
ník. Iniciativy se ujal tehdejší okresní 
starosta Junáka br. Dr. Fr. Skovajsa, 
ředitel gymnasia ve Zl. Moravcích a vy
hlásil úmysl postavit pomníkTGM právě 
pod hradem Hrušovém. V neuvěřitelně 
krátké době 14 dnů se to podaňlo dne 
3. října 1937. V bezprostředním sou
sedství skautského tábořiště, kde pre
sident tak rád na své lavičce sedával, 
byl vztyčen mohutný balvan, na němž 
byla umístěna bronzová deska s portré
tem TGM. Autorem byl okresní zpravo
daj, profesor a akademický sochař a ma
líř Jindřich Severa. Pod deskou byl umís
těn nápis „Skauti osloboditefovi". Veš
keré náklady na zřízení tohoto pomníku 
uhradili z vlastních prostředků skauti ze 
Zl. Moravců a Toporčianek.
V neděli 3. října 1937 se stala krásná 
lesní mýtina pod zříceninami hrušov
ského hradu svědkem hlubokého vzta
hu a vděčnosti skautů k Presidentu-Osvo- 
boditeli. Stará hruška i lavička byly za
haleny černým flórem. Rozsáhlá mýtina 
se brzy zcela zaplnila účastníky slav
nosti. Dostavily se deputace měst, obcí, 
okresů, spolků.
Slavnost byla zahájena zazpíváním čsl. 
hymny a vztyčením státní vlajky do půl 
žerdi. Hlavní realizátor, br. Dr. Skovaj
sa, pozdravil velmi četné obecenstvo. 
Pak tvůrce pomníku br. prof. Severa po
mník odhalil.
Učitelský pěvecký sbor „Žitavan" přitom 
zpíval skladbu Figuše Bystrého „Zmráka 
sa".
Hlavním slavnostním řečníkem byl br. 
náčelník Svojsík. Promluvil o hlubokém 
vlivu presidenta na naši mladou gene
raci a o jeho krásném a kladném vztahu 
ke skautingu. Zdůraznil zejména, že 
T. G. Masaryk byl nejen učitelem mlá
deže, ale dával mládeži při vstupu do 
života vzorný příklad. O pobytech pre
sidenta v Topolčiankách a v tomto kraji

promluvili prof. Dudík a děkan P. Jaka- 
bovič. K odhalenému pomníku položili 
skauti ze Zl. Moravců, kteří také drželi 
u pomníku čestnou stráž, věnec. 
Všechny přítomné delegace pak položi
ly k pomníku věnce nebo kytice a pro
nesly krátké projevy. Fotbalový klub ze 
Zl. Moravců, který přinesl štafetou vav
řínový věnec, položil jej na Masarykovu 
březovou lavičku.
Po ukončení slavnostních projevů pře
vzal bratr náčelník Svojsík slib nováčků 
z Toporčianek a Zlatých Moravců. Po
mník byl pak odevzdán do péče Státní 
Správy lesů. Slavnostní shromáždění 
ukončil chorál „Kto za pravdu hoří". 
Bratr Svojsík poděkoval místním skau
tům za jejich příkladný čin a popřál jim 
mnoho úspěchů v další práci.

Bohužel nevíme nic bližšího o dalším 
osudu tohoto pomníku, ale ještě r. 1941 
údajně existoval (podle zprávy br. An- 
droviče). Měli bychom velkou prosbu 
k našim bratřím na Slovensku, aby nám 
pomohli pátrat a podat zprávu o dalším 
osudu pomníku, zvláště původní bron
zové desky s portrétem TGM.
Odhalení prvního posmrtného pomníku 
T. G. Masarykovi bylo nejen důkazem 
úcty k Presidentu-Osvoboditeli, ale i dů
kazem pevného bratrství slovehských 
a českých skautů. Významu tohoto čihu 
si byli vědomi všichni účastníci. Referá
ty ve skautském tisku to dosvědčují vý
stižně. Zvláště svědčí o tom následující 
věta; „Ušlechtilý čin našich skautů a živá 
účast všech vrstev obyvatelstva a úřa
dů na práci mládeže, s kterou jsme se 
tu na Slovensku setkali, mohou být vzo
rem nám všem v celé republice".

Jaroslav Macek -  Cid

Zvláštn í číslo SKAUTINGU k  R oku  
A. B. Svojsíka, s životop isem  Náčel
níka -  Zakladatele, mnoha archivní
m i m ateriá ly, fo togra fiem i, vzpomín
kam i Jeho s p o lu p ra co vn íků  vyšlo  
v srpnu. Můžete s i Jej ob jedna t v Tis
kovém a d is tribučn ím  cen tru  Juná
ka na adrese: Senovážné nám. 24, 
116 47 Praha 1; te l.: 02/24 102 415 
nebo 24 102 412



BYLO...
Na jaře tohoto roku se podaňlo 
středisku v Holýšově prosadit 
skautskou rubriku v Domaž
lickém deníku. Rubrika nese ná
zev Skautský oheň.
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Skauti se účastnili mj. položení 
základního kamene k pomní
ku W. Churchilla v Praze na Žiž- 
kově za účasti M. Tchatcherové 
11.5. a položení věnců k pom
níčku parašutistům (atentát na 
Heydricha) v Ressiově ulici v Pra
ze 18, června 1996. Foto Windy

V polovině června zaplál slav
nostní oheň na počest 50. výro
čí oddílu -  střediska -  přístavu -  
trampské osady Orion ve Žlutí
cích.

Středisko Štika v Turnově os
lavilo 15. -  16. čen/na bohatým 
programem 80 let svého trvání.

JAVORINA 96
„Hranica nás nerozděluje, brat- 
stvo ostává" bylo motto již tradič
ního setkání obyvatel oblasti Bí
lých Karpat na česko-sloven- 
ské hranici 27. července. V dět
ském areálu u Holubyho chaty 
byl pňpraven bohatý kulturní pro
gram 1 spousta atrakcí pro děti. 
Součástí setkání je každoročně 
i společný skautský tábor, a vysí
lání pozdravů skautských radio
amatérů, symbolicky od hranič

ního kamene z vrcholu Velkej Ja- 
voriny.

Radioamatéři na Javorine
Na vrcholu Bielych Karpát sa ziš- 
lo celkom 22 evidovaných rádio- 
amatérov, a každý z nich si zavy- 
síelal na svojom alebo kolego- 
vom transceivri. Zásluhou Milana 
Žibritovského OM 3 TZO zo Sta
rej TurejapriateraskautinguÁdu 
Sedláčka z N. Města n. Váhom 
boli odoslané zdravice do hlav- 
ných miest Slovenskej i Českej 
republiky, následné pak do via- 
cerých mfest ČR, SR, Polska 
a Rakúska. Záujem o vysielaníe 
bol tak spontánný, že občas bolo 
nutné votajúcim staníciam určiť 
poradie, aby nedochádzalo k vzá- 
jomnému rušeniu. 
Najvzdialenejším účastníkem bol 
pan Milan Šárek OK 2 XUM z Ra- 
tíškovic, okr. Frýdek Místek. Ob
div u kolegov si vyslúžil Josef Ku
čírek OK 2 BPK z Veselí nad Mo
ravou, ktorý dorazil na bicykl!... 
Mnohíz rádioamatérov prísrúblll 
pomoc svojlmi rádiostanicami na 
39. ročníku JOTA 19. -  20.10.96.

J. Bojanovský

V posledním červencovém týd
nu se konal v Praze po 75 letech 
Světový kongres esperantis-
tů. Součástí svazu esperantistů 
je také SEL -  skautská esperant- 
ská liga. Kongresu se účastnili 
její zástupci z různých zemí svě
ta. Podrobnější zprávu přinese 
příští číslo Skautingu.

Ústředníduchovní rádce Junáka, 
br. Mons. František Lobkowícz 
byl jmenován biskupem nově zří
zené Ostravsko-Opavské diecé
ze. Uveden do nového úřadu byl 
31. srpna v katedrále v Ostravě.

BUDE...
Hradečtí pořádají 7. -  8. 9. u ob
ce Skála -  Boháňka u Hořic 1. roč
ník soutěže v mnoha discipli
nách, zvané Skálský huh.

V. mezinárodní výstava nožů
se koná 7. -  8. 9. v Příbrami -  
Q-klub, Březnická 135, Příbram 3. 
Bohatý doprovodný program ze 
života traperů a indiánů, kape
ly, prodej nožů, sběrat. materiálů 
i odb. literatury...

1. chlapecký a 3. dívčí oddíl 
v Dolní Dobrouči slavnostně 
otevře novou klubovnu 14. 9. -  
dopoledne proběhnou v rámci 
programu závody, odpoledne 
otevření klubovny a výstavy, ve
čer posezení u ohně. Možnost

prohlídky i 15. 9., k mání bude 
i almanach z činnosti od r. 1945.

Na Slovensku sa 14. 9. uskuteč
ní 1. stretnutíe skautských zbe- 
raterov v rámci osláv 75. výročia 
skautingu v Ružomberoku.
Stretnutíe a výstava budú otvore- 
né v 10 00 hodin v kongresovej sá
le Administratívneho centra š. p. 
Severoslovenské celulózky a pa- 
pieme, Bystrická 17, Ružombe
rok.
Bude poskytnutá příležitostná poš- 
tová pečiatka a pečíatka skaut
ská, korešp. lístok a obálka s prít- 
lačou. Almanach ružombrského 
skautingu atd.
Václav Rubeš, Šrobára 6/80,
034 01 Ružomberok 1

Pardubická pobočka S.P.J.F. 
a Junák Pardubice pořádají ve 
dnech 20. -  22. 9. na Kunětické 
hoře u Pardubic Boj o štít Vojtě
cha z Pernštejna.
Informace; Kormorán, Benešovo 
n. 2464, 530 02 Pardubice, tel. 
040/32 661 (Jenda Potůček)

Skaut -  výtvarník, tvůrce někte
rých skautských odznaků, Vladi
mír Pechar má výstavu svých 
kreseb s názvem Tvář dramatu 
W. Shakespeara na zámku v Jem- 
ništi. Výstava potrvá do 31. 10.

Rok ABS
5. září • výroční den narození 
ABS
Celý rok probíhá sbírka na pa
mětní desku A. B. Svojsíkovi, 
která bude slavnostně odhalena 
5. září 1996 ve 14.00 hod. na 
budově bývalé žižkovské reálky, 
dnes gymnázia na Sladkovské
ho náměstí v Praze 3. Celou akci 
s pamětní deskou zajišťuje odbor 
skautského sběratelství při ná- 
čelnictvu OS.
Přímo se sbírkou souvisí i vydání 
příležitostného odznaku ve dvou 
variantách. Tentýž den bude nej- 
bližší pošta (Kubelíkova ul. 44) 
používat příležitostné poštovní 
razítko. Bude vydána příležitos
tná obálka, lístek a barevná po
hlednice.

7. září v 10 hodin dopoledne bu
de otevřena výstava „Skauting“  
v muzeu v Jílovém u Prahy. Vý
stava samozřejmě bude věnová
na počátkům a rozvoji skautingu 
u nás - tedy A. B. Svojsíkovi, ale 
gradovat bude v současné době. 
Jejím záměrem je nejširší veřej
nosti ukázat nejen kořeny české
ho skautingu, ale I jeho dnešní 
tvář.

14. září budou probíhat vel
ké oslavy na Orlovské myslív-
ně. V rámci této oslavy bude od
halena mramorová deska na této 
památné budově, která byla před 
několika lety věnována skautské
mu hnutí.

5. října se bude ve Státním zdra
votním ústavu (Šrobárova 48, 
Praha 3) konat konference na 
téma Postavení a smysl skau
tingu v dnešním světě. Konfe
renci pořádá Svojsíkův oddíl. 
Referáty přednesou PhDr. J. Šik- 
lová, JUDr. M. Illner, Prof. PhDr. 
V. Smékal, Doc. Dr. I. Vaňková, 
PhDr. J. Macek, MUDr. J. Písko.

19. října bude se konat VI. set
kání skautů sběratelů. Na tom
to již tradičním setkání, bude mi
mo jiné výstava různých sběrate
lů na téma „ABS ve sběratelství".

p o d ě k o v a n í
Děkujeme za možnost táboření 
spolu se střediskem Brutál, když 
nebylo možno z organizačních 
důvodů uspořádat vlastní tábor. 
Tábor se konal od 29.7. do 20.8. 
u Malé Štádle a byl opravdu pod
le slov ABS „Více primitivismu do 
našich táborů", s úctou k přírodě 
a všemu živému v ní, se zdravým 
skautským humorem, úsměvem... 
Chtěla bych poděkovat bratru 
Šedému Akelovi, Lechovi, Balůo- 
vi, Láďovi, Věře, Vlastě a všem 
skautům, skautkám, světluškám 
i vlčatům za to, že se opravdu 
dají slova ABS uskutečnit.

Šárka, Máňa, Jana a Lenka, 
Chropyně

KONKURS
Junák vypisuje konkurs na dět
skou moderátorku/moderátora
-  skautku/skauta, k uvádění (spo
lu s jednou slavnou osobnostO 
slavnostního setkání a benefiční
ho koncertu Junáka k 22. únoru 
1997.
Podmínky; zaslání pětiminutové
ho videozáznamu z nějaké sk. 
akce tohoto typu (divadlo, kon
cert, besídka) na adresu Ústředí 
Junáka, Senovážné nám. 24, 
116 47 Praha 1.

NEZAPOMENEME!

Dne 6. srpna zemřel po dlouhé 
nemoci bratr Pavel Ženatý, člen 
NChK 1990-1995.

Ivan Janček, dlouholetý náčel- 
ni'k Slovenského skautingu, 3. srp
na opustil naše řady.

Další zprávy najdete v JH
23
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