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ROK ABN Vlevo: z odhalení desky na žižkovské re- 
álce 5. září 1996, foto Karel Jiskra a Ja
roslav Dejda.
Vpravo: ze zahájení výstavy v Jílovém 
u Prahy -  7. září 1996, foto Káča.
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JAK zvýšit
PR E ST IŽ  Junákaí

Jak se dostat do povědomí veřejnosti?
Jak neztratit zbytek „dobrého jména“, zděděného po skautských předcích?
Zviádneme to vůbec?
A co pro to děiáme? My všichni! A co pro to děiá ústřední rada?

Již druhým rokem jsem se snažil navští
vit co nejvíce iesních škoi a kursů a used
nout v nich do „horkého" křesia s tím, 
že se účastníci mohou ptát na cokoiiv. 
Řeknu vám, je toho hodně, co je třeba 
vyiepšovat, i když mnohé ize vysvětiit 
na místě, neboť se jedná o zkresiené 
informace nebo pouhé nedorozumění. 
Jednou z ietošních častých otázek byio 
„jak zvýšit prestiž Junáka a co pro její 
zvýšení ÚRJ dělá?" Na toto téma bylo 
už něco řečeno a i ve Skautingu napsá
no. Přesto bych se pokusil velice struč
ně o pár postřehů a myšlenek.
Dosud jsme se bránili využívat prostřed
ky, které jsou v dnešní době zcela běž
né. Myslím tím veškeré možnosti pro
pagace včetně „reklamních kampaní". 
Vím, že mnozí už jenom při vyslovení 
tohoto slova říkají -  „proboha ne". Ale 
na druhé straně si i oni uvědomují tu 
sílu, ten vliv sdělovacích prostředků na 
vytváření veřejného míněi\í.
Myslím, že náš odpor k těmto novým 
metodám je pochopitelný. Nikdy v Ju
náku nebyly cíleně využívány, my je vy
užívat neumíme a máme obavy, aby 
nám spíše neuškodily. Jsme sice pro
ti, ale cítíme potřebu něco pro zvý
šení prestiže Junáka udělat. Od ní se 
odvíjí zájem dětí o to, být skauty, uznání 
naší práce ze strany společnosti a v ne
poslední řadě i finanční prostředky, kte
ré na zabezpečení svého výchovného 
programu získáme.
Ústřední rada také na tomto poli v po
sledním období udělala významné kro
ky. Tím nejdůležitějším je, že uzavře
la dohodu o spolupráci s profesio
nální agenturou Kairos, která vykazu
je velmi dobré výsledky v oblasti vytvá- 
ření„public relations" (= vztahů kveřej- 
nosti) pro různé veřejně prospěšné in
stituce a organizace. A protože jsem 
narazil na určité fámy, pokusím se co 
nejstručněji naznačit, „oč tu jde". 
Agentura Kairos bude napomáhat Juná
ku při zajišťování jeho „vztahů k veřej

nosti" (tzv. P. R.) -  tj. bude zvyšovat 
povědomost o Junáku, propagovat ho, 
zjednodušeně řečeno bude se snažit 
o jeho zpopulárnění, zviditelnění.
Jak? Bude spolupracovat na přípravě 
a při realizaci celostátních akcí typu 
zvláštního benefičního koncertu, Naviga- 
mus 97, Fénix 97 -  tábory slovanských 
skautů apod. A bude na tyto akce zajiš
ťovat finanční prostředky. Kromě toho 
vypomůže s pořádáním „tiskovek", zajiš
těním, aby o Junáku psaly celostátní de
níky atd.

Bude to dělat zadarmo, nebo to Ju
nák zaplatí?
A teď bych byl rád, kdyby následujícím 
řádkům věnovali pozornost zejména 
všichni šiřitelé zaručených zpráv. Je do
hodnut stejný systém, jaký užívají i jiné 
nadace, společnosti či sdružení s hu
manitárním nebo jiným společensko- 
prospěným posláním.
Kairos na každou akci, na které se shod
neme, předloží ke schválení rozpočet. 
Na krytí rozpočtu bude shánět peníze, 
a z nich bude financovat náklady spoje
né s realizací akce. Mezi náklady bude 
samozřejmé i dohodnutá odměna za 
jeho služby. Nezbyde-li na ni v plné vý
ši, bude menší, zbyde-li více, připadne 
zbytek Junáku.

Čím se bude podílet Junák?
My dodáme sebe, své cíle, myšlenky, 
své jméno... Jo, a abych nezapomněl: 
30 tisíc. Jako kauci, abychom si to hned 
na začátku nerozmysleli a necouvli. Ši
řitelé poplašných zpráv, pozor! -  jedná 
se o částku, která se nám vrátí. Co do
dat závěrem? Vše běží, jsou vidět první 
výsledky a věřím, že budeme všichni 
spokojeni.
Zatím se nepodařilo vydat avizovaný pro
pagační leták představující Junáka širo
ké veřejnosti. Termín se poněkud zpož
ďuje, ale věřím, že se ho včetně cizoja
zyčných mutací co nejdříve dočkáme.

Zato už dnes si u TDC nebo u 4. středis
ka VAVÉHA Č. Budějovice můžete ob
jednat Skautský nástěnný kalendář. Je 
tvořen 14 listy velikosti 41 x 26 cm, 
13 z nich jsou velice jemné linoryty se 
skautskými motivy bratra Ladislava 
Ruska -  Šamana z Olomouce, v barev
ném provedení, čtrnáctý list je černobílý 
a jsou na něm uvedeny nejzákladnější 
informace o Junáku, doplněné kratič
kým vyznáním autora.
Kalendář byl připravován jako pro
pagační materiál Junáka a jsem pře
svědčen, že se dílo povedlo. Při jeho 
přípravě jsme si představovali, že bude 
viset od kanceláře prezidenta republi
ky po pokojík nejmladšího vlčete. Mě
li bychom dokázat, aby je j měli ve 
WAGGGS, WOSM, na každém měst
ském nebo obecním úřadě..., prostě 
všude. Naše středisko počítá s tím, že 
jej s přáním do nového roku obdrží 
všichni naši dárci a příznivci -  af’ visí 
u každého sponzora na zdi a celý 
rok nás připomíná.
Vydání kalendáře ÚRJ výrazně finančně 
podpořila a kalendář bude zájemcům 
prodáván za 40 korun (plus poštovné), 
za cenu nižší než výrobní, cenu doto
vanou. Po prvních reakcích těch, kteří 
viděli ukázky kalendáře, je to jediné, 
z čeho teď mám strach, že nebudou 
stačit, přestože je kalendářů vyrobeno 
3 X více než vydal loni FONS.
A ještě jedna věc bude obtížná. A to, 
s ohledem na rozměr kalendáře, jeho 
distribuce. Prosím vás, snažte se co 
nejvíce ulehčit úlohu těm, kteří budou 
zásilky balit a snažte se o hromadné 
objednávky nebo osobní odběr.

Jak je z předchozích řádek patrno, 
ÚRJ „kampaň" na zvýšení prestiže 
Junáka odstartovala. Záleží na vás, 
jestli se připojíte a svým dílem při
spějete k jejímu úspěchu.

František Šmajcl -  Riki 
náčelník CHK

Z REDAKCE - OPRAVY
Redakční šotek ]e neúnavný, a proto si, prosím, opravte:

34. ročník: č. 8-9, str. 14, aktuální adresa Karty mládeže (Cestování 
s Herkulem) je Mánesova 46,120 00 Praha 2, tel/fax 24 25 03 88 
č. 8-9, str. 17, Dětský strach - predprázdninové zamyšlení napsal br. 
Fr. Žváček - Frank z Olomouce.
č. 10, str. 4 v podtitulu je správně; připravte se včas na podávání 
projektů k programům dotovaným státními granty! (nikoliv garanty), 
č. 10, str. 23 • V článku Máte také svůj časopis? - šotek zaměnil kus 
textu za neúplné údaje. Viz str. 29 v tomto čísle.
Č. 10, str. 27 • ústečtí skauti se účastnili konference Českého svazu bojov
níků za svobodu (nikoliv českého svazu protifašistických bojovníků), 
zvláštní číslo ABS (č. 11) str. 15 - v článku Ale v civilu, sestry! bylo 
uvedeno chybné datum úmrtíTGM - správně jeto 1937.

35. ročník: č.1, str. 21 autorem článku P. R. aneb občanské vztahy v 
skautingu je holandský patron Junáka Gerard Waardijk.
Omlouváme se velice. redakce

Zprávy z TDC
Vážení předplatitelé,
v září jste obdrželi první zásilku skautských časopisů. Jako každá nová 
věc, tak i tato potřebuje čas na zaběhnutí a odchytání mušek. Proto se 
omlouváme pokud došlo k nějaké chybě. Ti z vás, kteří si časopisy 
předplatili a nedošly jim, či mají problém s objednávkou, zavololejte 
na tel. 02/24 102 415 nebo napište na naši adresu.
Stále nemáme na mnoha střediscích tiskové zpravodaje, což mnohým 
z vás znemožňuje levnější odběr, pokuste se tento problém řešit, ušetří 
finance vám i nám. Nyní distribujeme Skauting, Skaut-Junák a Světýl
ko. 2. číslo FONS vyjde v listopadu. Za TDC Bobo

V J



OTAZIVIKY Myslíš si, že by lesní školy mohly být 
koedukované?

Vladimír Cvrček 
-  Vezír,
Liberec

Kapitán oddílu 
OS/
přístavný HKVS 
výchovný ORJ

m | k | ^  Nežijeme v Biaf' 
A l M w  ře ani v době Po
pelky Biliánové. Jestliže má 
adept zdravotnického kursu 
pro čekatelskou zkoušku znát 
délku pupeční šňůry, proč by 
frekventant lesní školy neměl 
vědět o psychických, fyzic
kých a hygienických odliš
nostech skautů opačného 
pohlaví? Vše ostatní je snad 
totožné.

Zdůrazňují slovo 
mohly, ve skuteč

ností již jsou. Argumenty pro 
a proti by byly na delší úva
hu.

I M t  ventkou dívčí LŠ a ja
ko instruktorka jsem mohla 
přednášet na několika dív
čích LŠ. Myslím si, že koedu- 
kace by narušila samostat
nost.

K l C  í^*^3^u^ované akce 
IM  t  u věku nad 18 let jsou 
normální a v pořádku, u LŠ 
však pokládám koedukaci za 
nevhodnou. Přítomnost obou 
pohlaví ovlivní soustředění 
účastníků na lesoškoláckou 
výchovu.

Hana Kvapilová 
-  Ježek,
Čáslav

vůdkyně oddílu 
skautek/ 
náčelní DK

1 . 1  —  LŠ je určena k další- 
I M t  mu vzdělávání vůd- 
kyň pro výchovu děvčat. Pro
to považuji za zcela přiroze
né, aby i zde byl kolektiv dív
čí. V tomto názoru mě utvr
zují nejen rozhovory s leso- 
školačkami, ale i s odborní
ky na poli pedagogiky a psy
chologie.

Libor Beránek 
-  Nožka, 
Terezín

vůdce smečky 
vlčat

K l C  oddělenou
I M t  přípravu vůdců a vůd- 
kyň v duchu organizačního 
členění Junáka. Kromě skaut
ského poselství je nutné posi
lovat přípravu na rozdílné, 
i když rovnocenné budoucí 
úlohy mladé generace v rodi
ně a ve společnosti.

Jedna dnes prak- 
A l M w  ticky existuje, vo
dácká, a nikdo se nad ní ne- 
pozastavuje. My bychom mě
li stále rozšiřovat nabídku 
zájemcům o skautské vzdě
lávání. já tuto možnost pova
žuji za samozřejmou. Je je
nom potřeba dohodnout ro
zumná pravidla.

VZ DK střediska/
hospodářská
zpravodajka

Také. PřestožeANO jsem zastáncem
samostatných dívčích a chla
peckých oddílů, domnívám 
se, že v rámci výchovy činov
níků by měla existovat i tato 
možnost. Otázka dodržová
ní specifik výchovy chlap
ců a dívek je jiná, než otázka 
výchovy činovníků.

m » I A  Nejsem přesvěd- 
A I M  U  čen, že by výcho
va mladých žen a mužů i pří
stup k vedení chlapeckých 
a dívčích oddílů byly natolik 
odlišné, aby tomu tak ne
mohlo být. Koedukace na ta
kové úrovni je pro mladé lidi 
důležitá i z hlediska formo
vání vlastních postojů k part
nerským vztahům, rodinné
mu cítění, k odbourání bariér 
ve vztazích žena a muž...

A Rozhodně. Mys-
A I M U  lim si, že by to by
lo naprosto přirozené. I když 
mnohé programy by bylo 
vhodné oddělit.

Pavel Trantina,
České
Budějovice

zástupce 
vedoucího 
oddílu/ org. 
zpravodaj ORJ

A | L | ^  Myslím si, že mož- 
A l M w  nost účasti skau
tek na chlapeckých LŠ či skau
tů na dívčích LŠ má své lo
gické opodstatnění minimál
ně v případě, kdy tito činov
níci pracují pro kmen, jenž 
LŠ pořádá. Např. vůdkyně vl
čat by se přece měla zabývat 
psychologií chlapeckou a ni
koliv dívčí. Koedukace LŠ je 
ale jen jedním problémem 
v oblasti výchovy činovníků, 
který bude třeba řešit.

náčelník OS

M C
I M b  i nadále respektovat 
zvláštnosti dívčí a chlapecké 
výchovy -  ty by se měly i na
dále projevovat v praktic
kém vedení každé LŠ. Tím 
nenívyloučenapraktickásou- 
činnost LŠ obou mladých 
kmenů v některých oborech, 
např. roveringu.

KDO NEODEBÍRÁ SKAUTING, SPÁCHAL INFORM AČNÍ SEBEVRAŽDU
(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 Tiskové a distribuční centrum Junáka, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1. Neváhej! 
Doporuč Skauting i svým zástupcům, roverům a rangers, rádcům, OS...
Na téže adrese je možno objednat i Skaut-Junák, Světýlko a Fons.



Blahopřeieme,
pane prezidente!

4. května -  První vodní výlet
...sešli jsme se na obvyklém místě, na 
konečné 17 a 21, odkud jsme se ode
brali ke své lodí. Chrobáci vzali keňu, 
a tak jsme málem byli celé loďstvo. Za 
zmínku stojí, že se keňa udělala a že 
převozník měl staré medy...

Pan prezident Václav Havel oslavil 5. říj
na šedesáté narozeniny.
Alespoň touto cestou mu chceme po
blahopřát
Čas neuvěřitelně letí, a tak se je j poku
síme maličko zabrzdit nahlédnutím do 
kroniky 21. oddílu pražského střediska 
Šipka, později schovaného pod hlavičku 
Sokol Odívání, kam Václav -  Chrobák 
a jeho bratr Ivan -  Puzuk v poválečných 
dobách chodili. Kapitánem oddílu byl 
tehdy Radko Trohař, nynější instruktor 
PLŠ.

22.-26. března 1951 -  Velikonoce
Jelo se k Mumům do jejich chaty až 
k Budějicím. Po příjezdu jsme si toto 
památné město jak se patří prohlédli, 
přičemž Lojza, chodící s Chrobcem po 
městě v plavkách, zapomněl na kašně 
na náměstí klobouk.

22. dubna -  Koníčkování
...foukal mrazivý vítr. Voda byla strašně 
studená a vítr zvedal na Vltavě vysoké 
vlny. Jedeme až ke staveništi mostu 
s větrem v zádech. Chrobáci jedou na 
kanoi. U mostu přistáváme. Bude se 
„kon iť! Chrobáci se zdráhají, ale není 
to nic platné, Radko uvazuje šňůru a ko- 
nit musí. Zrovna jim to moc nejde.

Konírně až k ústí Berounky, převezli jsme 
se na druhou stranu a začali konít proudy... 
Čekáme na Chrobáky. Sušíme věci a po
jídáme. V jednu se jede dolů...až k Ji
ráskovu mostu, kde bude jarní nástup 
vodáků.

2. března 1952 -  Hra ve městě
Naše hra se odehrávala na Malé Straně. 
Byla dost složitá, za pomoci různých 
kartiček, lístečků a podpisů, ale to její
mu tvůrci nestačilo., .museli jsme aspoň 
stokrát běžet na Karlův most a nahoru 
na Hrad...a mezitím nahoru a dolů Ne- 
rudovkou. Za pozorné účasti strážníků 
však proběhla dosti dobře, ač Chrobáci 
mermomocí chtěli být sebráni pro ruše
ní klidu...

10.>14. dubna 1952 -  Velikonoce
Poslední den byl společný táborák. 
Chrobák a Radko předvedli pásmo Tr
háky v kostce alebo Synu, uč se vtipný 
býti. Zuřivý potlesk.

16. července -  putovní tábor Vltava
Chrobáci, majíce službu, jedou napřed 
za účelem nakoupení. Po nich vyjíždíme 
I my. Jaké je však naše překvapení, 
když projedše šlajsnu žďákovskou, zří
me Chrobáky modiiti se nad troskami 
jejich stroje (-  kanoe). Páni se udělali 
totiž tak, že loď prorazili a zlomili něko
lik žeber...

Chrobák byl v oddíle od r. 1946, po tá
boře 1952 z oddílu odchází, jeho bratr 
Puzuk zůstává.

Pozn. red.:
V kronice se časřo píše o Chrobácich. Nejde 
o bratry Havlovy, ale jen o Václava a jeho spo
lujezdce v kanoi Lojzu. Přezdívku Chrobák 
dostal Václav od spolužáka a pozdějšího reži
séra Miloše Formana (viz Junák č. 3/1990).
Na fotografiích Chrobák na sloupu el. vedení 
a na lavičce zcela vpravo.
Vyprávění o panu prezidentovi a další výňatky 
z kroniky si můžete přečíst ve Skautu-Junáku 
pod názvem Skautská léta Václava Havla aneb 
Chrobáci se zase udělali.

Václav Havel v datech
5.10.1936 -  se narodil V Praze. Pochází z přední pražské podnika-

teisko-intelektuální rodiny spjaté s českým kulturním a politickým 
děním dvacátých až čtyřicátých let. Jeho otec se jako student 
účastnil protirakouského odboje, stal se pak prvním předsedou 
Svazu čs. studentstva, v letech 1930-35 byl předsedou pražské 
YMCA a působil i v Rotary-klubu.

1951 -55 -  pro svůj „buržoazní původ" nemohl studovat na střední škole, 
pracoval jako chemický laborant a večerně studoval gymnázium

1955-57 -  studoval na ekonomické fakultě ČVUT
1957-59 -  si odbýval základní vojenskou službu
1959- 60 -  pracoval jako jevištní technik v Divadle ABC
1960- 68 -  dramaturg a asistent režie v Divadle Na zábradlí
1962-67 -  studoval dramaturgii na AMU v Praze
1967 -vystoupil se zásadním projevém na IV. sjezdu čs. spisovatelů
1968 -  se stal předsedou Klubu nezávislých spisovatelů, dále byl 

členem Klubu angažovaných nestraníků
1968-69 -  spolupracoval s Literárními listy. Listy a Zítřkem
srpen 1969 -  hlavní autor Deseti bodů na protest proti vývoji pomě

rů v Československu adresovaných „straně a vládě"
1969 -  odešel do ústraní a věnoval se literární práci
1974 -  krátce pracoval v trutnovském pivovaru jako dělník
1975 -  napsal obsáhlý dopis G. Husákovi s pronikavou analýzou 

tehdejší celospolečenské a politické situace
1976 -  jeden z iniciátorů a zakládajících členů Charty 77

1977 -  jeden ze tří prvních mluvčích Charty 77
1978 -  spoluzakladatel Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných
1979-83 -  zatčen za „podvracení republiky" a vězněn za politickou

aktivitu
1987-89 -  člen redakční rady a stálý spolupracovník samizdatových

Lidových novin
1988 -  podepsal manifest Hnutí za občanskou svobodu -  Demokra

cie pro všechny
1989 -  16. 1. uctil památku Jana Palacha na Václavském náměstí, 

vzápětí opět vězněn a v květnu podmínečně propuštěn
1989 -  spoluautor petice „Několik vět"
1989 -  vedoucí osobnost Občanského fóra
29.12.1989 -  zvolen presidentem republiky (znovu zvolen 5. 7.

1991) a je jím až do konce roku 1992 
1993 -  po rozpadu Československa zvolen prvním presidentem ČR
Od poloviny padesátých let je literárné činný. Publikoval v časopi
sech Květen, Divadlo, Literární noviny, Tvář, Sešity pro mladou litera
turu. Napsal řadu divadelních her: Rodinný večer (1959), Autostop 
(1961), Zahradní slavnost (1963), Vyrozumění (1965), Ztížená možnost 
soustředění (1968), Spiklenci (1970), Žebrácká opera (1972), Audience 
(1975), Vernisáž (1975), Horský hotel (1976), Policie (1977), Soukromý 
pohled (1978), Protest (1978), Chyba (1983), Oznámení (1983), Largo 
desolato (1984), Pokoušení (1985), Asanace (1987). Dalším jeho pro
jevem jsou politické a literární úvahy a eseje: Dopisy Olze 0985 To
ronto), O lidskou identitu (1984, Londýně), Do různých stran (1990), 
Dálkový výslech. Letní přemítání (1991).

z různých materiálů sestavil Windy



CTYR I T Y P I
Jaké byly letošní lesní školy a kurzy ChK?
A co z toho plyne pro příští roky?

Prožil jsem letos o prázdninách pocity 
vzdáleně podobné těm, které zakouší 
novopečený otec, když se nadýmá pý
chou nad něčím, co se zdárně má k svě
tu a tuto jeho pýchu ani v nejmenšim 
nenarušuje fakt, že na zrození svého 
dítěte má pramalou zásluhu. Podařilo 
se mi totiž navštívit většinu lesních škol 
a kurzů, které odbor pro výchovu činov
niků ChK pořádal a strávil na nich asi 
deset dní. A lépe jsem porozumněl to
mu, co říkal generál Patton svým vojá
ků: „Pánové, být vašim velitelem byla 
největší čest, která mě v životě potka
la. ..“ . Opravdu není špatný pocit být zpra
vodajem pro výchovu činovníků, když 
lesní školy a kurzy vypadají takhle.
Tím nepříliš souvislým úvodem jsem 
chtěl říct, že letošnítábory LŠ a LK před
čily všechna má očekávání. A to jak 
v kvalitě, tak i v číslech. V letošním roce 
proběhlo jedenáct (!) lesních škol chla
peckého kmene, kterých se účastnilo 
téměř 160 frekventnantů. To je více, než 
kolik bylo za minulý rok složeno vůd- 
covských zkoušek! Rovněž se uskuteč
nilo čtrnáct lesních kurzů, na kterých 
bylo celkem téměř 300 frekventantů. 
Dohromady tedy přes 450 činovníků 
a R&R věnovalo deset dní svého prázd
ninového času na to, aby se něco nové
ho dozvěděli, naučili, aby navázali nová 
přátelství a kontakty. To opravdu není 
malé číslo!
Nejlepší na tom ovšem je, že kvantita se 
nejeví býti vykoupena kvalitou. Naopak, 
myslím, že průměrná úroveň letošních 
LS a LK byla velmi dobrá. Samozřejmé, 
všude se najde pár věcí, které je možno 
dělat lépe, ale dokonalost je konec kon
ců jenom prvním stádiem úpadku. A do
kud bude platit, že každý rok budou 
výsledky zřetelně lepší, než v roce před
chozím, je všechno v nejlepším pořád
ku. Nicméně chci shrnout některé kon
krétní závěry, ke kterým jsem došel při 
návštěvě letošních škol a kurzů a při 
diskuzi s jejich vůdci a instruktory.

Nejnápadnějším jevem letošních škol 
byl „fenomén čtyř týpí“ . Více, nežli po
lovina letošních lesních škol (které mají 
tradičně ve znaku tři týpí) se uskutečnila 
společně, na jednom tábořišti s lesními

minimální. Patnáct frekventantů však 
zjevně nepředstavovalo příliš nízký po
čet z hlediska výchovného -  naopak, 
někteří vůdci si pochvalovali, že takhle 
se instruktoři mohou frekventantům o- 
sobně věnovat. A vzhledem k tomu, že 
problémy ekonomické řeší soužití s les
ním kurzem, je načase revidovat před
pis. Kdybychom totiž v souladu se Sta
tutem trvali na čísle 18 jako na minimál
ním, mohly by se letos z jedenácti les
ních škol uskutečnit dvě! A jelikož si 
myslím, že situace, kdy osmdesát pro

kurzy (které mají -  i když ne tak tradičně 
-  ve znaku týpí jedno). Stručně se dá 
říct, že zkušenosti z této spolupráce 
„čtyřtýpí" na jednom tábořišti jsou dob
ré. Nikdo z vůdců a instruktorů, se kte
rými jsem na toto téma hovořil, si nestě
žoval. Je ještě zapotřebí vyhodnotit ná
zory a zkušenosti frekventantů, ale 
předběžné odhady nasvědčujítomu, že 
budou podobné. Zajímavé jsou rozdíly 
v pojetí spolupráce mezi školou a kur
zem. Jejich blízkost byla velmi různá. 
Viděl jsem tábor, kde sice škola a kurz 
byly na jednom místě, ale program byl 
velmi důmyslně sestaven tak, aby se 
frekventanti kurzu a školy navzájem té
měř nepotkali, všechna zaměstnání by
la oddělená a lišily se i časy jídel, roz
cviček apod. Věřím, že většina „školá
ků" odjížděla z tábora, aniž by „kurzis- 
ty“ znala jménem. Celý tábor měl spo
lečné hospodaření, oddělené instruk- 
torské sbory, jednotliví instruktoři ale 
měli přednášky a zaměstnání na obou 
akcích. Opačným příkladem byl tábor, 
kde hranice mezi kurzem a školou byly 
na první pohled takřka nezřetelné, lesní 
škola a kurz měly více jak tři čtvrtiny 
přednášek společných frekventanti pro
žívali společný „táborový život". Nechci 
v tuto chvíli tyto přístupy hodnotit, bude 
zapotřebí ještě hodně zkoumánía úvah, 
než dospějeme k nějakému doporuče
ní, jak by měla spolupráce čtyř týpí na 
jednom táboře vypadat. Ale jasně se dá 
říct, že není neúčelná a nesmyslná. Mi
mo jiné také umožnila existenci řady LŠ, 
které by byly pro nízký počet frekven
tantů ekonomicky neúnosné. Průměrný 
počet frekventantů v letošním roce byl 
asi patnáct na jedné lesní škole, což je 
méně, než je podle Statutu LŠ počet

cent škol potřebuje výjimku, je absurdní 
-  je zapotřebí změnit Statut. Odbor jistě 
povede diskuze o konkrétní velikosti to
hoto čísla, mým příspěvkem do této dis
kuze by mohlo být, že jedna z lesních 
škol, které se mi nejvíce líbily, měla 
sedm frekventantů.
Úkazem, který jsem zaznamenal na vět
šině škol a který považuji za jednoznač
ně negativní, jsou „mrtvé přihlášky". 
Tím myslím lidi, kteří se na lesní školu 
či kurz závazně přihlásí a pak se (bez 
omluvy) nedostaví. V jednom případě 
činily „mrtvé přihlášký’ skoro polovinu 
všech přihlášených! Vžijte se do situace 
instruktorského sboru, který v den za
hájení tábora zjistí, že přijela jen polovi
na frekventantů. Obávám se, že jediné 
řešení je nekompromisní ekonomický 
tlak: peníze (všechny nebo alespoň 
podstatná záloha) předem, vrací se jen 
v případě neúčasti omluvené náhlým o- 
nemocněním nebo závažnými rodinými 
důvody. Jednou z věcí, která by rozhod
ně stála za úvahu, je změna dramatur
gie lesních škol a kurzů. Dnes se větši
na lesních škol sestává z devítidenního 
tábora (od soboty do neděle) a dvou 
následných víkendových setkání. Tato 
koncepce odporuje představě skaut
ského výchovného roku, ve kterém je 
tábor spíše vyvrcholením uplynulého 
roku, nežli počátkem nového. Tato ana
logie má hlubší důsledky, než by se 
mohlo na první pohled zdát. Uspořádá
ní LŠ s následnými víkendy totiž trpí 
přesně stejnými nedostatky, jakými by 
trpěl skautský rok zahajovaný táborem. 
Za prvé -  během tábora trvá několik 
počátečních dnů, než se frekventanti 
seznámí navzájem a s instruktory, tudíž 
začátek je poněkud rozpačitý a postrá-
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dá zřetelný “odpich”. Za druhé -  frek
ventanti jsou rozděleni do družin v pod
statě náhodně, protože na základě „pa
pírových" údajů nelze zajistit, že se po
daří sestavit družiny, které budou sku
tečně efektivními týmy, ve kterých se 
budou frekventanti vzájemně doplňovat 
a podporovat. Zkuste si představit, že 
na svůj skautský tábor sestavíte družiny 
náhodně -  třeba losováním! Mám však 
ještě třetí, a z mého pohledu nejzávaž
nější námitku proti tomuto uspořádání. 
A ta se týká „předčasného vyvrcholení". 
Jde o to, že vrcholem celé lesní školy je, 
nebo měl by být, závěrečný táborový 
oheň. Je vyvrcholením předeším emo
cionálním a spirituálním, je „vstupem 
do kruhu". Jenže; tento vrchol je před
časný, je vstupem podmíněným, proto
že frekventanti ještě nemohou mít spl
něny všechny podmínky pro absoivenci 
LŠ. Musí ještě napsat písemnou práci, 
dát do pořádku deník, vydlabat lžíci 
a kdoví co ještě... Takže se jim může 
stát -  a stává se -  že jim někdo za půl 
roku řekne: „Bratře, to je sice pravda, že 
jsme tě v srpnu slavnostně přijali do 
kruhu lesoškoláků, ale ta lžíce je vydla
baná nedbale, kresby v deníku nejsou 
zdařilé a písemná práce je nesrozumi
telná. Takže z tebe žádný lesoškolák 
nebude, šedivý šátek nedostaneš a na 
ten oheň tehdy v srpnu -  tak na ten, 
prosím, bratře zapomeňl" Jistě; kariku- 
ji, ale snad vnímáte absurditu celé situ
ace. Proto si myslím, že by měla být 
podřízena celá organizace lesní ško
ly tomu, aby frekventant mohl splnit 
všechny podmínky absolvence již bě
hem tábora a závěrečný oheň byl sku
tečně ohněm absolvenčním, nepodmí
něným a celoživotním přijetím do kru
hu.
Výsledkem všech těchto úvah je model, 
ve kterém víkendová setkání předchá
zejí letní tábor, který představuje vyvr
cholení celé přípravy lesoškoláka. Před
stavuji si dramaturgii celé lesníškolyasi 
takhle: Celý běh lesní školy začíná ví
kendovým setkáním někdy na počátku 
jara. Účelem celého setkání je dát lidi 
dohromady, nejlépe „zapéct" je do jed
né party nějakou náročnou akcí. Před
stavuji sl třeba úvodní mnohahodino
vou, psychicky i fyzicky vyčerpávající 
hru, při která frekventanti nachodí či 
naběhají desítky kilometrů, budou mu

set řešit složité úkoly. To vše v náhodně 
sestavených družinách. Hra končí ně
kdy pozdě v noci z pátku na sobotu -  
v podstatě už nad ránem. Po několika 
málo hodinách spánku je budíček a za
číná náročný sobotní den. Je zaměřen 
na aktivity nejrůznějšího druhu, konaně 
převážně po družinách, jejichž složení 
se neustále mění. Večer je věnován vzá
jemnému poznávání účastníků, psy
chologickým hrám a aktivitám, které lá
mou ledy mezi nimi, ve kterých se každý 
odkryje a otevře. Spát se jde pozdě v no
ci... V neděli ráno se probouzí ospalá 
a k smrti utahaná parta lid í-a le  je to  už 
opravdová parta! Neděle je věnována 
vlastní lesní škole. Instruktoři vysvětlují 
všechny podmínky absolvence, frekven
tanti si volí téma písemné práce a konzul
tanta. Všichni se rozjíždějí domů. Druhý 
víkend se koná zhruba počátkem léta, 
tedy asi po třech měsících. V mezidobí 
sestaví instruktoři (na základě poznatků 
z úvodního setkám) již definitivní druži
ny, které si během druhého víkendu 
zvolí tradiční družinové atributy (pokřik, 
symbol, atd.,,). Jinak je druhý víkend 
především teoretický, probíhá řada před
nášek, které jsou prostřídány drobnými 
hrami po družinách. Na druhý víkend 
přivezou všichni frekventanti hotový kon
cept své písemné práce a mají vyhraze
ný čas na konzultace s instruktory. Ko
nečně během letních prázdnin se koná

devítidenní letní tábor, na kterém se za
číná naplno již od prvního dne. Všichni 
se navzájem znají, družiny jsou již na 
sebe zvyklé -  všechno jde hladce. Tá
bor je věnován především praxi, teorii 
dostávají frekventanti hlavně písemně. 
Přesto nechybí ani přednášky a teore
tická zaměstnání, podílejí se však na 
celkověm programu menšinově. Důleži
tou součástí jsou obhajoby písmených 
prací, kdy každý z frekventantů před os
tatními ve vymezeném čase nastíní té
ma své práce, její hlavní závěry a pří
nos. Odpovídá na dotazy a případné 
kritické postřehy. Práce -  teď již ve své 
definitivní podobě -  je nabídnuta během 
tábora všem frekventantům k přečtení. 
Jasně se již profilují „odborníci" na urči
tá témata a instruktoři začínají vybírat 
účastníky, kterým doporučí absoivenci 
instruktorské LŠ. Vyvrcholením celé 
lesní školy je závěrečný absolventský 
oheň, který představuje vstup do kruhu 
lesních škol. Absolventi dostávají na 
místě dekret a šedivý šátek. Na podzim 
se uskuteční ještě jedno víkendové set
kání, tentokrát ale společné i pro minulé 
běhy lesní školy, Potkávaj í se tak navzá
jem různé generace absolventů, vymě
ňují si zkušenosti, navazují kontakty. Ta
to vize lesní školy představuje model, 
který je shrnutím mých úvah a řady dis
kuzí s instruktory a frekventanty lesních 
škol, jejich myšlenek, námětů a úvah. 
Zkuste se nad ní zamyslet i vy.
Na závěr svě potáborové lesoškolácké 
úvahy chci především poděkovat. Po
děkovat těm, kteří se lesních škol a kur
zů zúčastnili a věnovali svůj drahocený 
volný čas tomu, aby byli lepšími vedou
cími, Děkuji jim jménem těch dětí, které 
vedou. A chci poděkovat samozřejmě 
i těm, kteří všechny ty školy a kurzy při
pravili, kteří sl dlouhé hodiny lámali hla
vu nad jejich programem, připravovali 
si přednášky, zajišťovali všechno od ku
chyně až po dopravu. Těm všem děkuji 
jménem těch samých děti. Přestože je 
asi nikdy neuvidí, udělali pro ně velký 
kus skautské služby.

Tomáš Řehák -  Špalek 
zpravodaj ÚRJ pro výchovu činovniků

Fotografie na straně 6 dole z Jesenické 
LŠ-Anna Velichová-lda, ostatní z Praž
ské LŠ -  František Bobek-Yankee



TÁBORY včera a dneî
Tábore, tábore, má duše tě zná...

aneb malé, nesouvislé srovnání táborů kdysi a dnes od pamětníka

©

Doba trvání:
Skaut Jiří Wolker, účastník Svojsíkova 
tábora pod Lipnicí v roce 1916, uvádí 
ve svém deníku zážitky 41. táborového 
dne jako dne posledního. Později se 
ustálila doba skautského táboření na 
jednom měsíci. Dnes je vzácností třítý
denní táborový turnus, zvláště u světlu
šek a vlčat bývá doba táboření podstat
ně kratší. To souvisí s časovými mož
nostmi činovníků, na táboře jsou větši
nou o své dovolené.

Využití táborů:
Bývalo zvykem, že do tábora chlapec
kého nastoupily po jeho skončení skaut
ky. Tábortak byl využit maximálně. Mno
hé oddíly, střediska se dnes chovají trž
ně a dávají své tábory k disposici skaut
ským i neskautským složkám, někdy 
i pro rodinné táboření činovníků, old- 
skautů či přátel skautingu. Vybudovat 
tábor na jeden jediný turnus podstatně 
zvyšuje jeho finanční náklad.

Čas táboření:
Většinou dáváme přednost červenci. 
Má své nevýhody (drahé ovoce, zeleni
na), ale také výhody, pro které to vyhrá
vá: delší den a pravděpodobnost teplé
ho počasí. Pročinovníky hraje roli i mož
nost účasti na lesních školách a kur
sech, které bývají koncem prázdnin.

Výstavba tábora:
Dříve téměř výhradně stany -  jehlany na 
krajinkových podsadách. Ty se ovšem 
budovaly až na místě samém. Zkušení 
skauti se při tom rádi blýskli určováním 
pravého úhlu podle klobouku a použitím 
jednoduché vodováhy v jídelní misce. 
Podsady pak vzaly za své, byly spáleny 
na rozlučkovém táboráku. To by při dneš
ních cenách dřeva nebylo hospodárné. 
Držíme se tradičních podsad, ale musíme 
řešit problémy s jejich stavbou, oprava
mi, transportem a skladováním. Stále 
více se dnes rozšiřuje táboření v indián
ských tee-pee. Má svůj romantický pů
vab. Podobně jako s podsadami je nutno 
vyřešit transport a skladování tyčí.

Administrativa tábora:
Dnes se rozrostla do rozměrů nevída
ných. Je chvályhodné, že mnohá středis
ka obstarávají tábořícím oddílům potře
bné administrativní vybavení tábora. Dří
ve to bylo jednodušší. Obvykle stači
la ústní dohoda s majitelem pozemku. 
Skautík přinesl táborový poplatek -  pení
ze nadřevo, vůdce si udělal čárku. Někde 
dnes pracně pátrají, za koho byl vlastně 
příspěvek na tábor odeslán. Lze to vyře
šit přidělením a důsledným používáním 
osobního čísla každému jednotlivci.

Voda:
Bez ní není života -  to platí i pro tábory. 
Kdysi celý oddíl obvykle o Velikonocích 
navštívil příští tábořiště. Pokud bylo su
ché, pravděpodobně ani letní déšť ne
představoval nebezpečí nežádoucí pří

lišné vlhkosti. Ovšem -  mimořádné prů
trže či stoletou vodu nelze předpoklá
dat. Letos se před přílišným množstvím 
vody některé tábory stěhovaly. Pitná vo
da z blízké studánky kdysi bývala o- 
chutnána všemi členy oddílu, a pokud 
nenastaly zdravotní potíže, byla shledá
na dobrou pro tábor. Dříve městský fy
sikus, dnes hygienická stanice posk^- 
ne za nemírný peníz podrobnější roz
bor. Přísun vody z ověřených zdrojů je 
řešen donáškou či dovozem táborovou 
službou. Někde brali vodu z přistavené 
cisterny, pravidelně doplňované vodo
hospodářskou službou. Některé tábory 
si dopravily vodu do kuchyně samospá
dem dočasným potrubím, hadicí. Uni
kátním bylo řešení, kdy kuchyně byla 
postavena přímo nad otevřeným vod
ním vrtem.

Úrazy:
Nejčastější nehodou bývala zranění od 
nože, pily či sekery. To platí i dnes. Dneš
ní panelákoví skauti na ně trpí trochu 
více, protože tábor bývá často první pří
ležitostí, kde s tímto nářadím přijdou do 
styku. Asi proto je někteří činovníci ne
dávají svým svěřencům vůbec do ruky 
(prý dokud se nenaučí s nimi bezpečně 
zacházet).

Nemocí:
Nebezpečí úpalu, úžehu v letošních 
prvních deštivých turnusech příliš ne
hrozilo. Zdravotní potíže mohly vznik
nout při zkoušce hladu u těch, kteří jedí 
jen jednou denně -  od rána do večera -  
a mají stálé jedení jako celodenní pro
gram. Pokud někdo po úspěšné hladov
ce si chtěl zameškané jídlo naráz vy
nahradit, učinil životní zkušenost, že 
všeho moc škodí. Stesk po mamince 
a snad i po měkké postýlce, televizi -  na 
to stateční skauti netrpí. Ovšem u ma
lých nováčků je možno se s ním setkat 
a je třeba citlivě jej řešit.

Rodiče a veřejnost na táboře:
Rodiče jsou většinou považováni za 
rušivý element. Nejvhodnější bude asi 
zlatá střední cesta t.j. zařadit do prog
ramu návštěvní den třeba i s táborá
kem. Je přece jen dobré se rodičům 
prezentovat, aby věděli, že jejich děti 
jsou v dobrých rukou. A táborák s ply
nulým řízeným programem, který však 
není pro vůdce překvapením -  to je 
přece něco docela jiného než pouhý 
oheň s opékáním buřtů. Je jistě vhod

né, dokáží-li tábořící skauti nabídnout 
a dát domorodcům kousek veřejně pros
pěšné práce.

Program:
Je z celého tábora to nejdůležitější. Je
ho koncepci je třeba mít předem připra
venou a operativně ji uskutečňovat. Po
časí ovšem nelze plánovat -  poručit mu 
sice můžeme, ale ono často neposlou
chá. Proto je třeba být připraven i na 
mokrou alternativu. Kdysi vrcholem, zla
tým hřebem táborové činnosti bývala 
„honba za pokladem". DřívějšíŠtorchův 
tábor, trvale koncipovaný do doby ka
menné, byl spíše výjimkou. Dnes jsou 
různě motivované hry, trvající celý tá
bor, dosti běžné.
Družinový systém a táborová rada, den
ně hodnotící a řídící běh tábora, býva
ly samozřejmostí, dnes zůstáváme této 
osvědčené tradicí dosti dlužni. Kdysi 
znamenal tábor vyvrcholení práce v od
díle, byly na něm dokončovány všechny 
stupně skautské zdatnosti: nováčci 
skládali slib, košile se obtěžkala odbor- 
kami, výjimečně i orlími pery, skautské 
stezky se značně zaplnily. Dnes někde 
začínají, ale i končí nováčkovskou, už 
vůbec nic nevědí o nějakém I. či dokon
ce II. stupni, existence odborek, skaut
ských stezek k nim nepronikla. Foglaro- 
vy bobříky mohou být doplňkem tábo
rové činnosti, nemohou však plně na
hradit skautský program.
Hodnotit jakýkoli program z krátkého, 
letmého pohledu zodpovědně nelze. To 
mohou a mají udělat ti, kteří táborem žili. 
Co bylo dobře, co bylo špatně? Kde byla 
chyba, jaké jsme měli přednosti? Jak na 
to příště? Jednoznačně však platí: Tábor, 
kde se skauti nudili, nebyl dobrým tábo
rem.

Úklid:
Je závěrem tábora. Ušlapaná tráva se 
brzy zazelená a zvedne. Naše táboření 
by nemělo nic, ale vůbec nic připomí
nat. Kdysi majitel -  obvykle pan hajný -  
bedlivě sledoval, aby na tábořišti ne
zůstal ani hřebík, protože pro jeho pa
soucí se krávu představoval smrtelné 
nebezpečí. Dnes se už obvykle krávy na 
tábořištích nepopásají, ale stará zásada 
je jistě dobrá i dnes: Ať po nás nezůsta
ne ani hřebík! Dokonalým úklidem tábor 
1996 končí, ale dokonalým úklidem už 
vlastně začíná příprava na tábor 1997.

Sir
Foto František Bobek-Yankee



SKAUTIIVG -  
ccíita radoi§ti
Jistě jste si toho také někdy povšimli: do 
nějakého shromáždění junáků a skautek 
přijde některá bělovlasá „skautská ba
bička" nebo holohlavý, ale opálený 
„praděd oldskaut" -  a očividně ožijí. Oči 
se jim rozzáří, překypují nápady, opti
mismem a doslovně tvůrčím nepoko
jem: tolik věcí je přece třeba vyřešit 
a udělat! Prostě -  září z nich radost. Ve 
věku, kdy tolik starších i vy
sloveně starých lidí už jenom 
dožívá, oni naplno žijí. Prožili 
krásná mladá léta ve skaut
ských oddílech a to jim natr
valo dalo kompas k dobré 
cestě životem, ukázalo jim 
směr i styl smysluplného ži
vota. A my víme, že člověk 
může pociťovat radost a žít 
šťastně jen tehdy, cítí-li, že 
jeho život má smysl.
U slov šťastný a štěstí bych 
se chtěl zastavit. Jsou to snad 
nejfrekventovanější slova, kde
koliv se jedná o lidský život 
a lidské vztahy moderní do
by. Díváte-li se třeba jen na 
chvíli na některý z těch ne
sčetných a přitom slabodu
chých seriálů, kterými někte
ré naše televizní stanice,zá
sobuje cizina, slyšíte tam stá
le věty jako: „Bez tebe nebu
du šťastná, Jerry", „Nemám 
v podnikání štěstí, Jimmy",
„Chci být konečně šťastný,
Peggy", atd. atd. Někdo pod
sunul modernímu člověku 
klamnou, ba scestnou myš
lenku, že smyslem života je 
být stůj co stůj jen „šťastný" -  
a velkou vinu na tomto ne
bezpečném klamu nesou prá
vě ty knihy, povídky a filmy, 
kde se neustále a sugestivně 
omílá slovo „štěstí". Dříve to
mu tak nebylo; podívejte se 
do nejznámějších záznamů 
starých dob -  Bible -  že tam 
slovo „štěstí" v moderním 
slova smyslu ani neexistuje!
Dnes se dokonce obsah slo
va „štěstí" stále víc ztotožňuje 
s přáním mít co nejvíc majet
ku, vést co nejpohodlnější ži
vot, dopřávat si co nejvíc po
žitků a radovánek; jen občas, 
z úst některých kulturních 
a duchovně založených lidí, 
slýcháme i vyznání, že oni vi
dí a zažívají své štěstí, svou radost jedi
ně nad dobře vykonaným dílem, nad 
penězi nevyjádřitelnými hodnotami krá
sy, pokoje, dobrých vztahů, dobrých 
výsledků všeho konání. Dříve se o štěstí 
nemluvilo, ani tzv. „právo na štěstí" ne
bylo tak zdůrazňováno. Lidé prostě žili, 
pracovali, tvořili, zdokonalovali svět -  
předávali ho potomkům většinou o ně
co lepší, než byl při jejich zrodu. O štěstí 
se nestarali, neradili se o něm s psychi
atry ani s právníky (důvod k rozvodům 
dneška: „nejsem s ním prostě šťast

ná"), ale bezpochyby pociťovali radost 
a uspokojení z každého dobrého dí
la.
Co vlastně dnes víme o radosti či do
konce štěstí dávného bednáře, které
mu se podařilo zhotovit krásný sud? 
A nebyla snad šťastná venkovská má
ma, když viděla, jak dětem chutnají po
vidlové buchty, které jim napekla?

Skautská cesta životem by měla být -  
a vskutku často taková bývá -  cestou 
plnou snahy o zdokonalování sebe, 
svého okolí a tím celého světa. Nedej
me se mást sobeckými názory o tom, že 
smyslem života je být šťastný, a to po
kud možno bezpracné a hned! Od těch
to názorů je pak jen krůček k egoistic
kým plánům, ja k  rychle a bez námahy 
zbohatnout. Zel, také mnohé soutěže 
a loterie, svádějící vějičkou obrovských 
výher, podsouvají nám všem klamnou 
bludičku „štěstí",,. Přijme-li naše mlá

dež jako správnou tuto amorálnídevizu, 
že předpokladem štěstí jsou peníze, 
blahobyt, zahálčivý luxusní život plný 
neustálých radovánek a všeho druhu 
požitků, pak s ní nesvedeme už nic, ne
zaujme ji sebehodnotnější program vý
chovy přírodou a v přírodě, ani naše 
ideály bratrství nesobeckosti, vzájemné 
lidské pomoci, jak to vyjadřuje i poža
duje naše skautské Desatero... O tolik 
těžší to mají dnešní skautští vychovate
lé, od rádců družin, přes oddílové vůdce 
a vůdkyně -  až po náčelníky! Myslím si 
dokonce, že i současné problémy fi
nanční, organizační, právní a jiné jsou 
jen zlomkem starostí, které našemu 

hnutí přináší tato mravně slo
žitá doba. Pravda, stále to ně
kdo zlehčuje chytrým vysvět
lováním, že „vždy byly s mlá
deží problémy" atd. -  ale to je 
zavírání očí před nesporný
mi fakty. Malý příklad nových 
špatných vlivů: nikdy v minu
losti nepostávaly před hrací
mi automaty, kterých je všu
de nastraženo bezpočet, ta
kové statisíce mladých lidí -  
ba i dětí! A proč propadají 
dnes už i dvanáctiletí té cho
robné a duši pustošící gam- 
blerské závislosti? Protože 
jim někdo sterými formami na
šeptává, že „musí být šťast
ní", a že šťastní budou jen 
tehdy, když budou mít hodně 
peněz. To už není záliba ve 
hrách, běžná i vlastní každé
mu mládí -  to je infekce, zá
vislost, destrukce mladého 
člověka! Namísto prosté hry 
v kuličky u důlků, vytlačených 
patou do sotva oschlé jarní 
půdy, namísto někdejší chla
pecké hry s vrtící se káčou, 
namísto tisíce prostých a krás
ných činností, které se obešly 
zcela bez peněz, naučil ně
kdo naši mládež počítat cin
kající mince a šustící ban
kovky. A drogy, nejdřív levně 
podstrčené (každý má přece 
právo na experiment), poz
ději stále dražší a dohánějící 
své závislé oběti až ke zločin- 
nému shánění peněz, stojí na 
konci této smutné cesty „za 
štěstím"...
Štěstí! Pociťoval jsem štěstí, 
když po letech totality jsem 
mohl znovu, už bez skrývá
ní, přijít mezi své -  na první 
skautské shromáždění. Poci
ťuji něco blízkého štěstí, když 
slyším, že se někde podařila 
pěkná skautská akce, důkaz, 
že drahé hnutí žije. Prožívám 

opravdovou radost, kdykoliv někde vy
jde dobrá skautská kniha -  nebo i jen 
nevelký junácký časopis...
Neboť opravdové štěstí nestojí na peně
zích a nemusí být podmíněno luxusní 
vilou s modravým bazénem na pěstěné 
zahradě. Nevěřme lákavým seriálům! 
Hledejme opravdové štěstí v prostém, 
poctivém, skautském životě. Skauting 
to vše hledá -  i dává.

Ladislav Rusek -  Šaman

Grafika autor

©



p o s e l s t v í
ke Dni S|tolečenst>i
v  Den společenství 25. října vzpomínají old- 
skauti celého světa založení své organizace 
v roce 1953 ve švýcarském Luzernu.

Na 21. světové konferenci IFOFSAG konané v minulém čer
venci v Itálii Jsem měl tu čest být zvolen Vaším předsedou pro 
příští tři roky. Je proto mou milou povinností pozdravit Vás 
u příiežitosti Dne společenství 1996.
Upřímně doufám, že 25. října nebo někdy v tomto období 
sejde se Vás víc než kdy jindy ve Vašich kiubech i giidách, 
abyste slavili a vzdali dík hnutí skautů a skautek.
Naše organizace má víc než 70 000 členů a bude nás více 
o členy v Egyptě, Gambii, Lotyšsku, Rumunsku a Senegalu, 
kteří byli na Konferenci přijati do naší organizace. My je 
srdečně vítáme mezi nás a doufáme, že naše řady se budou 
stále rozrůstat. Když pomyslím na to velké množství chlapců 
a dívek, kteří byli kdy skauty a skautkami a složili ten velmi 
závažný slib, uvědomuji si, jak rozsáhlé jsou naše možnosti 
růstu. Opravdu každý z nás může šířit naše myšlenky.
Ve světě, kde rozpad rodin je stále častější a stále více poci
ťujeme jeho důsledky, bude velkou pomocí, když budeme 
předávat naše zásady skautům i skautkám, našim dětem.

vnoučatům i jejich přátelům. Tyto zásady nám slouží dobře 
již téměř 90 let a skauting má výbornou pověst po celém 
světě.
Na poslední světové konferenci po mnohých diskusích, důklad
ném zvažování a konzultacích bylo konečně rozhodnuto změnit 
název IFOFSAG na: „INTERNATIONAL SCOUT AND GUIDE 
FELLOWSHIP (An organisation foradults)'' = Mezinárodní spo
lečenství skautů a skautek (organizace dospělých). Tento do
datek má zabránit jakémukoliv nedorozumění. Hlavní příčinou 
pro tuto změnu byla ta skutečnost, že mnozí členové nechtěli 
být nazýváni „bývalými" skauty (skautkami), protože jejich zá
sadou je heslo „Jednou skautem (skautkou), vždycky skautem 
(skautkou)". Hlavni slova v názvu byla zachována: Mezinárodní 
společenství. Doufám, že všichni členové budou schopni přij
mout toto rozhodnutí, které bylo demokratické a s kterým sou
hlasí WOSM a WAGGGS. Jsem si jist, že my všichni si zvykne
me velmi rychle na naše nové jméno. Není žádná změna 
v našich cílech, záměrech a zásadách.
Zdá se, že svět se každým rokem zmenšuje díky moderním 
způsobům komunikace, a když si toto uvědomím, věřím, že 
Společenství námi vytvořené bude se rozšiřovat každým ro
kem. Doufám, že já osobně budu mít v příštím roce možnost 
setkat se s mnohými z Vás.
Přeji Vám pěkný Den společenství 1996.
S přátelským pozdravem

Miles Kinchin 
předseda Světového výboru ISGF 

(přeložila Jana Skácelová-Pam)
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Slavnostní schůze 
Svojsíkova oddílu
v den stodvacátého výročí narození za
kladatele naší organizace A. B. Svojsíka 
dne 5. září t.r. se uskutečnila v budově 
Státního zdravotního ústavu slavnostní 
schůze Svojsíkova oddílu. Sešlo se na 
ní 136 sester a bratří z celé naší repub
liky. Schůzi zahájil br. Jumbo -  Burg- 
hauser a jako vždy v úvodu zazněla prv
ní sloka junácké hymny. Br. Punčochář 
seznámil přítomné se stavem členstva 
375 členů, 271 bratří a 104 sester. Tlu
močil také omluvy neúčasti více než 
padesáti členek a členů ze zdravotních 
důvodů či pro vysoký věk. Minutou ti
cha jsme pak uctili památku těch, kteří 
v průběhu uplynulého roku opustili na
vždy naše řady. Br. Jumbo pak hovořil
0 Roku A, B. Svojsíka, o činnosti kole
gia, které se zabývalo přípravou oslav, 
hovořil o spolupráci s Ústřední radou 
a vysoce hodnotil činnost sestry Ivy 
Mackové. Pak přednesli zprávy o čin
nosti rádcové všech družin Svojsíkova 
oddílu: Pražské, Středočeské Polab
ské, Středočeské Podbrdské, Zápa
dočeské, Jihočeské, Severočeské, Vý
chodočeské, Jihomoravské, Hanácké 
a Slezké, Podle místních podmínek se 
družiny scházejí, vytvářejí vlastní hod
notný program, např. kulturní, poznáva
jí různá místa svých krajů, jsou nápo
mocny mnohým střediskům. Pražská 
družina realisovala v uplynulém období 
jakousi linku důvěry ve snaze být nápo
mocna svým starým a nemocným čle
nům. Jihomoravská družina zase zorga
nizovala zájezd do kolébky skautingu, 
do Anglie.
Jednání schůze pozdravil br. starosta 
Jiří Navrátil. Informoval přítomné o tom, 
že jsme řádnými členy všech skaut
ských organizací -  WOSM, WAGGGS
1 ISGF. Konstatoval, že pozice skautin
gu ve světě je dobrá, i když ve všech 
regionech odlišná, a o naší organisaci 
je velmi dobré mínění. Také Svojsíkovo

„Jednou skautem, provždy skautem" se 
dostává do světového povědomí. Vyso
ce hodnotil činnost lesních škol, které 
navštívil. Sestra Iva Macková pak po
zdravila shromáždění jménem zaměst
nanců ústředí a ocenila předchozí i sou
časnou činnost členů Svojsíkova oddí
lu, obětavou a oddanou skautskou ce
loživotní službu, bez níž by skautské 
hnutí nepřežilo válečná léta a ani dvě 
předchozí dvacetileté odmlky. Bez ní by 
současná generace skautek a skautů 
jen stěží zahájila obnovu Junáka v roce 
1989.
Sestra Hanka Dvořáková z vážných ro
dinných důvodů rezignovala na svou 
funkci rádkyně Pražské družiny. Na její 
návrh schválili všichni členové této dru
žiny kandidaturu sestry Karly Lebedo- 
vé. Plénum pak všemi hlasy přítomných 
ji zvolilo za rádkyni Pražské družiny. 
Dále bylo schváleno hlasy všech pří
tomných přijetí 49 bratří a 19 sester ja
ko nových členů Svojsíkova oddílu. Tím 
se počet členů zvýšil na 444 osob.
Bratr Pluto-Pechar hovořil o návrhu 
a realisaci desky s portrétem A. B. Svoj
síka, která bude odhalena na budově 
gymnasia na Sladkovského náměstí 
v Praze 3.
Na funkci vůdce Svojsíkova oddílu 
rezignoval br. Jumbo -  Jarmil Burg- 
hauser, ze zdravotních důvodů a pro 
vysoký věk. Na jeho návrh byl všemi 
hlasy přítomných zvolen vůdcem Svoj
síkova oddílu bratr Jan Písko. Jeho zá
stupcem pro Čechy byl rovněž vše
mi hlasy přítomných zvolen bratr Mirek 
Brych.
Na adresu br. Jumba zazněla vřelá slo
va díků za jeho skautskou službu. V dis
kusním příspěvku br. Dany navrhl jme
nování br. Jumba doživotním čestným 
vůdcem Svojsíkova oddílu. Návrh byl 
přijat všemi hlasy přítomných. Dany 
dále vyjádřil své přesvědčení, že volba 
br. Píská do čela Svojsíkova oddílu byla 
tou nejlepší možnou volbou a jménem 
všech členů Pražské družiny poděkoval 
sestře Hance Dvořákové za znamenité

vedení Pražské družiny i za veškerou 
lékařskou pomoc, kterou poskytovala 
členům družiny v průběhu let.
Jako poslední vystoupil nově zvolený 
vůdce Svojsíkova oddílu bratr Jan 
Písko a přednesl tato slova:
„Jsme generace stavitelů mostů, jako 
pilíř, který podpírá klenbu z minulosti do 
budoucnosti. Přežili jsme válku, dlouhá 
léta totality, přes všechny lidské chyby 
zachovali vérnost ideálům zakladatele 
a přičinili se o trojí vzkříšení Junáka. Ev
ropa nám odkázala odhodlání k činu, 
Platónovu starost o duši a křesťanské 
přesvědčení, že dějiny mají nadčasový 
smysl a že všechny lidské skutky se zhod
nocují v nejvyšší Pravdě a Lásce.
V tomto duchu chceme přinášet a pře
dávat skauting nové generaci jako život
ní program pro příští tisíciletí. Děláme to 
skutečně? Svojsíkův oddíl představuje 
úžasnou kapacitu vědeckých informací, 
praktických znalostí, životní moudrosti 
a bolestí vykoupených zkušeností. To vše 
může pomoci zavést naše skautské mlá
dí na Svojsíkovu stezku. Sestry a bratři, 
děkuji Vám, že smím jít s Vámi v jeho 
stopě. Bůh mi pomáhej, abych nejvyšší 
čest naplňoval službou, jak nejlépe do
vedu".
Na závěr zazněla druhá sloka junácké 
hymny.
Celé shromáždění se odebralo na Slad
kovského náměstí na Žižkové, aby se 
zúčastnilo slavnostního odhalení pa
mětní desky A. B. Svojsíka na budově 
gymnázia, kde A. B. Svojsík učil.

Dany
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Při četbě sbírky anglického básníka Ru- 
dyarda Kiplinga Písně mužů jsme si na 
táboře vždycky představovali objevitele 
neznámé země, který prožívá námahu 
i ústrky a nepochopení i chvíle vítězství 
a radosti z objevů. Nikdy neuhýbá a jde 
neochvějně za svým cílem. Antonín 
Benjamín Svojsík Je mužem z básně 
Když -  jeho životní dobrodružství bylo 
jiného druhu, stejná byla touha po poz
nání a zážitku.
Nemá smysl opakovat tu jeho životopis.
V době, kdy cestování ani zdaleka ne
bylo tak běžné jako dnes a většina lidí 
po celý život nepřekročila hranice své
ho rodného okresu, on již soustavně 
poznával nejprve svou zem a pak celý 
svět -  konečně i dnes Jen málokdo ob
jede celou zeměkouli. Naučil se věci 
posuzovat pod světovým zorným úh
lem. A tak je skoro samozřejmé, že oka
mžitě, na první pohled rozpoznal možný 
význam nových výchovných myšlenek 
-  hnutí mládeže, jež se mělo stát hnutím 
světovým -  a znamená dnes ve světě 
a pro svět víc, než možná jeho zaklada
telé -  Angličan sir Robert Baden Powell 
a Američan Ernest Thompson Seton -  
vůbec mohli dohlédnout.
Oběma šlo o mladé lidi. A není divu že 
si pak oba-jeden prakticky ihned a dru
hý o něco později -  porozuměli s nad
šeným mladým profesorem a sokol
ským pracovníkem Antonínem B. Svoj- 
síkem. V době císaře a krále bylo zvy
kem dělat z dětí malé velké -  dětské 
obleky napodobovaly módu dospělých, 
tělocvik byl kopií tělesných cvičení mu
žů a žen. Záběr skautingu byl mnohem 
širší a usiloval o víc než jen o tělesnou 
zdatnost. Snaha obohatit sokolský do
rost, jak známo, neuspěla. Nemohla 
u sp ě t- nikoliv, nebo alespoň nejen pro 
přirozený odpor zasloužilých funkcio
nářů vůči novinkám, ale i pro základní 
myšlenku, kterou byl Sokol nesen -  
a v německy mluvícím císařství musel 
být nesen -  myšlenkou národní. Skau- 
ting byl mezinárodní a kromě plnění po
vinnosti ke své vlasti hlásal světové bra
trství a počínal směřovat k utváření ob
čana světa.
Kdyby se v nějakém závodě vyskytl úkol 
vyjádřit osobnost A. B. Svojsíka jedním 
slovem, nepochybně by to bylo heslo: 
služba -  mladým lidem, národu, porozumění mezi národy. Je 
třeba být vděčný výročí, že nás v proudu každodenních úkolů 
a úkolečků donutí zastavit se na chvilku a podívat se dooprav
dy, pod povrch, nespokojit se pouhým opakováním a vzývá
ním jména a uvědomit si dílo náčelníka zakladatele. Pohléd
nout na obrovský objem práce, kterou upracoval. Píle a pra
covitost jeho, i jiných osobností z jeho generace, je až neuvě
řitelná. Co všechno zvládl bez počítačů, aut a sdělovacích 
prostředků, kolik knížek a článků napsal, kolik přednášek 
pronesl ve službě věci, v niž věřil, kolik měst a městeček 
dokázal navštívit. Aby se druhý den ráno pn/ním vlakem vracel 
do Prahy a se zazvoněním nastoupil ve škole.
A jen tak mezi časem redigoval časopis a pak dva -  a kdyby 
jen redigoval, vykonával ještě tu nejprotivnější práci: korektu
ry. Pak, jak se hnutí rozvíjelo, přibyly povinnosti mezinárod-

r r ■ ■ níačlenstvíve Světovém výboru mezi-
. národní skautské organizace, kterou

spolu založil. Ostatně, o jeho vyznání 
„skautem jednou -  skautem vždycky" 
se světové hnutí právě daří přesvědčit. 
Velen Fanderlik- můj předchůdce-jed
nou napsal, že A. B. S, pro něj byl polo- 
bohem. Jako nováček jsem ho také ně
kolikrát potkal. Vždy na mě zapůsobil -  
jako síla, jako Někdo. A musím se při
znat, že jsem odjakživa měl sklon nebrat 
věci a představitele příliš vážně. Tady to 
bylo jiné. Při takovém setkání mě vždy 
zamrazilo. Měl něco, co je v českém 
prostředí dost vzácné: vůdcovské schop
nosti. Dovedl si také vybírat spolupra
covníky a vůbec působit na lidi. Snad to 
bylo i proto, že byl umělec, hudebník. 
Slovo elita zní v naší lehce anarchistic- 
ké společnosti skoro jako nadávka, ale 
budiž, ABS dokázal kolem kolébky čes
kého skautingu shromáždit skutečně 
elitu národa: T. G. M., pedagogy prof. 
Drtinu, Bílého, Čadu, M. Alše, V. Dýka, 
A. Jiráska, lékaře, umělce, vědce. V do
bě, kdy jinde skautské organizace zaklá
dali důstojníci. A současně byl osob
ností naprosto nekonformní a v době, 
kdy c.k. profesoři ještě nosili kord a stu
denti je na procházce „zdravili svými 
cylindry", jak vzpomíná paní Svojsíko- 
vá, -  dokázal se svými chlapci z žiž
kovské reálky táhnout dvoukolák až 
daleko k Lipnici. Člověku je až líto těch 
dob, kdy divočina, v níž ize zažít ne
uvěřitelná dobrodružství, byla už v Pro
kopském a Radotínském údolí a výpra
va k Orlovské myslivně byla skuteč
nou výpravou se spoustou obtíží a pře
kážek.
Antonín Benjamin Svojsík byl mužem 
z básně Když. Klidně měřil i bezhlavost 
a tvrdost útoků ješitných spolkařů, kteří 
se zmocnili jeho myšlenek, aby si pro 
sebe založili desítku „skautských" spol
ků a společků. Dovedl beze mdloby če
kat. Byl podezírán. Čelil i potížím hos
podářským i nepřejícím úředníkům. Ne- 
zpychl, byť s ním mluvili králové a pre
zident ho zval na Pražský hrad. Byl obe
lháván a nikdy neupadal v lež. A měl 
štěstí, neboť je velké štěstí v kruhu dob
rých přátel usilovat o věc, která za to 
stojí. Kdysi řekl, že junáctví je zkušeb
ním kamenem charakterů a že dějiny 

junáckého hnutí to potvrdí... Může se někdo divit, že nacis
mus a komunismus skauting musely zničit. Totiž snažit se 
Oto.
Skauting nepoznamenal jen desítky tisíc mladých lidí, kteří 
oddíly, smečkami a kmeny prošli, ale prostřednictvím děl 
skautských spisovatelů celou naši společnost -  aniž by si to 
uvědomovala.
Náčelník A. B. S. vykopal studnu, aby jiní mohli pít. Zažehl 
oheň, aby se jiní mohli ohřát. Tento oheň opět zazářil v tisíci 
skautských táborů.

Jiří Navrátil, 
starosta Junáka

Projev při odhalení pamětní desky u příležitosti 120. výročí 
narození A. B. Svojsíka na Žižkovské reálce v Praze.

Ve skautingu soustředěny jsou všechny možnosti a prvky, které hoví touhám chlapeckým po tom, aby mládl, 
které žije, bylo radostné, šťastné a pro budoucí život užitečné. (A. B. S.: Základy junáctví) 11



BROU€€l
a
S V Ě T L U Š K Y
Světlušky -  ty nejmladší ze skautské 
rodiny, mají název podle Karafiátových 
Broučků. Zamysleme se ale, jak my, 
které s nimi pracujeme, umíme právě 
tuto knihu využívat. Bylo by dobré, kdy
bychom si ji i my -  vůdkyně a Velké 
světlušky -  samy mohly znovu projít 
a vniknout do její podstaty a pak ji do
vedly přiblížit i dětem.
Doufám, že všechny vůdkyně i Velké 
světlušky zaregistrovaly, že letos 4, led
na uplynulo už 150 let od narození au
tora Broučků Jana Karafiáta a že tomu 
loni bylo 120 let, co vyšla kniha poprvé. 
Od té doby se příběh o broučcích doč
kal více než 70 vydání, byl zpracován 
jako loutkový seriál pro televizi i na
hrán na kazetu namluvenou vypravěčem 
Karlem Hógerem.

Vypravujme světluškám z Broučků, před
čítejme, nebo si alespoň občas po
slechněme kazetu, aby poznávaly, že 
stejně jako svatojánští broučci mají 
i ony-světlušky-zasvůjprvořadýúkol 
svítit.
Nám dospělým je jasné, že světlo je 
odjakživa symbolem radosti, naděje, 
krásy... Měly bychom to přiblížit i na
šim světluškám. Atak jako Broučka učil 
létat a svítit jeho tatínek, kmotříček i Ja- 
ninka, učme i my své „broučky", aby se 
jim stalo druhou přirozeností, že mají 
svítit, snažit se o to denně a -  jak říká 
jejich příkaz -  být lepší dnes než včera. 
Všude, kde zasvítí žluté šátky, by mělo 
být hezky...
Možná se vám už podařilo -  nebo se 
někdy podaří zahlédnout v přírodě jis
křičky světélek svatojánských broučků. 
Bývají to velmi hezké, nezapomenutelné 
chvíle, kdy fantazie dětí pracuje naplno... 
Taky dny kolem kolem Vánoc bývají vel
mi vhodné k tomu, abychom mohly 
s dětmi prožít kouzlo světla. Zkuste dát 
každé světlušce malou svíčičku. V na

prosté tmě v klubovně rozžehne vůdky
ně tu svoji a děti se hned přesvědčí 
o tom, jak i jen maličký plamínek zápal
ky a pak první svíčičky dokáže prozářit 
tmu. Pak si připálí svoji svíčičku i další 
světluška a další a další.. .a tmy postup
ně ubývá, až je prosvětlena celá míst
nost. Není těžké pak připomenout, že je 
jejich úkolem dávat takto světlo dál, aby 
tmy ubývalo a bylo všude hezky. Že kaž
dá z nich je takové světýlko!

sestra Vendulka 
Kresba Marika Petrrnanová

pokračováni příště

KARTIČKY ano/ne
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RIZIKA PRO NAŠI ČINNOST?
pokračování
V minulém čísle jsme se seznámili s ob
rázkovými kartičkami jako takovými, 
a věřím, že řada dospělých se dověděla 
lecos nového, dnes se tedy zamysleme:

Jaká rizika mohou kartičky přinést 
pro činnost smečky či oddílu?
Může se stát, že některým klukům uča
rují natolik, že bude obtížné je zaujmout 
něčím jiným. Několik zarytých sběratelů 
může narušit program schůzky, kartič
ky jsou většinou velmi lákavé. My jsme 
to nakonec vyřešili tak, že jsme jejich 
vyndávání v průběhu schůzky zakázali. 
Vůdce se také může dočkat toho, že mu 
vlče bude se slzičkami v očích sdělovat, 
že v albu, které mu během schůzky zmi
zelo, měl kartu, jejíž katalogová cena 
se pohybuje v rozmezí 150 -  275 dola
rů. (U nás se to skutečně stalo -  byl to 
zřejmě pokus o krádež a myslím si, že 
to nemusí být mezi vlčaty až taková 
vzácnost). Vůdce, který by chtěl k prob
lému kartiček přistoupit tvořivě a vy
myslet nějakou hru, pochodí pouze tam, 
kde děti nevědí, že i drobné poškození 
kartičky (ohnutý roh) velmi snižuje její 
cenu.
Nebo jiná situace: Jedno vlče mi sdělilo, 
že nemá s kým ve škole kamarádit, pro
tože skoro všichni sbírají kartičky a jeho 
neberou, pokud je nemá. Později je za
čal chlapec sbírat právě z tohoto důvo
du. Kdyby podobné principy začaly pla
tit v oddíle, považoval bych to z výchov
ného hlediska za škodlivé. Příliš liberál
ní postoj k vyměňování a prohlížení kar
tiček ve smečce nebo oddíle by k tako
vým koncům zřejmě mohl vést. 
Skutečnost, že dítě přichází o předměty 
značné ceny (aniž by to samo vědělo) 
pro něj sice není nebezpečná, ale před
stava, že peníze, ze kterých vše pořizuje, 
pocházejí z kapsy rodičů, z nichž zdale
ka ne všichni patří k natolik majetným.

aby takové ztráty ani nepocítili, je pro 
mě nepřijatelná. To, že jiní, ať už starší 
děti nebo dospělí, vydělávají na dětské 
nevědomosti, považuji za nechutné 
a přiznávám se i k jízlivé radosti, kterou 
pociťuji, když zjistím, že někdo prohlédl 
a nenechá se okrádat.
Nepřímo může sběratelská vášeň způ
sobit zlo tam, kde někdo neodolá poku
šení a kartičky nebo prostředky na ně si 
opatří nepoctivým způsobem. (Může je 
vzít doma, nebo to udělá jako ten, o kte
rém jsem se už zmínil.)

Je na kartičkách něco pozitivního?
Pro některé to bude asi slabá útěcha, 
ale přece jen. TI, kteří už sáhnou po 
časopise, který přináší zprávy o jejich 
zálibě, jsou silně motivováni k učení se 
cizímu jazyku a mohou se v něm zdoko
nalit. Text na kartičkách samotných mů
že také posloužit. Zájem o různé tea
my i státy prohlubuje zeměpisné zna
losti.
Při pohledu na velká alba a množství 
nejrůznějších sérií mě také napadá, že 
každý větší sběratel je takto nucen k po
řádku a systematičnosti. Rovněž šetr
nosti při zacházení je třeba.

Jaký postoj ke kartičkám zaujmout?
Konečnou odpověď bych ponechal na 
čtenáři. Asi každý vůdce si bude muset 
nějakou najít. Přísnější a úplné zákazy 
nemohou vést jinam, než ke vzniku pod
světí, kde zakázané ovoce bude ještě 
více lákat a vůdce se sám postaví do 
role policajta. Kdo by chtěl tuto stránku 
klukovského světa zcela ignorovat, při
praví se o příležitost lépe poznat a po
chopit svoje svěřence. Nebude na ně 
moci ani nijak zapůsobit. Kdo by se 
chtěl postavit k nové módě odmítavě, 
měl by to dělat citlivě a připravit si pro 
to vysvětlení, které dítě přijme, nebo 
alespoň pochopí.

Považoval bych za škodlivé, kdyby kte
rýkoliv vychovatel kartičkovou mánii pod
poroval. Třeba už tím, že jí bude věnovat 
přehnanou pozornost, nebo užasne nad 
výší částek, které se zde „točí". Pouhou 
pozorností a tím, že se o věci zbytečně 
hovoří roste její popularita. Té má tahle 
záliba dost a není důvod se z toho nějak 
radovat nebo dokonce přidělávat další. 
Především kvůli těm, kteří tomu zatím 
nepropadli.
Sbírání kartiček samo o sobě nepova
žuji za nic špatného, ani pro děti vlčác- 
kéhověku, ale domnívám se, že existují 
smysluplnější způsoby, jak využít času 
i peněz. Kdo jiný by měl tyto alternativy 
nabízet, než my v oddílech, smečkách 
a rojích? Pokusme se tedy nabídnout 
hodnotnější a přitažlivější program. Na
ším cílem snad bude také vytvořit v od
díle takovou atmosféru, kde platí více, 
jakým člověk je, případně co užitečného 
umí, než to, co vlastní (zvlášť když mu 
to ještě navíc koupí rodiče).
Že jste sami netušili, kam až může to na 
první pohied nevinné klukovské sběra
telské bláznění vést?
Příště se v našem posledním kartičko- 
vém setkání pokusíme objasnit si, co se 
s touto mánií dá konkrétně dělat.

Daniel Petrásek-Svišť

dokončení v příštím čísle
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Uplynulý skautský rok byl 
přelomem. Byl rokem hledá
ní, jak vyjádřit duchovní di
menzi skautingu také ve slo
vech, jimiž slibují naši nejmen- 
ší bratříčci.

Slíbil jsem ve Skautingu všem, kdo s vl
čaty pracují, že uvedeme slib do života, 
jakmile bude známa aspoň základní 
metodika. Po prázdninových debatách 
na lesních školách a kurzu R&R pracu
jících s vlčaty se tato cesta otevřela. 
Poradní skála bude pokračováním. Při

jměte dnes, prosím, nový text slibu 
k osobnímu zamyšlení:
Slibuji, že se vynasnažím 
být poslušným vlčetem své smečky, 
se kterou budu hledat nejvyšší Prav
du a Lásku,
že každý den vykonám dobrý skutek. 
(K tomu mi dopomáhej Bůh.)

Jestliže jsem před citací slibu vyzval 
k osobnímu zamyšlení, nebylo to náho
dou. Sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce 
jsme přece slíbili my dospělí a také naši 
mladší pomocníci -  mauglí, šestníci 
skautského věku. Než uvedeme do ži
vota nový vlčácký slib, je tedy na místě 
zařídit si vlastní tichou chvíli a rozpome
nout se, jak my, vedoucí vlčat, žijeme 
nebo taky nežijeme pro tento ideál.
Kdo to poctivě udělá, určitě postřehne, 
v čem je nový slib návazný na původní 
znění a co je v něm opravdu nové. Do
volím si být v tomto úvodním článku 
průvodcem:
Do textu se vrátilo slůvko „vynasnažím 
se", známé ze Svojsíkových časů. Mož
ná je symbolické, že se to stalo právě 
v předvečer Svojsíkova roku. U dětí 
může pochopení smyslu ztížit neobvyk

lost toho slůvka. Jeho nesporné výhody 
to ovšem nahrazují. Ono ve svém obsa
hu znamená vyšší formu snahy a vlča
tům je dobře můžeme ilustrovat jako 
jiné vyjádření hesla „Naší snahou nej
lepší buď čin". Poslušnost je tu zmíněna 
především v návaznosti na vlčácký zá
kon a jistě nebude obtížné ji vysvětlo
vat. Dále text slibu podtrhuje společné 
hledání nejvyšší Pravdy a Lásky, zava
zuje tedy slibující vlče stejně jako vůd
ce, kteří vlčata vedou a jejich slib budou 
přijímat. To umožní v první fázi vysvět
lení prostě poukázat na příklad starších 
a teprve potom rozvíjet pochopení, co 
toto hledání v životě smečky znamená. 
Slib končí obvyklým vlčáckým posel
stvím dobrého skutku, jak jsme byli 
zvyklí. Věřící užijí dobrovolné doložky 
o Boží pomoci. Bylo by vhodné, aby si 
její závažnost pro duchovní život uvědo
movali i vůdcové, kteří ji sami neužívají 
a dokázali ji stejným způsobem zdůraz
nit při přípravě vlčat ke slibu.
Tady naše první, krátké a k vůdcovské 
praxi obrácené zamyšleni končí. Příště 
si povíme o konkrétnějších krocích ve 
smečce. P. Hájek-Balú, zpravodaj 

pro výchovu vlčat ÚRJ

Z á v o d  v lč a t a  iiv ě tlu š e k
Ústřední kolo se koná ve dnech 20.-22. 
září 1996 v Doksech.
Právě v té době však bude toto číslo 
v tiskárně. Přinášíme Vám tedy ales
poň několik fotografií ze střediskových 
a okresních kol závodu.
Foto Pavel Budský (1, 2), Anna Cuhrová 
(3), Anna Velichová-lda (4), Petra Školou- 
dová (5)
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NEJEN KLOBOUK DĚLA SKAUTA
Slušná mluva je jednou z věcí, které zjemňují a uhlazují mysl člověka. Člověk jemné 
mysli se dopustí mnohem méně hrubých činů, násilí, křivd a nespravedlností než 
člověk mysli i projevu hrubého. Je mnohem více přístupný citu a to samo o sobě 
mu už brání, aby se snížil ke špatnostem, k úskokům a podobnému nedobrému 
jednání. Že jemná slušná řeč a chování vám také všude získá jen přátelství, to jistě 
netřeba zdůrazňovat.
Člověk, který hrubě mluví a jedná, ztrácí určitou část své ceny, I kdyby byl jinak 
sebehodnější, sebeschopnější a sebedokonalejší. Jaroslav Foglar

námětů na zpestření oddílové drakiády. 
Můžete například uspořádat soutěž nej
delší let nebo o nejpiynulejší start.
Své draky s trochou šikovnosti můžete 
učinit řiditelnými -  je třeba zdvojit vodicí 
šňůru a změnit váhu. Návod na zachá
zení s řiditelnými draky vychází zároveň 
v časopise Skaut-Junák, je tam i kresba 
konstrukce váhy u různých typů draků -  
pochopitelně je třeba ji přizpůsobit veli
kosti a tvaru právě vašich výtvorů. Vě
řím, že se vám to podaří, pak další sou
těží může být akrobatická sestava. 
Napište nám vaše zkušenosti z drakiád, 
popište vaše speciální soutěže, pošlete 
vlastní originální konstrukce.

Káča
ilustrační foto Anna Cuhrová 

a Jan Popelka

Dušičky
v každém oddíle, každém středisku, 
které má víceletou tradici, odcházejí 
z našich řad skauti a skautky, s nimiž 
jsme prožiii nejednu výpravu či krásnou 
chviiku v klubovně. Odcházejí tam, od
kud není návratu. Zapsali se do našich 
srdcí, a slíbili jsme si, že na ně nezapo
meneme.
Alespoň jednou v roce na svátek Všech 
svátých zajít na hřbitov s kytičkou, svíč
kou, povědět o těchto lidech těm, kteří 
je už nezažili...
Vytáhnout staré fotografie, diapozitivy, 
zavzpomínat.
A když ne teď, tedy alespoň o vánocích. 
Nezapomínejme!
podle dopisu Mir. Sobotky, Litoměřice

Stopování
Podzim je dobou, kdy při našich vy
cházkách a výletech do přírody často 
nacházíme stopy ptáků a zvěře. Zvlášť 
pěkné otisky nalezneme v bahnité půdě 
u vody nebo ve vlhké zemině.
Jak stopy odlévat a určovat nalezneme 
v mnoha příručkách, za všechny bych 
připomenul SKAUTSKÉ STOPAŘSTVÍ 
od br. Dolejše.
Pro nácvik a seznamování se stopová
ním v terénu je nejvhodnější vytvořit 
dvojice a v prostoru, který vůdce určí, 
se snažíme „ulovit" co nejvíce stop zvě
ře nebo ptáků. Nalezené stopy překres

Drakiáda
je jistě jedním z vašich tradičních oddílo
vých podniků. Draci se u nás (na rozdíl 
od většiny zemí na naší planetě) pouštějí 
téměř výhradně na podzim. Přestože kla
sické tvary draků stále převládají -  baby, 
psaníčka, hvězdy, lze se setkat i se složi
tějšími konstrukcemi různých krabic, del- 
taplánů, draků se skládací kostrou či do
konce draků bez kostry.
Toho lze v oddílovém programu využít 
k soutěži ve stavbě draků neobvyklých 
konstrukcí- ať už jednotlivců nebo dru
žin. Také soutěž v originálnosti pomalo
vání draků není žádnou novinkou,
A protože toto číslo dostanete do ruky asi 
v době, kdy už draci jsou hotoví, jen jen 
vzlétnout, snad se vám hodí alespoň pár

líme do zápisníku a určujeme, kterému 
zvířeti nebo ptáku patří. Po stanovené 
době všechny „úlovky" vyhodnotíme:
-  nejlépe nakreslené stopy
-  nejvíce získaných stop
-  správné určení druhu zvěře a ptáků 
podle stop.
Získaný materiál využijeme k porovná
vání jednotlivých druhů stop a všímáme 
si, čím jsou charakteristické. Při svých 
stopařských vycházkách můžeme čas
to najít i jiné „stopy", jako je například 
peří, srst, vývržky, trus, hnízdo, pelech. 
Snažíme se určit, komu patří.
Pro nácvik stopování lidských stop si 
v písčitém stopovacím čtverci ukážeme 
rozdíly mezi chůzí (obyčejnou či po 
špičkách nebo pozadu) a během, sle
dujeme nápadnou stopu obuvi, stopu 
proměříme a nakreslíme.
V mnoha příručkách naleznete různé 
stopařské hry (např. Miloš Zapletal -  
Hry v přírodě):
-  hon na lišku (v létě „krvácí", v zimě 
s papírky),
-  podivné zvíře (honba za ježkem),
-  uprchlík a další.

Rolí

Záleží na nás, 
vedoucích!

Skauting je hra, která se chce podstat
nou měrou podílet na utváření lidského 
charakteru.
A právě na těch, kteří hru „Skauting" 
v oddílech řídí, nesmírně záleží. Nudná, 
málo zajímavá hra „na Skauting", 
která nepřináší vzrušení ani ro
mantiku, pohyb ani objevování, u- 
spokojení z vykonaného ani radost
né očekávání příštího má za násle
dek postupné odpadávání hráčů 
a „vedoucí" se nepřestává divit, že 
smečka nebo oddíl spěje k zániku. Hle
dá příčiny všude jinde, jenom ne ve své 
vlastní osobě, ve své „výchovné" práci 
s dětmi...
Myslím si, že každý vůdce smečky, kaž
dý vůdce oddílu by měl mít snahu hledat 
a pídit se po takových metodách skaut
ské výchovy, které jsou pro děti zajíma
vé, přitažlivé i obohacující charakterové 
i mravní vlastnosti.
Umění řídit ve velké skautské hře mladší 
spoluhráče není nijak snadné a je třeba 
se mu neustále učit. Celoživotní vzdě
lávání skautského vůdce by mělo být 
samozřejmostí. V opačném případě 
vůdce (vůdkyně) zaostává, což se pro
jeví ve kvalitě jeho výchovné práce. 
Totéž platí i o všech činovnících, 
kteří zastávají v našem hnutí vyšší 
i nižší funkce. Také oni mají povin
nost prohlubovat své skautské vzdě
lání.
Doplňovat si skautské vzdělání, platí 
pro „čerstvě" vyškolené 18-20 tileté ve
doucí jako pro vůdce, kteří nastoupili do 
funkcí po mnohaleté nucené přestávce. 
Všichni se v současné době musíme 
učit takovým výchovným metodám, 
které jsou schopné konkurovat dneš
ní tak bohaté a různorodé nabídce 
činností pro dnešní mládež.

Karel
(redakčně kráceno)



P O Z V A N É
NA POVAZIE I.
Starhrad
Som rada, že Vás opáť móžem vziať na cesty za krásami 
Slovenska, z Malých Karpát sa přesuneme na sever, přejde
me Povážím, ktorým sa vinie po obidvoch stranách rieky reťaz 
starých zrúcanín hradov, dlhá temer 130 km, v Európe ojedi
nělá.
V čase, kerf sa príroda už zobudila zo svojho dlhého spánku, 
na začiatku mája, sme sa rozhodli prejsť časť hrebeňa Malej 
Fatry a aby to bolo náročnejše, rozhodli sme sa pre nočný 
přechod.
2o Žiliny sme sa osobným vlakom dostali do malej dedinky 
Nezbudská Léčka, odtial’ sme sa nechali viesťčervenou znač
kou popři Váhu. Na chvltu sme museli, áno museli, zastať, 
pretože pohfad na druhé stranu Váhu bol neodolatetný. Na 
strmom brale nad dekou sa týčili mohutné zvyšky hradu 
Strečno. Ajtam sa zastavíme, no naspiatočnej ceste. O čhvílé 
sa nám před zrakom objavil časom viac poznačený hrad, 
vynímal sa na lesnom pozadí v Domašínskom meandri Váhu. 
Jeho póvodný názov bol Varín, no keď dostávali hrad oproti, 
hrad Strečno, zostalo mu měno Starhrad. Prvá písomná zmi- 
enka o ňom je z roku 1241 a spomína sa ako krátovský ma- 
jetok. Rovnako ako i ostatné hrady vybudované v tomto ob
dobí mal za élohu chránit’ cestu, ktorá prechádzala blízkým 
príesmykom do Turca a Liptova.
Ešte pár krokov a už prechádzame zvyškami zrécanín, 
ktoré kedysi patřili k dolnému hradu, koruny stromov zakrý- 
vajé této časť. Tu niekde kedysi bola cisterna na vodu vyte
saná do skaly, oči si privykajé na šero. Kráčame ďalej, možno 
sme sa už dostali do stredného hradu, bránu směsi předsta
vili, siušne sme pozdravili kastelána, ktorý mal obydlie 
hněď vedra brány, z necfalekej kuchyně k nám zaviali vóne 
kadejakých dobrot a my sme pocítili hlad. Lahká pomoc, 
v priestoroch stredného hradu sme sa rozložili a pokiaf nás 
ohlásili u majiteta hradu, sme sa najedli. BIkot ohňa, hra 
plameňov v nás umocňovala pokoj, ktorý tu všade vókol nás 
vládol. Do horného hradu kedysi viedla krytá chodba, vchá- 
dzalo sa do nej cez dveře zo železnej mreže, za ktorými viedlo 
schodiště do hradnej veže. Dostali sme sa samozřejmé vyš- 
šie, možno sme boli na érovni druhého podlažia, no schody 
a miestnosti, v ktorých kedysi boli klenbovité stropy, kde boli 
dobré ukryté klenoty, rodinné archivy, ale i také prozaické 
věci ako sé obilie, pušný prach, sme si mohli představit'už len 
vďaka nasej fantázii. Cez otvor v mére bol tascinujéci pohrad 
do rozbořených vód Váhu. V člověku sa až dych tajil a na 
myser prichádzali élomky z balady Margita a Běsná. Stáli 
sme příliš vysoko a na kraji skalného brala, len drobné po-

šmyknutie a... rýchlo sme zahnali tie představy, ktoré vyvolá
vali zimomriavky na tele.
Tma začala hustnéf, na oblohe sa objavili prvé hviezdy. Ešte 
chvílé sme postáli, na té chvítu sa zastavil čas. Před očami 
nám defilovali postavy, ktoré poznamenali históriu Starhradu 
-  rodina Balašovcov, Matéš Cák Trenčiansky, skalický kapi
tán Pongrác. Rozléčili sme sa s nimi a vydali sa po červenej 
značke smerom ku chatě pod Suchým.
Už za tmy sme vyšli z lesa, oproti tmavěj oblohe bolo možno 
len ťažko badat’ postavy s ťažkými ruksakmi na chrbátoch. 
Krátko před polnocou začal fékať silný vietor, blesk ožiaril 
nočné oblohu a v diaťke bolo počuť zvuk hromu. Přidali sme 
do kroku, len pár metrov nás dělilo od Chaty pod Suchým. 
Chatára sa nám podařilo zobudiť a dobré srdce člověka žijé- 
ceho v horách mu na tvář nedovolilo usídlit’ mrzutosti z přeru
šeného sna, ale nás přijal a dovolil nám zostať na chatě. Celé 
noc pršalo, no na svitaní sa dážď utišil a sinečné léče sa 
predierali cez konáre mokrých stromov na steblá trávy zoh
nuté pod tiažou dažďových kvapiek.

Pierko -  Danka Barloková
3. oddiel Dažďovky, Bratislava

(pokračovanie v budúcom čísle)

P rvn í pomoc
Sestry a bratři,

v tomto čísle Skautingu je v jeho přílo
hách pro Vás připraveno 18 pomůcek 
k nácviku poskytování první pomoci im
provizací. Tyto pomůcky jsou využitelné 
nejen k nácviku, ale i ke hrám a soutě
žím. Může ji využívat jednotlivec, druži
na i oddíl. Je však zapotřebí si uvědomit, 
že se jedná jen o doplněk, který nemůže 
nahradit zdravotnický kurs.
Jak s pomůckou pracovat? Jednotlivé 
listy okopírujte v poměru 1:1 , ale jen 
jednostranně (orginálz časopisu sl po
nechejte jako matrici pro další kopírová
ní -  při používání se vám skládanky 
časem opotřebují a bude je třeba nahra
dit). Získáte devět listů A4, na kterých 
budou z jedné strany dva případy Im
provizace první pomocí a druhá strana 
zůstane čistá. Pak zbývá každý list svis

le rozstrihnout a složit do skládanky 
o čtyřech polích. Tato by měla mít na 
první straně hlavičku Improvizace prv
ní pomocí a popis poranění. Ostatní 
části pomůcky, Diagnóza, Správné 
ošetření a Chyby by měly být, díky 
složení, ukryty uvnitř skládanky. Takto 
složené skládanky vložíte do PE obalů 
na průkazky a můžeme s nimi začít pra
covat. Jak? Jednoduše! Zadání je jas
né. Zbývá jen správně odpovědět nebo 
ještě lépe, prakticky předvést. Po splně
ní úkolu si každý může ihned uvnitřsklá- 
danky ověřit, zdali správně určil diagnó
zu, svůj postup a jakých chyb se dopus
til.

Druhou pomůckou z oblasti PP je listov- 
ka Jak nato aneb... Tato je určena pro 
každého člena vašeho oddílu k upevně
ní jeho vědomostí a dovedností při pos
kytování PP a život zachraňujících úko
nech. Osvědčilo se mi nakopírovat ji na 
žlutý papír (hned vidím, kde ji mám)

a vaši členové si ji mohou založit do 
svého zápisníku, peněženky, osobní lé
kárničky nebo KPZ.

Přeji Vám hodné úspěchů při zdolávání 
nástrah přípravy k poskytování první 
pomoci a nám všem co nejméně sku
tečných případů, kdy budeme muset 
své vědomosti prakticky použít.
Z vydaných materiálů a filmu k této prob
lematice připravil

Petr Juhaňák -  Pajtáš 
středisko Vsetín
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lO. sveloyy ROVE
VIOO

Od 15. do 26. července ve švédském 
Ransáteru proběhlo světové setkání 
roverů a rangers ve věku 18-26 let. 
Zúčastnilo se ho 3000 skautů a skau
tek z 84 zemí světa. Česká republika 
směla na setkání vyslat 10 zástupců, 
kteří reprezentovali 6000 našich ro
verů a rangers v tomto věku.

Pre-historie naší výpravy
První zmínka o konání 10. Rover Mootu 
se objevila v Junáku hlásí v září 1994, 
druhá následovala v říjnu. Na tyto výzvy 
se přihlásily první skupiny zájemců. S je 
jich dopisy se však po více než rok na 
Zahraničním odboru vůbec nic nedělo! 
Až po zvolení nové ÚRJ, na podzim 1995, 
přípravy nabraly na obrátkách.
Vyšel další článek ve Skautingu, přihlá
sili se další zájemci a zpravodajové ÚRJ 
pro R&R z nich vybírali 5 rangers a 5 ro
verů do české výpravy (Junák, tehdy 
ještě jen jako přidružený člen WOSM, 
jich víc vyslat nemohl).

Přípravy
Atak pouhých sedm měsíců před začát
kem Mootu začaly velké přípravy. Podle 
předběžného rozpočtu vycházela cena 
na jednoho účastníka 20 000 Kč. Bylo 
nám jasné, že takovou sumu si nevydě
láme, a proto byli naší jedinou záchra
nou sponzoři. Jejich hledání bylo pro 
nás novinkou a stálo mnoho času, prá

ce i peněz. A po mnoha neúspěších ved
lo k výsledkům...
Kromě toho bylo nutné připravit prezen
taci českého skautingu a rychle zdoko
nalit své jazykové znalosti.

Start
14. 7. bylo vše připraveno. Přetížený ex
pediční Forman, naložený až po střechu 
věcmi a čtyřmi účastníky, mohl vyrazit. 
Nás šest ostatních jelo raději autobu
sem, ale to se nám vymstilo, protože 
měl osm hodin zpoždění a my tak ne
stihli začátek Mootu,,,
Rover Moot slavnostně zahájil švédský 
král Carl XVI. Gustaf, mimochodem aktiv
ní skaut, který kvůli tomu přerušil svou 
dovolenou. Protože Junák byl těsně před 
Mootem přijat za plnoprávného člena 
WOSM, po dlouhé době zavlála na tako
vémto světovém setkání i česká vlajka.

Expedice
Následující den účastníci, rozdělení do 
osmičlenných skupin, vyrazili pod vede
ním švédských skautů na 54 různých 
expedic do různých míst Švédská. Kaž
dá byla jiná, ale na všech proběhl hike 
(delší výlet do divoké a krásné švédské 
přírody). Ať už pěšky, na lodích nebo na 
železničních drezínách. Všude se také 
zkoušely ruční práce, od výroby vlastní
ho nože ze švédské oceli až po tradiční 
laponské výrobky z kůry.
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Naše družina, společně se třemi další
mi, tábořila blízko norských hranic, kte
ré jsme během výletu překročili. Ozna
čovala je jen malá tabulka na lesní ces
tě, kde závora a celnice zřejmě nikdy 
nebyly...
Hlavním cílem expedice bylo spojit 
účastníky dohromady. Skupiny byly zá
měrně smíšené -  v té naší byli Argentin- 
ci, Brazilec (japonského původu), snad 
všechny západoevropské národy, Slo- 
vinec, Tunisanka a Slovenka. Různé kul
tury, zvyky, jazyky. Bylo však nutné 
společně si postavit tábor, uvařit. Ob
čas jsme se domlouvali s obtížemi ne
bo jen beze slov. Přesto všechny ba
riéry padly během několika chvil. 
Švédská příroda i způsob letního tábo
ření jsou podobné našim. Jen důraz na 
ekologii je ještě větší -  veškeré táboro
vé stavby se staví bez použití hřebíků, 
jen vázané provazy. Oheň se nerozdě- 
lává nazemi, ale na dřevěné konstrukci, 
aby se nevypálil půdní humus. Do latrín 
se zakopávají speciální nádoby, které 
se po skončení tábora odvezou, atd. 
atp.

Tábořiště
Po čtyřech dnech jsme se vrátili zpátky 
do našeho osmihektarového stanové
ho městečka. Nás nejdřív čekala dosta
vba tábora, opět bez hřebíků. Každý se 
snažil ukázat své umění, a tak vznikaly 
bizarní brány, kuchyně, a v našem sub- 
campu třeba i kolotoč.
Tábořiště bylo rozděleno na čtyři sub- 
campy, pojmenované podle družin 
z prvního BP tábora na ostrově Brown- 
sea -  Vlci, Býci, Havrani a Kolihy. Celý 
Moot fungoval jako skutečné město, 
s vlastním muzeem, polními telefony, 
novinami, požárníky a televizní stanicí. 
A opět vše velmi ekologické -  třídění 
odpadů, provizorní cesty na geotextilii, 
aby se nevyšlapala tráva atd.
Pro tak velké množství lidí bylo nutné 
stanovit pravidla soužití. Aby nebyl ni
kdo dotčen, byla kuřákům vymezena 
místa daleko od ostatních nebo byla 
určena pravidla oblékání (kvůli ortodox
ním muslimským výpravám). Dodržo
vání přísných protipožárních předpisů 
hlídala táborová security. I když mnohá 
omezení bylo pro nás nezvyklá, chápali 
jsme jejich důvody a respektovali je 
stejně jako všichni ostatní.
Zvláštním kapitolou v organizaci Mootu 
byla jistě příprava jídelníčku. Vymyslet
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jídla, která by vyhovovala vegetariánům 
a všem náboženským předpisům jistě 
nebylo jednoduché. A tak vznikaly kom
promisy, jako např. „oblíbená" sladká 
borůvková polévka.

Aktivity
Během zbývajících dnů jsme si mohli 
vybrat vždy jednu ze 46 aktivit, nabíze
ných organizátory i jednotlivými národ
ními výpravami. Aktivity se dělily do čtyř 
skupin. Sporty -  rafting, jízda na koních, 
cyklistika, jachting, stavba vorů, survi- 
val atd. Ruční práce -  pečení chleba, 
vyřezávání, kovářské práce, tradiční la- 
ponské umění ... Výlety -  do blízkého 
i dalekého okolí, za památkami nebo 
třeba po stopách bobrů a losů. A disku
se, o závažných problémech dnešního 
světa, za spolupráce odborníků ze svě
tových organizací (účast alespoň na 
jedné z nich byla povinná).
Na tak velké množství aktivit nestač! I ani 
švédský polární den se dvěma hodi
nami tmy. Vždycky se okolo vás dělo 
něco, co stálo za vidění a vyzkoušení, 
ale stihnout se dala jen malá část. Zájem 
o některé aktivity mnohonásobně pře
vyšoval nabídku, takže jsem po letech 
opět viděl pořádnou frontu. 
Nejoblíbenější aktivitou byly nejspíš roz
hovory s ostatními účastni'ky, o rodných 
zemích, o skautingu a o životě vůbec. 
Pro nás bylo velmi zajímavé setkat se se 
skauty z jiných zemí, kde byl skauting 
stejně jako u nás komunisty zakázán -  
Slovinska, Estonska, Gruzie, Mongolská 
-  protože mnohé máme společné.
Večer jsme mohli posedět v některém 
z kaváren, navštívit multimediální cen
trum nebo jít na koncert svého oblíbe
ného žánru. Konalo se i několik celove
černích party v různých stylech.

Představení národů
Celý jeden den probíhal Markét Day, kde 
výpravy předváděly jídla a aktivity typic
ké pro trh v jejich zemích. My jsme učili 
zdobení perníčků, kraslic, předváděli po
mlázky, české sklo a naše tábornické do
vednosti. Velký úspěch měla exhibice Ja
roslava Jičínského-Netopýra a Michala 
Turka-Mikyho s lasem a bičem.
Letošní Rover Moot byl zaměřen na roz
voj tolerance a mezinárodního přátelství. 
Proto jsme bydleli a pracovali každý 
zvlášť. Neexistovaly národní tábory a do
konce nebylo ani možné postavit ukázko
vou podsadu. Naševýprava se proto pre
zentovala tee-pee, umístěným v samém

centru tábořiště, s výstavkou o našich 
skautských centrech. Druhou výstavu 
jsme měli ve výstavním stanu -  s kví
zem, kterým jsme se snažili návštěvníky 
donutit k pozorné prohlídce. Rozdávali 
jsme pamětní razítka, měnili trička s lo
gem naší výpravy, a naše lidové písnič
ky (včetně jedné romské) se objevily 
v mezinárodním zpěvníku. Obrovský ú- 
spěch opět měly naše skautské kroje. 
A pak najednou přišel závěrečný večer, 
loučení, bourání tábora a odjezd. V na
šem případě [japětidennípobytveskaut- 
ských rodinách. Památky Stockhol
mu a Uppsally byly zajímavé, ale pro

mě bylo nejzajímavější vidět fungování 
emancipované švédské rodiny.

Srovnání závěrem
10. Rover Moot skončil. Srovnáme-ll tu
to akci se Světovým jamboree, lze říci, 
že Rover Moot je menší a mnohem mé
ně oficiální.
Propagaci národního skautingu dělají 
především jednotliví účastníci svým cho
váním, znalostmi a jednotnou výstrojí. 
Rover Mootu se účastní především mla
dí vůdcové a vůdkyně a tomu odpovídá 
I program, zaměřený především na je
jich sebevzdělávání.
Účastníci všech výprav byli vybíráni, 
a možná i proto jsme se nesetkali s prob
lémy, obecně přisuzovanými západoev
ropskému skautingu. Naopak mnohé 
(ekologie švédských táborů, ceremoni
ály tradičního polského ohně atd.) pře
sahovalo naše zvyklosti.
Rozjeli jsme se do svých vzdálených 
domovů, ale mámeteď přátele po celém 
světě. Přesvědčili jsme se, že lidé dobré 
vůle dokáží spolupracovat a tolerantně 
žít vedle sebe. Zcela jedinečný pak byl 
zážitek z promíšení národů, nábožen
ství, jazyků a kultur, pevně spojených 
skautskými ideály.

Jiří Danda

P.S.: Příští světová jamboree se budou 
konat v roce 1999 v Chile a v roce 2003 
v Thajsku. Další Rover Moot bude v roce 
2000 v Mexiku. Dostat se na ně nebude 
tak lehké, aie věřím, že české výpravy 
jistě chybět nebudou.
Čím dřív se začne s přípravami...

Naši delegaci sponzorovali:
Alae Lupuli, Praha
Alpi Sport Centrum, Příbor
Česká centrála cestovního ruchu
Doldys.r.o., Machov
FAM, Mšeno
Hiko sport, Praha
JUN s.r.o., Praha
Kronos Alfa s.r.o., Praha
Lázně a.s., Mariánské Lázně
Bohemia Crystal Ševčík, Liberec
Nakladatelství Olympia a.s., Praha
Tonak a.s., Praha
Trek Sport, Bratislava ^
tiskárna Ralsko -  Jan Řeháček, Mimoň

Všem jmenovaným srdečně děkujeme, že při
spěli ke zdaru této akce.

\y-J
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Vlčácká Lesní škola
Od 23. 8. do 1. 9, 1996 proběhla na zá
kladně Jihočeské lesní školy v Líčově 
21 vůdců a vůdkyň vlčat se zde dále vzdě
lávalo pod vedením zkušených akélů Jana 
Knže -  Bálů (Rošťa), Petra Hájka -  Balú 
a dalších Instruktorů (včetně těch pomoc
ných, kteří VLŠ zároveň absolvovali).
Po 49 letech tak bylo navázáno na tra
dici Vlčácké lesní školy, konané v Pot- 
štejně roku 1947.
Pro budoucnost byla velmi významná 
úzká spolupráce VLŠ s Odborem pro vý
chovu vlčat ÚRJ i s lesním kursem VLK, 
konaným souběžně na Švýcaráku.
O výchově našich nejmenších v budouc
nosti se tak nejen přemýšlelo, ale praco
valo se i na konkrétních projektech (změ
ny ve stezce, příručka pro akély atd.) 
Před VLŠ stojí ještě mnoho práce, vybu
dování vlastního týmu instruktorů i Kru
hu ze svých absolventů. Považuji ale za 
jisté, že naše nejmiadší, specializovaná 
a nadreglonální lesní škola má a bude 
mít své místo mezi ostatními LŠ, -jd- 
P.S:
Příští Vlčácká lesní škola se bude konat
3.-14. 8. 1997. Přihlášky a podrobnější 
informace lze získat na adrese Jan Kříž, 
Uzbecká 141, 110 00 Praha 10.

„Naučíš se vše, 
co chceš 
na táboře ELŠ“
Tak zní oficiální pokřik letošní Ekume
nické lesní školy pořádané v termínu od 
16. 8. do 25. 8. 1996 na Zlatém potoce 
u Slatiňan, okres Chrudim.
Nový den pro nás začínal pravidelně 
v 6 hodin. Hned poté následovala roz
cvička, (nepovinná) mše, po snídani 
vztyčení vlajky, pak dopolední maratón 
přednášek, které ukončil až oběd. Po 
obědě měl být podle režimu dne poled
ní klid, ale často se stalo, že se něco 
nestihlo dopoledne nebo přijela nějaká 
zajímavá návštěva, a tak jsme hned po 
obědě pokračovali. Odpolední program 
skončil až večeří, po ní a po stažení 
státní vlajky byl vždy poradní oheň, kde 
jsme se společně zamýšleli nad nejrůz
nějšími tématy, např. nad novým zně
ním skautského slibu, koedukací ve 
skautingu, otázkami rozvodů apod. Dis
kuse mnohdy pokračovaly i po večerce 
do pozdních nočních hodin. Mohlo by 
se zdát, že hlavní náplní ELŠ byly před
nášky ČI diskuse, ale to byla jen část 
pravdy. Zkusili jsme si práci s kůží, lino
rytem, naučili Jsme se základům kerami
ky, poznali jsme vázané stavby, práci 
s lanem... Čas zbyl i na různá sportovní 
mezidružinová klání a nechyběl ani 
noční výlet za řeckými bohy. S nema
lým zájmem se setkal i závod „Jsme 
lepší než Keltové, kteří zde byli před 
námi před X lety". Při veselém táboro
vém ohni měly družiny možnost před
vést schopnost improvizace a svůj dra
matický um. Navštívili nás také náčelník 
chlapeckého kmene Riki se Špalkem, 
kteří se určitě zapotili při odpovědích na 
naše vtíravé otázky týkající se toho, co 
nás v hnutí pálí.
„Úspěch letošní Ekumenické lesní školy 
je dílem vás všech", řekl bratr Merkur při

závěrečném ohni. My však víme, že po
děkování patří především instruktorům, 
bez nichž by tato akce vůbec neproběhla. 
Největší břímě odpovědnosti leželo na 
vůdci ELŠ, br, Merkurovi. Nikdo nespočí
tá, kolik času Merkur přípravě ELŠ věno
val. Nemalý dík patří i ostatním: br. Mer
kuru. Juniorovi, který Merkura zastupo
val, laskavému br. Bálů, který sl pro kaž
dého našel čas a vlídné slovo, páteru 
br. Jožkovi, hospodáři Bivoji, br. Kimovi, 
který nás udivoval svými znalostmi o pří
rodě, br. Vaškovi, který se staral o záso
bování tábora, br. Rysovi a dalším. Nelze 
na tomto místě nevzpomenout br. Minne- 
wakana, jehož kuchařský um výrazně při
spěl k dobré táborové pohodě.
Co říci závěrem? Na ELŠ u Slatiňan se 
sešla skvělá parta, společenství lidí vě
řících i „nevěřících", kteří prožili nádher
ných deset dní a zjistili, že i když mají na 
různé věci rozdílné názory, jde jim o jed
nu společnou velkou věc. Fíša

V současné době nejprogresívnější 
LŠ si Vám dovoluje oznámit, že

10. ročník Jihočeské 
lesní školy
se uskutečniv terminech 14.-16. března 
97, 23.-25. května 97 (víkendová část) 
a 15.-24. srpna 97 (hlavní část) 
Zaměřena bude na rozvoj osobnosti 
vůdce a je určena pro věkovou kategorii 
do 30 let,
O přihlášky sl pište na adresu Jaroslav 
Pulkrábek, 384 91 Horní Vltavice 60. 
Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 97

Ran

Lesní kurs a lesní škola 
na Selešku 
skauty volá...
A dovolaly se. Severočeská lesní ško
la čili Seleška v objektu liberecké o- 
kresní rady Junáka v Lužických horách 
pod Hvozdem v srpnu opět dávala 
skautská moudra 11 skautům lesního 
kursu a 7 frekventantům. Vůdce Trpas 
si myslí, že zrna padala na úrodnou 
půdu...

Sir

Jesenická lesní škola 
padesátiletá
3 fotografie z JeLŠ zaslala Ida, ohlasy 
otiskneme v příštím čísle.
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v  minulém čísle Jsme zahájili seriál člán
ků k odborce Panda souběžně v časo
pisech Skaut-Junák a Skauting. Dnes 
přinášíme další pokračování.

CO DĚLAT A CO NEDĚLAT 
y  PŘÍRODĚ
Úkolem je sestavit návod, jak se chovat 
v přírodě. Nejlépe je nechat družiny, aby 
sí návod sestavily samy, přitom je mů
žeme „chytrými" otázkami vést, aby ne- 
zapoměly na nic závažného. Obsahově 
návod sestaví družina, výtvarně ho pak 
může zpracovat jednotlivec. Pro inspi
raci uvádím jeden z možných takových 
návodů.

1. Každé místo v přírodě (např. tábořiš
tě) se snažíme opustit ve stejněm nebo 
v lepším stavu, než jsme je nalezli.
2. V přírodě neděláme zbytečný hluk. 
Hlasitý křik, rádia a magnetofony do pří
rody nepatří
3. V přírodě nenecháváme žádné od
padky, v le  si vezmeme zpět s sebou 
(hlavně igelit, konzervy, kelímky apod.). 
Jediné, co mohu zakopat, jsou odpa
dy z kuchyně (slupky od brambor, kosti

apod.). Jediné, co mohu spálit, je  čistý 
papír.
4. Neutrhneme zbytečně ani jednu rost
linku. I kopřiva nebo bodlák má v příro
dě svůj význam. Neřežeme do živých 
stromů, dříví posbíráme na zemi. Když 
už musíme porazit strom, bude to souš
ka nebo nemocný strom vybraný lesní
kem. Pařez vyšší než 10 cm je ostuda.
5. Neubližujeme žádným živým tvorům, 
zabíjíme jen v sebeobraně (tj. komáry, 
mouchy nebo klíšťata).
6. S ohněm zacházíme opatrně, vždyc
ky v bezpečné vzdálenosti od lesa, oh
niště připravujeme pečlivě, nakonec je  
zahladíme. Ctí každého je zahladit oh
niště tak, aby ho nikdo další nenašel.
7. V přírodě se snažíme používat co 
nejméně různě saponáty, čisticí pros
tředky, prášky na praní apod. K praní 
a mytí stačí obyčejně mýdlo, většinu 
nádobí můžeme umýt jen horkou vo
dou. Když už musíme použít nějaký 
chem ický prostředek, vybereme ten, 
který je  šetrný k přírodě, a dávkujeme 
co nejméně.

ZAKLÁDÁME PARK
Jedním z úkolů odborky je vysázet při
rozenou zástěnu pro zakrytí průmyslo
vě zástavby nebo skládky odpadů. Úkol 
není formulován nejšfastněji, proto ho 
můžeme rozšířit o jakoukoli zahradnic

kou úpravu nějakěho pozemku nebo 
o ozelenění zdi popínavými rostlinami.

K úkolu uvádím několik poznámek:
1. Založení nebo rekonstrukce zahrady 
trvá přibližně dva až čtyři roky. Půjde 
tedy o záležitost dlouhodobou, je třeba 
ji dotáhnout do konce, aby byl vidět 
výsledek. Jen tak splní svůj výchovný 
účel.
2. Nesmíme zapomenout na jednání 
s majitelem pozemku a s obecním úřa
dem. Při dobré dohodě může obec fi
nančně i jinak přispět.
3. Je vhodně konzultovat problém s od
borníkem, je však nutné nechat dětem 
vlastní prostor (Ať zpracují vlastní plán 
a pak o něm se zahradníkem „odbor
ně" diskutujO. Snažte se vést děti, aby 
se při plánování zahrady Inspirovaly 
oko ln í přírodou nebo „geniem loci“ 
a charakterem místa ve městě.
4. Před zahájením akce doporučuji nav
štívit nějaký historický park nebo zahra
du s odborným výkladem.
5. Úkol je možné splnit i na táboře. Na 
stálých táborech a základnách jsou 
často neestetické oblasti kolem septi
ků, skladišťapod. Zde není nutné příliš
né plánování, nejvhodnější je vysázet 
keře a stromky tak, jak rostou přirozeně 
v okolí.

Vítá Růžička

Týká se to také tebe 96
MŽP ČR, Okresní úřad Uherské Hradiš
tě a město Uherské Hradiště vyhlásily 
XXL ročník tem atické soutěže ama
térských a profesionálních filmů a v i
deoprogramů s mezinárodní účastí 
Týká se to  také tebe -  TSTTT 1996. 
Festival TSTTT s promítáním filmů, vy
hlášením výsledků a dalším doprovod
ným programem proběhne 22. -  24. lis
topadu 1996 v Uherském Hradišti v Klu
bu kultury v Hradební ulici.
Dotazy a informace; Jarka Dupejová, 
referát životního prostředí. Okresní 
úřad, 686 66 Uherská Hradiště. Tel. 
06321 523443, fax 06321551007.

Semináře při TSTTT ‘96
Jak se v id í zelení
Na pátek 22. listopadu od 20 hodin ve
čer zveme k besedě o vzájemných vzta
zích zelených organizací mimo jiné paní 
redaktorku Janu Klusákovou, doc. Ha
nu Librovou, ing. Ivana Dejmala, mgr. 
Bohuslava Blažka, dr. Jana Piňose a Ja
kuba Patočku. Z besedy by mělo vyply
nout, co je cílem zúčastněných zele
ných hnutí a proč jsou jim blízké právě 
ty formy činnosti, které používají. Zají
mavé řeči by se měly vést i o tom, jak 
zelené vidí široká veřejnost.
S případnými náměty se obracejte na 
Aleše Máchala, Lipka, Lipová 20,
602 00 Brno.

Špizza ‘96
První Špizza -  přehlídka zajímavých ná
mětů pro práci s dětmi -  proběhla na 
TSTTT v minulěm roce. Vystoupilo 18 ve
doucích dětských kolektivů a pracovní
ků center ekologické výchovy se svými

nejlepšími nápady. Vítězem divácké sou
těže se po dvěstěčtyřicetiminutovém ma
ratónu stal Vojta Žádník z Lipky se svý
mi výrobky z recyklovaného papíru. Za 
odměnu mu byl předán zákusek obří 
maxišpička.
Špizza bude mít i na letošním uherskoh- 
radištském festivalu svoje sobotní od
poledne. Loni se totiž nedostalo zdale
ka na všechny dobré nápady. Věříme, 
že se přihlásí s náměty také další, za
tím neokoukaní ekopedagogové a ve
douc í dě tských  kroužků a oddílů . 
Podmínkou je, aby jejich nápady byly 
původní a ověřené a aby vlastní před
vádění netrvalo děle než 10 minut. 
Zájemci o účinkování se mohou hlásit 
na adrese: Rezekvítek, Lipová 20,
602 00 Brno.

Simulační hty 
z Estonska na Internetu

Od roku 1993 existuje na universitě v Tar- 
tu (Estonsko) skupina lidí, kteří tvoří 
a organizují rozsáhlé simulační hry a pro
jekty využívající ke komunikaci sítě In
ternet. Tyto projekty se používají jako 
doplněk k vyučování středoškolských 
a vysokoškolských studentů. Jednotli
vé týmy v nich vždy hrají jednu roli 
a v rámci této role získávají informace, 
vyjednávají a hledají řešení konkrétních 
problémů. Zde jsou některé z jejich her.

Simuvere (1993/94) -  Simuvere je fiktiv
ní městečko někde v současném Eston
sku. Účastníci této simulační hry dosta
li k dispozici geografické, historické 
a další informace a byla jim přidělena 
role jedné organizace nebo skupiny lidí 
ve městě -  sportovního klubu, divadla, 
nezaměstnaných, sociálních pracovní

ků, AIDS pozitivních, průmyslových pod
niků... Organizátoři hráli roli radnice, 
organizovali grantovou soutěž (účastní
ci se cvičili v psaní projektů), volby do 
místního zastupitelstva atd. Účastnily se 
skupiny z 20 estonských škol.

Ga/a (1994/95) -G aia je planeta podob
ná Zerni, má tři kontinenty a dvacet 
zemí. Účastníci hráli role vlád těchto 
států. Měli ostatním představit svůj stát, 
jeho historii a politické zřízení. Hlavní 
součástí však bylo řešení několika eko
logických problémů a katastrof -  havá
rie ropného tankeru, únik jedovatých 
sloučenin, kácení deštných pralesů. 
Vlády měly za úkol odhadnout dopad na 
jejich stát, připravit opatření a návrh je
jich financování,

OSNvzrcadle světa (1995) -  hra připra
vená k padesátému výročí vzniku OSN. 
Téma -  problematika drog z různých 
pohledů.

CCED -  m eziku ítu rn í p růzkum  a d ia 
log  (1996) -  technické prostředky u- 
možnily snadnou komunikaci mezi lidmi 
na značné vzdálenosti. Rozdíl mezi kul
turami může přesto být zdrojem nedo
rozumění, zvláště je-li vzájemná komu
nikace ovlivněna předsudky a mýty.

Podrobnosti o simulačních hrách z Es
tonska najdete na internetové stránce 
http:1 Iwww.ibs.eellearníminibabel. Též 
můžete kontaktovat organizátory na ad
rese minibabei@ibs.ee. Pokud vás tato 
informace zaujala, zkuste se organizá
torům rychle ozvat -  mají zájem navázat 
kontakt s jednou skupinou studentů 
z naší republiky. Milan Caha

Převzato ze zpravodaje ek ologickě vý
chovy Sisyfos 19
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CO M UŽE  
ZI\A^IE1\AT 
SKAUTIIVC 
PRO DOSPĚEÉ

v dobách, kdy byl skauting opakovaně 
zakázán, jsme měli možnost a dost ča
su k přemýšlení a úvahám o tom, co 
pro nás znamenal a čím nám je. Více 
než v zemích, kde je skauting samozřej
mostí, a kde končí členstvím celkem při
rozeně tím, že chiapec nebo dívka do
spějí k jiným zájmům. Rozhodně nejde 
u nás o výhradně dětskou záiežitost, za 
kterou býval mnohými považován. 
Skauting se u nás zakořenii a projevii 
se opět jako síia -  síla, která způsobila, 
že vše nějak přetrvalo, že mnozí na
šli čas, který dříve neměli, a který byli 
ochotni věnovat hnutí. Těm, kdo prošli 
skautingem, nebylo totiž lhostejně, co 
bude dál a dali se opět do toho. 
Objevili se i jiní, kteří skauting nezažili, 
nebo kteří jej zažili jen okrajově, a kteří 
se snažili o skautský program v jiných 
organizacích. Není pochyb o tom, že 
zde existovaly oddíly, a to i velmi dobré 
oddíly, velmi blízké skautským.
Je zde tedy celá škála několika skaut
ských generací. Těch pamětníků „před
válečných", potom poválečných skautů 
a „bývalých vlčat", až po ty, kteří byli 
skauty v letech 68 -  70. Jsou zde i ti, 
kteří vyrostli v oddílech, které měly skau
ting jako tajný program a k nim přibyli 
i další -  ti, co se jim chce do práce. 
Abychom mohli uvažovat o skautingu 
dospělých, shrňme si napřed několik 
myšlenek. Definic skautingu je řada, vy
jímám jen úryvky. Předně: Skauting Je 
výchovné hnutí... Jde tedy o hnutí, ne
jen o organizaci. Proto mohlo hnutí pře
žít, i když byla organizace násilně roz
puštěna. Ani nyní organizace nevznik
la z ničeho, celou dobu tu byli skauti, 
kteří věděli o sobě navzájem, a kteří 
pomáhali objevovat skautské ideály 
těm mladším. Nemám zde na mysli jen 
ty konspirativní spolky a oddíly, ale nor
mální život, přátelství, založená na skaut
ských zásadách. Těch rozdílů mezi hnu
tím a organizací je  více, na příklad 
v tom, že není vždy nejlepší ten, kdo 
získal nejvyšší funkci nebo počet od
znaků. Organizační „pavouk" je nutný 
opravdu jen pro vlastní organizaci a ří
zení, tam je nevyhnutelný, ale v samot
ném hnutí nejlepším skautem vždy byl 
a je ten, kdo žije nejlépe skautským ži
votem.
A jsme u další definice: „Junácký styl 
života -  soustavně a neustále provádě
ná a doplňovaná integrace (výchova) 
všech ušlechtilých lidských snah a vý
sledků civilizovaného a kulturního vývo
je lidstva za účelem výchovy člověka 
k uvědomělému občanství". -  Stručněji 
a srozumitelněji bych řekl, že je to život 
podle junáckého zákona -  a to už je 
nějaký závazek a cíl!
Jde opravdu o styl a smysl života, skau
ting nelze chápat jen jako dílčí náplň. 
Neníto například jenom únik do přírody, 
i když příroda i láska k ní k junáckému 
stylu samozřejmé patří. Není to ale ani 
samostatný filosofický směr, je to pře
vzetí a osvojení si toho dobrého, co fi

losofie a věda dala a uvedení do prak
tického života, tedy nejen do toho oddí
lového. Lidé nás hodnotí zejména podle 
toho, jak jednáme a co umíme -  ve spo
lečnosti, ve škole, v práci, nejen podle 
dovedností daných stupni zdatnosti.
Ne každý se skautingem nadchne, ne 
každému dá stejně. Několikrát jsme si 
kladli otázku, podobnou starému prob
lému o tom, co bylo dříve, zda vejce 
nebo slepice. Přeneseno na naši situaci 
jde o to, zda skauting vychoval a vycho
vává dobré a mravně silné jedince, ne
bo zda naopak junáctví vyhovuje těm 
dobrým a mravně silným jedincům tím, 
že dává program jejich přirozené pova
ze, formuluje jejich osobní cíle a vytváří 
pro ně prostor. Ať už je tomu jakkoliv, 
faktem je, že vždy z mnoha nováčků 
řada nevydrží „řeholi" skautskýeh zá
sad, a že jejich řady prořídnou. Někteří, 
a to mluvím i o vedoucích, se nedosta
nou hlouběji než k tomu zevnímu proje
vu -táboření, hrám a dovednostem a ne
přijdou na to, že jde o formu, jak se 
propracovat k tomu vyššímu, k etic
kým normám, které patří k těm doved
nostem jaksi navíc, a které jsou dokon
ce důležitější, a které teprve dělají skau
ting skautingem.
Ti však, co se „chytí" programem i eti
kou, „chytí" se zpravidla pořádně na 
celý život.
Je bohužel známé i to, že nezůstali 
všichni takoví, jakými slibovali být. Je 
řada bývalých skautů, kteří se dokonce 
i nyní ke skautingu hlásí, ale kteří cha
rakterově ani mravně nevydrželi a různě 
ztroskotali. Je však i mnoho těch, které 
to „chytilo" správně, a kteří se k hnutí 
hlásí i do něho patří, i když třeba již 
nejsou organizováni. Jsou to lidé nej
různějších povah i profesí, setkání i přá
telství s nimi znamená vždy obohacení 
a přínos. Kdysi jsem v „otevřeném do
pise vůdcům" na tuto rozdílnost upo
zorňoval a citoval Werichovo „ten dělá 
to a ten zas tohle a všichni dohromady 
uděláme moc". Vytvořme z té rozdíl
nosti sílu -  můžeme toho pro sebe i pro 
druhé více udělat, když budeme bohatší 
o zkušenosti těch druhých. Ještě větší 
hodnotou je však mít bratry a přátele, na 
které se lze vždy spolehnout. Jsme hr
di na to, kolik vynikajících lidí se hlásí 
k tomu, že pro ně byl skauting příno
sem.
Co tedy mohou očekávat ti dospělí od 
skautingu a co skauting od nich? Jak 
pro koho, ale pro všechny hodně. 
Předně jsou tu ti, kdo chtějí a mohou být 
vedoucími dětí v oddíle -  „žít a vychová
vat mládež v duchu junáckého zákona". 
To je nejkrásnější a nejnáročnější. Ne
mohou to však z nejrůznějších důvodů 
dělat všichni, záleží to na schopnostech 
a možnostech, ne každý je dobrým pe
dagogem, někomu k tomu chybí čas, 
jiným již nadbývá let, někomu může být 
na překážku i způsob života, který vede. 
Platí totiž zásada, že nejlepší výchov
nou metodou je osobní příklad. Ve
doucí je jedním z bratrů, kterého ti mlad
ší napodobují, je jen o něco zkuše
nější a starší. Zákon, slib i zásady pro 
něj platí stejně. Pak jsou tu oidskauti, ti, 
co s dětmi pracovat nemohou, ale rádi 
by ještě něco skautského prožili. Jde 
o novou formu členství, důležitou ze
jména pro ty, kterým nebylo normální

oddílové vyžití umožněno. Domnívám 
se však, že až už budou mít oidskauti 
program jakýkoliv, důležité je, aby byli 
zázemím pro oddíly dětí, zázemím fyzic
ké a materiální pomoci, včetně využiti 
jejich profesí.
Myslím, že pro všechny skupiny dospě
lých je důležité něco společného. Vý
chova v oddílech směřovala k tomu, aby 
se ze skauta stal správný občan, dokon
ce s určitými vlastnostmi a dovednost
mi. Když se tedy učili hrou být správný
mi občany, ať jimi nyní jsou! Není to 
malý požadavek! Znamená to být dob
rými v práci, být obětavými a spolehli
vými kamarády, být dobrými lidmi. 
Dovoluji si odcitovat opět jednu defini
ci, tentokrát BP: „Skauting je výchova 
k občanství“.
Ale nejde jen o výchovu, kterou jsme 
prošli. Pro mnohé, vlastně pro všechny 
znamená skauting také krásné vzpo
mínky na dětství prožité v kruhu bratrů 
vzpomínky na romantické, ale i veselé 
prostředí oddílu, táborů, vzpomínky, 
které je nutí být lepšími, protože jim 
připomínají zákon, kterýje vnich, i když 
jej už třeba nedokáží odříkat zpaměti. 
Spousta dovedností, naučených v od
dílech, se hodí později doma, v přírodě, 
při táboření, na cestách, v práci, pomá
há někdy řešit i složité životní situace. 
Skauting určitě zanechá v každém lás
ku k přírodě a všemu krásnému kolem 
nás, schopnost nezištně pomáhat ji
ným ... ale nechci zde vypočítávat cílové 
vlastnosti výchovy, to patří jinam. 
Nechal jsem si však téměř naposled 
jeden z nejdůležitějších prvků skautin
gu -  kamarádství a bratrství. Přátelství, 
někdy na celý život, vznikala často v od
dílech, jindy k rychlému sblížení stačilo 
zjištění, že jde o skauty. Jistě se skau
tingem ovlivní i výběr přátel později, 
v dospělosti. Sám jsem zažil několikrát 
až dojemně rychlé a upřímné sblížení 
s lidmi, které jsem do té doby neznal, 
po zjištění, že jsme skauti. Proto pozor 
na oddílový šovinismus, hrdost na tra
dice oddílu by neměla bránit přátelství 
s bratry či sestrami odjinud. Vždyť jde
0 skauty. Mám dojem, že něco z té uzav
řenosti zůstalo v oddílech, které se sna
žily přežít za totality, zvykly si na izolo
vanost a nabyly pocitu výlučnosti. Mys
lím, že pochopit bratrství bude jedno
dušší pro nově vzniklé oddíly.
A vedle přátelství je ješté něco stejně 
důležitého, co k tomu všemu ještě patří
-  schopnost optimisticky se dívat na 
svět, věřit v to lepší v lidech a mít smysl 
pro legraci. Ani ze skautských příruček 
nevypadá skauting tak zábavně, jakým 
ve skutečnosti je. Skauting v každém 
něco zanechal -  někdo nevydržel a ne
dokáže již podle skautského zákona žít,
1 ten může pomoci, ale raději mimo děti
-  ty potřebují dobré příklady, které na
podobují. Ke skautingu patří také touha 
být užitečný, mít přátele a bratry, ale 
i být přítelem a bratrem.
Několik definic skautingu bylo již vy
světleno. Ještě tedy několik dalších -  
„Skauting je způsob života", „Jednou 
junákem, junákem po celý život". Ale 
vždyť dospělí skauti vlastně nejsou -  
vždyť správný skaut zůstane klukem do 
pozdního stáří -  tak jací pak dospělí!

Libor Kvapil -  Sir, Olomouc



všechny značky na stezce, ale roztrhali 
tištěného průvodce i návštěvní knihu. 
I tak končí některé výlety...

Hana Jančíková
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Táborští OS
Cestovatelská část 139. oidskautského 
klubu v Táboře již pátý rok vyjíždí na 
4-6tidenní poznávací zájezdy do ciziny. 
Máme za sebou Paříž, Vídeň, Anglii, 
Švýcarsko a Itálii. Letos jsme jezdili po 
Alpách. Fotografie je z pohoří Silvretta 
od ledovcového jezera. Nezanedbává
me ale ani svoje okolí. Z našívýpravy na 
Borkovická blata by měl určitě radost 
i br. M. Vosátka (Grizzly), na jehož do
poručení jsme udělali i okruh po jihoče
ské architektuře. Z tohoto výletu je další 
fotografie.
Borkovická blata jsou studna: poučení, 
poznání, pochopení.
Viděli jsme nejen odkvětající rojov- 
ník, ale i miniaturní rosnatku bahenní. 
K naší lítosti (i zlosti) jsme se dověděli, 
že týden po naší návštěvě tam byli van
dalové nejhrubšiho zrna. Zničili nejen

Spojené kluby oidskautů z Hradce Králové tábořily letos společně v romantickém 
prostředí u Pařezské Lhoty. 2x foto Jana Skácelová

Vzpomínka na bratra 
Pavla Ženatého
Celých dlouhých pět let, měsíc co mě
síc, cestovali jsme společně s bratrem 
Ženatým do Prahy na schůze náčelnic- 
fev. Tyto hodiny jízdy vlakem byly napl
něny úvahami a piány o tom, jak by mě
lo pracovat skautské hnutí.
Naposledy jsem se s Pavlem setkala 
y nemocnici. Přinesla jsem mu odznak 
Řádu stříbrného vlka” a i když jsem vědě
la jaktěžká je jeho nemoc, přece jen jsem 
doufala, že si jím ještě někdy bude moci 
ozdobit svoji hruď. Nestalo se tak a už jen 
na podušce před jeho rakví zářil stříbrný 
vlk jako v ý r^  uznán í za vše, co pro skau- 
ting bratr Ženatý vykonal. I když si byl 
vědom nevylečitelnosti své choroby, ješ
tě i v nemocnici myslel nato, co bychom 
ve své práci měli zlepšit a vykonat. 
Chtěla bych vzpomenout jeho gentle
manského a příkladného vztahu k dívčí
mu kmeni a vyjádřit dík za bratrskou

spolupráci, kterou s dívčím kmenem 
vždy propagoval a uskutečňoval.
Jistě to tak vnímaly i členky bývalého 
dívčího nácelnictva, které přijely a při
šly bratra Ženatého doprovodit na jeho 
cestě poslední.

Alena Tománková

Jsou lidé, na které je možno se vždy 
spolehnout. Takový byl i br. Pavel Žena
tý, který nás opustil 6. 8. 1996. Jeho 
spolehlivost jsem poznal při společném 
působení v náčelnictvu chlapeckého 
kmene až do doby 1995, kdy jsem ukon
čil funkci náčelníka. Pavel byl neobyčej
ně pracovitý a důsledný. I tím dociloval 
své úspěchy v činnosti místonáčelníka. 
Skautská cesta bratra Pavla Ženatého 
začala v roce 1939, kdy vstoupil do 
5. skautského oddílu v Moravské Ostra
vě. Dodnes se jedná o významný oddíl 
v historii skautingu v Ostravě. Po roce 
1945 bratr Pavel, tehdy již sedmnáctile
tý, byl ve skupině aktivních bratrů a ses
ter, kteří obnovili ostravský skauting.
V jeho případě šlo především o obnovu 
činnosti 5. chlapeckého oddílu. Nejdří
ve byl rádcem a v roce 1947 se stal 
zástupcem vedoucího oddílu. V roce 
1968 se bratr Pavel opět zapojil do ob
novy skautingu. V roce 1969 byl zvo
len předsedou Ostravské rady Junáka.
V této funkci setrval až do konce svého 
života. Z titulu této funkce stál znovu

v čele ORJ v roce 1989 a opět, a to již 
potřetí, obnovil skauting v Ostravě.
V jeho pohledech na náš skauting byl 
přístupný v náčelnictvu i novým prou
dům v hnutí, ale vždy se snažil tyto „no
voty" dostat do jednotného skautského 
směru. Jeho bratrství bylo vždy oprav
dové a v každém se snažil najít pozitivní 
stránky. Totéž hledal i při projednává
ní jakéhokoli problému v náčelnictvu. 
A těch problémů bylo po poslední ob
nově Junáka víc než dost.
Největší jeho zásluhou v době velmi ne
dávné byla obnova rozbité mohyly na 
Ivančeně, její přestavba. I přes pokroči
lou nemoc byl velmi aktivní.
Dnes si plně uvědomuji, že bratr Pavel 
byl vzorem skauta pro mnohé z nás. 
Vidím, že jeho opravdové „skautství" 
bychom potřebovali všichni ve všech 
funkcích našeho hnutí. Všechna jeho 
vyznamenání nejsou vůbec obrazem 
toho, jakým Pavel byl. Jako bývalý ná
čelník jsem si znovu dnes vědom je
ho bratrské podpory při společné práci 
v chlapeckém náčelnictvu.
Na bratra Pavla Ženatého nemůžeme 
my, kteří jsme s ním spolupracovali, za
pomenout a vždy si v budoucnu připo
mínejme jeho toleranci a bratrství při 
každém skautském i civilním jednání. 
Jménem bývalého chlapeckého náčel- 
nictva mohu nakonec jen říci „Čest Tvé 
památce". Zdeněk Hájek 21



Uprclilík 
není zločinec -  
potřelinge 
naši pomoc!
Uprchlíci ve světě byli, ]sou a -  bohužel, 
zdá se, i budou. Situace ve světě a čísla 
tomu nasvědčují, Vždyť například v roce 
1991 bylo evidovánol? milionů uprch
líků, zatímco v roce 1995 to již bylo přes 
27 milionů uprchlíků po celém světě. Pro 
pomoc a ochranu uprchlíků byla vytvo
řena v roce 1951 humanitární a nepo
litická organizace v rámci systému OSN, 
známá jako UNHCR -  Vysoký komisař 
Organizace spojených národů pro u- 
prchlíky, její hlavní úlohou je „poskytová
ní mezinárodní ochrany a hledání trva
lých řešení problémů uprchlíků. “ I přes 
úsilí UNHCR, které má své zastoupení ve 
118 zemích světa, zůstává však problém 
uprchlíků světovou tragedií. UNHCR by
la za svou činnost dvakrát oceněna No
belovou cenou za mír. Ve světě UNHCR 
také spolupracuje se skauty.

Kdo je uprchlík? Tuto otázku zodpoví
dají pracovníci Styčné kanceláře UNHCR 
v Praze velmi často. Mnoho z nás zamě
ňuje pojem uprchlík se širším pojmem 
migrant. Ne každý migrant je však 
uprchlík. Mezinárodní právo definuje 
pojem uprchlíka jako osobu, která 
opustila svou zemi na základě oprávně
ných obav z pronásledování z důvodů 
rasových, náboženských či národnost
ních, nebo z důvodu příslušnosti k urči
tým společenským vrstvám nebo pro

své politické názory, a která se proto 
nemůže nebo nechce vrátit zpět do své 
vlasti. A proto potřebuje i naši pomoc. 
Někdy stačí málo. Otevřené srdce a ú- 
směv na přivítanou. Možná se to nezdá 
mnoho. Ale pro uprchlíka to může zna
menat všechno. Uprchlík obyčejně ne
má nic. Všechno musel zanechat doma. 
A nikdy nebude mít víc, pokud mu ne
pomůžeme. Víte, kdo všechno byl u- 
prchlík? Albert Einstein, Marlene Die- 
trich, Vladimír Nabokov, Marc Chagall, 
Michali Baryšnikov, Alexander Solženi- 
cyn... Ale i Victor Hugo, Giuseppe Gari- 
baldi, Richard Wagner. A samozřejmě 
miliony nejmenovaných...
Tři trvalá řešení problémů uprchlíků, 
preferovaná UNHCR jsou: dobrovolný 
návrat do země původu, mistní integra
ce v zemích, kde jim byl přiznán status 
uprchlíka, anebo přesídlení do třetí ze
mě. UNHCR se snaží v první řadě po
moci lidem dobrovolně se vrátit do své 
vlasti a znovu se tam začlenit do společ
nosti. Pokud není repatriace možná, t.j. 
pokud dobrovolný návrat nemůže pro
běhnout bezpečným a důstojným způ
sobem, pomáhá UNHCR uprchlíkům při 
integraci v azylových zemích; pokud 
ani toto řešení není možné, snaží se 
o jejich přesídlení do jiných zemí. Čtvr
tým a nejlepším řešením je samozřejmé 
udělat vše pro to, aby se z člověka u- 
prchlík nikdy nestal. A k tomu může při
spět každý z nás malinkým dílem.
A jaká je situace uprchlíků v České 
republice? Bývalá Česká a Slovenská 
Federativní Republika byla první post
komunistickou zemí ve střední Evropě, 
která přijala zvláštní zákony týkající se 
uprchlíků již v listopadu 1990. Od srpna 
1990 do léta 1996 prošlo uprchlický
mi zařízeními v České republice více než 
10 000 žadatelů o azyl. Status uprchlíka 
k dnešnímu dni obdrželo přes 1400 ža
datelů. Kromě toho žije u nás přes 
1200 uprchlíků z Bosny a Hercegoviny 
se statusem dočasného útočiště, kteří 
se budou postupně vracet domů. 
Styčná kancelář UNHCR v České re
publice v Praze byla otevřena v roce 
1992. UNHCR se podílí na přípravě no
vé legislativy a pomáhá zajistit práva 
všech žadatelů o azyl a status uprchlíka 
na správný a spravedlivý postup při 
procesu posuzování jejich žádostí. Jed- 
nítn z hlavních cílů kanceláře UNHCR 
v České republice je pomoci při rozví
jení nevládních organizací v oblasti 
uprchlické problematiky a zvyšovat

úroveň povědom í lid í o problémech 
uprchlíků a tím i ochotu veřejnosti, poli
tických zástupců a každého z nás pos
kytnout uprchlíkům ochranu a pomoc. 
UNHCR spolupracuje s nevládními -  
neziskovými organizacemi ve všech 
oblastech své činnosti. Tyto organizace 
poskytují uprchlíkům pomoc z vlastních 
zdrojů a jsou také často operačními 
partnery UNHCR při realizaci konkrét
ních projektů. Jsou důležitými instituce
mi, hájícími zájmy uprchlíků v dané ze
mi. V České republice poskytují nezá
vislé nevládní organizace spolupracují
cí s UNHCR sociální, právnickou a psy
chologickou pomoc žadatelům o azyl 
a uprchlíkům, a pomáhají také statutár
ním uprchlíkům při jejích integraci do 
společnosti. UNHCR podporuje činnost 
neziskových organizací jak poskytová
ním konzultací a informací, týkajících se 
práva povinností uprchlíků, tak i finanč
ní pomocí jednotlivým projektům. 
Chcete vědět o UNHCR a uprchlících 
víc? Máte zájem jim pomoci? Hodily by 
se vám vzdělávací a výchovné materiá
ly nebo plakáty s tematikou uprchlíků? 
Sledujte informační servis Junáka, ne
bo nás přímo konfaktujte.

Juraj Kizák 
tiskový mluvčí UNHCR v Praze

V příloze tohoto čísla najdete Memoran
dum porozum nění mezi Úřadem vy
sokého komisaře OSN pro uprchlíky 
(UNHCR) a tVOSM.
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OKÉNKO 
DO SVĚTA
Skauti sv. Jiří pomáhali 
v Chorvatsku

Devět skautů z biskupství Essen 
pomáhalo dva týdny ve městě 
Slavonski Brod (na hranicích 
s Bosnou) tamější organizaci 
Caritas obnovit místní mateřskou 
školku. Akce pomoci bude dále 
pokračovat pod názvem „Stave
niště Mír'“ (Bauplatz Frieden) 
v Bosně o letních prázdninách: 
němečtí skauti z Porúří budou 
upravovat válkou zničené vesni.

ce, aby se do nich mohli vrátit 
původní obyvatelé.

Tu es jetzt! -  Udělej to teď!
(kampaň něm. skautů sv. Jiří k po
litickému jednánO 
Němečtí katoličtí skauti sv. Jiří 
(DPSG) se nyní připravují na vel
kou kampaň, kterou chtějí ukázat 
svoji politickou aktivitu ve spo
lečnosti. (Neznamená to ovšem 
angažování se směrem k nějaké 
politické straně, ale to, že chtějí 
obrátit pozornost německé spo
lečností k některým aktuálním 
problémům současnosti -  kon
krétně k práci s postiženými i to
leranci mezí různými kulturami, 
proti rasismu a nenávisti k cizin
cům a k ekologii. Již ve stano

vách DPSG se mluví přímo o po
vinnosti skautů angažovat se 
v sociální oblastí a pomáhat ii- 
dem, kteří jsou diskriminováni, 
utlačování a žijí v bídě. Skauti 
chtějí vystupovat aktivně proti 
pocitu politické bezmoci ve spo- 
iečnosti a představit se 4. listo
padu veřejností se svými akcemi 
a projekty -  za účastí sdělova
cích prostředků.
Vše má vyvrcholit 7. -  11. května 
1997 pod názvem „Verband in 
Aktion" (Svaz v akci), kdy se ma
jí setkat všichni vedoucí DPSG 
a autoři projektů. Svaz katolic
kých skautů chce ukázat veřej
nosti, že se dokáže ve společnos
ti v duchu svých ideálů také anga
žovat, jednat.

T U E S J F T Z T

P.S.: Není bez zajímavosti, že ve
dení DPSG vypsalo ve spolupráci 
s německým rozhlasem, agentu
rou Repertoár a některými pro
fesionálními žurnalisty a fotogra
fy pro amatérské autory z řad čle
nů DPSG Cenu tisku. Tato cena 
(spojená i s věcnými odměnami) 
bude každoročně udělována sou
těžní porotou nejúspěšnějším re
portážím a fotografiím ze života 
skautů.

{1 čas. DPSG Entwúrfe 1996 
vybrala a přeložila Ida)



z  GALERIE
P Ř E D C H IJD C IJ
50 let od smrti 
Černého vlka
(Malé zamyšlení nad dílem E. T. Se- 
tona)

Zakladatel našeho junáctví, prof. A. B. 
Svojsík jmenuje ve svém díle „Základy 
junáctví" (1912) amerického spisovate
le, kreslíře, přírodovědce a zálesáka Er
nesta Thompsona Setona před generá
lem Robertem Baden-Powellem, aniž 
ovšem vyvyšuje jednoho nad druhým. 
Píše: „Těžko je posouditi, kdo má o kte
ré odvětví skautingu větší zásluhy, zda 
Seton či Baden-Poweil. Jisto jest, že 
ona romantičnost, poetičnost a láska 
k přírodě jsou především zásluhou Be
tonovou, kdežto pořádek, kázeň, orga
nizace jsou zase dílem Powellovým -  
obou výborných psychologů a pedago
gů.
Ani po 84 letech nemusíme na tomto 
výstižném Svojsíkově hodnocení nic 
měnit. Na rozdíl od skautských organi
zací v mnoha jiných zemích, naše ju
náctví vždy akcentovalo onen setonov- 
ský rys romantiky a cílevědomého spo
jení s přírodou. Zálesáctví v tom nejlep
ším slova smyslu, aniž by zavádělo mlá
dež do bludných uliček otrockého na
podobování primitivního života či do
konce náboženských rituálů Indiánů, 
vede naši mládež romantickou cestou 
k sebevýchově uprostřed naší přírody, 
která je -  přes velké škody, působené 
technickou civilizací -  stále ještě tak 
mnohotvárná. A právě zde nás Seton 
stále inspiruje svými knihami, z nichž ty 
nej lepší -  „Dva Divoši" a „Rolf Zálesák", 
vydané u nás již mnohokrát, se staly 
doslovně příručkami a návodnou litera
turou, podobně jako jeho „Kniha lesní 
moudrosti" a „Svitek březové kůry" byly 
inspirací prof. Miloši Seifertovi, když 
kladl základy woodcraftu u nás. A Lesní 
moudrost -  jak Seifert woodcraft velmi 
moudře přeložil, překračuje tak vědomé

původní Setonův rozměr -  se už dávno 
a natrvalo stala jednou z nejcennějších 
hodnot našeho junáctví. Je zvláštním, 
snad i osudovým faktem, že právě 
u nás, v malé evropské zemi, se dočka
lo Setonovo dílo takového nadšeného 
přijetí a rozšíření, největšího po anglic
ky mluvících zemích, a že dnes u nás 
žije dokonce víc, než v zemi svého vzni
ku.
Je to zvláštní: právě u nás, z důvodů, 
které by stály za zamyšlení sociologů, 
psychologů i literárních badatelů, našly 
takový ohlas knihy Cooperovy, Thore- 
auovy, Curwoodovy, Londonovy, Beto
nový. Proč trval zájem tolika překlada
telů, z nichž vedle už zapomenutého Mi
loše Seiferta, který pro popularitu Seto- 
nova díla udělal snad nejvíc svými nad
šenými komentáři a úvody svých pře
kladů celé řady Betonových děl, jmenuj
me aspoň bratra Miloše Zapletala, rov
něž pedagoga. Ten nově přeložil dlou
hou řadu Betonových knih, které přes 
nepřízeň tota litn í cenzury vydávala 
Olympia ještě v „normalizaci" sedmde
sátých let. Snad spolurozhodoval i zají
mavý fakt, že Seton směl být vydáván 
i v SSSR.
Jistě jsou to skutečné hodnoty Setono- 
va díla, jeho lehký, čtivý sloh, obsah, 
nabitý přírodovědnými zajímavostmi, 
které Seton sám odpozoroval a ověřil, 
jeho doprovodné ilustrace i drobné 
kresbičkyzvířati rostlin, kterými své po
vídky doprovázel. A jeho zvířata? Je to 
celá galérie zvířecích hrdinů, žijících na 
prériích, v horách a lesích Severní Ame
riky. Seton své zvířecí postavy leckde 
polidšťuje, dává jim přemýšlet i jednat 
takřka s lidskou inteligencí -  a přesto 
nelze říci, že by se tím z jeho povídek 
stávaly pohádky.
Sám byl načas i lovcem vlků, ale později 
ustoupily jeho lovecké zájmy opravdo
vému obdivu přírodovědce-zálesáka. 
Svá pozorování uložit především do 
36 svazků svých deníků, které si psal od 
r. 1879 po celý život při svých cestách -  
mapa Severní Ameriky je poseta místy 
jeho tábořišť a trasami dlouhých toulek. 
Život i dílo E. T. Setona je u nás, přede
vším mezi junáky a woodcraftery, velmi 
známé a rozšířené. I v době, kdy televi

ze přináší v četných přírodopisných fil
mech podrobné záběry ze života zvířat 
a rostlin, najdeme mnoho zajímavého, 
co nám usnadní bližší poznání přírody 
v knihách Černého Vlka, jak zněla jeho 
indiánská přezdívka (život a znalosti In
diánů Setona velice zajímaly).
Přečtěte si více o životě ETS v jeho vlast
ním životopise, který v překladu Míly Va- 
vrdy pod názvem „Cesta životem a pří
rodou" vydal Orbis r. 1977.
Připomeňme si zde i pozoruhodnou sku
tečnost, která má rovněž své letošní 
jubiteum-před 60 lety, v prosinci r. 1936, 
navštívil Seton v doprovodu své ženy 
na pozvání spolku YMCA Prahu, kde 
měl řadu besed s woodcraftery i skau
ty. Viděl jsem u pražského přítele Seto- 
novu knihu, podepsanou autorem v těch 
dnech, i s přikreslenou charakteristickou 
vlčí stopou.
Stopa Černého Vlka se hluboce vtiskla 
i do našeho povědomí. I v mé vlastní 
Lesní Moudrosti trvale žije -  hned za 
poselstvím Thoreauovým -  jako neustá
le živý pramen, jako nehasnoucí čtyř
násobný Oheň Lásky, Pravdy, Krásy 
a Síly.
Bratři, v duchu teď povstaňme: před půl 
stoletím odešel Černý Vlk na věčné 
Stezky.

Ladislav Rusek -  Šaman

ústřední skautský archiv ve stavu nouze
Ve Skautingu číslo 9 -10  z roku 1995 byl uve
řejněn článek „Co to je, když se řekne USA?". 
Pochvaloval jsem v něm byť obtížné, ale pře
ce jen započaté práce na tom, aby se už nic 
z dokladů o naší činnosti neztrácelo. A na
opak, aby vše bylo řádně archivně zpracová
no a uchováváno.
Nacistická a komunistická totalita se snažily 
všemožně vyvracet a potlačovat dobrou pověst 
našeho výchovného hnutí. Není sporu o tom, 
že se jim to u nemalé části našich současníků 
podařilo. Důsledným zneuznáváním i ničením 
písemných památek zmizelo i mnoho doku
mentů. Byly v nich i důkazy o významu české
ho skautingu pro udržení občanské statečností 
proti svodům krátkozrakých výhod plynoucích 
z mlčení nebo pntakávání k nedemokratické
mu politickému systému.
Historická komise ÚRJ nepřeceňuje význam 
minulosti. Je si dobře vědoma přednosti,která 
musí být v našem hnutí věnována současným 
výchovným záležitostem. Včetně role, kterou 
v tom hraje dobrý skautský tisk. Pro budouc
nost je přitom ale zvlášť důležité uchování 
a rozvíjení duchovní a mravní podstaty skau

tingu. K tomu se historická komise snaží při
spět podle svých sii. Znalost vlastní historie, 
jejích dobrých i zlých zkušeností může vý
znamně pomoci na dnešních cestách. Ty, 
stejně jako v minulosti, nejsou bez nebezpečí. 
Pro jednotlivce i pro hnutí jako celek.
Po dlouhá době se podařily tří věci;
1. Se souhlasem Ministerstva vnitra ustavit 
Ústřední skautský archiv jako archiv zvláštní
ho významu.
2. BratrVáclav Nosek, uznávaný sběratel a zna
lec skautských reálií, byl přijat jakozaměstna- 
nec ústředí. Polovinu pracovní doby měl vě
novat archivu a druhou skautskému tisku a in
formatice. Absolvoval odborné archivárské 
školení Ministerstva vnitra a stal se vedou
cím USA.
3. Bylo rozhodnuto uvolnit na ústředí dvě, 
a později alespoň jednu místnost jako depo
zitář USA.

Bohužel, radost byla předčasná. Bez vědomí 
a dohovoru s Historickou komisí ÚRJ. míst
nost přidělenou archivu odebrala a vedoucí 
archivu přešel na plný úvazek na práci v Tis

kovém a distribučním centru Junáka. Histo
rická komise byla postavena před situaci fak
tického zrušení sotva založeného Ústředního 
skautského archivu. Bude se tím zabývat na 
svém nejbližším plenárním zasedání. Výrobní 
lhůty Skautingu jsou jaké jsou. Než vyjde ten
to článek, může se situace ještě změnit. Chci 
věřit, že ne ještě k horšímu. Ale to je jen málo 
pravděpodobné.
V době kdy nás nikdo nezakazuje, neměli 
bychom sl sami škodit neúctou k tomu, co 
vykonali naši předchůdci. Víme jak smutně 
skončila část pozůstalosti bratra zakladatele 
Svojsíka, známe zlý osud sbírek v Roztokách 
a mnohé jiné nenahraditelné ztráty zaviněné 
nepřáteli i námi samými. Udělejme vše potře
bné pro to, aby naše minulost mohla dobře 
sloužit budoucností našich světlušek, vlčat 
a celého národa!
Ústřední rada Junáka by měla rozhodnout, 
zda a jak st přeje zachovat Ústřední skautský 
archiv. Pokud by tomu tak nebylo, bude nutné 
najít jiné, spolehlivější řešení.

Karel Lešanovský -  Kay 
člen historické komise ÚRJ
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2x Ad Papírování
Skauting 10, str. 4 a 19

Nikdy mě nenapadlo, že se stanu pisa
telem pro Váš časopis Skauting. Aie po 
přečtení dopisu ses. Hany Harabišové 
z Příbora nemohu odoiat, abych se ne- 
ozvai.
Pině ses jejím názorem ztotožňuji. Brat
ři a sestry z ústředí si na vedoucí oddíiů 
vymýšiejí nejrůznější nesmysiné formu
láře, takže na táboře by se mohla kromě 
stanů a táborového příslušenství posta
vit také kancelář pro placenou sekretář
ku.
Mám dojem, že tito lidé zapomínají, že 
hlavní náplní Junáka je práce s dětmi, 
aby měli v sobě vypěstovánu lásku 
k vlasti, přírodě a bližnímu. Místo toho, 
abych měl čas vést děti k těmto věcem, 
sedím za stolem a vyplňuji nesmysly, 
které nikdo z vedení stejně nikdy nebu
de číst.
Jsem členem Junáka od r. 89 a rok od 
roku jsme zavalováni čím dál větším 
počtem byrokratických formulářů. 
Vyzývám proto bratry a sestry z vedení: 
vraťte skauting tam, kam patří. Do příro
dy a ne do kanceláří! Neobtěžujte či
novníky svými požadavky. My svoji prá
ci děláme s láskou, ve volném čase 
a zdarma a obětujeme pro tuto práci 
i svou každoroční dovolenou. Vy nás za 
to odměňujete spoustou zbytečného 
papírování. Za dob, kdy jste jezdili na 
tábory, jistě na Vás nebyly posílány nej
různější přepadové kontroly a nikdo 
Vám neznepříjemňoval život hloupost
mi. Proč to děláte teď Vy nám?
Maně mi tane na mysli pohádka o vši, 
která vylezla na vrchol chlupu a začala 
se ježit. Milan Klubal -  Miky, Počátky

Je papírování opravdu 
tak nesnesitelné?
Pracuji jako vůdkyně oddílu od roku 
1990 a jako výchovná zpravodajka OBJ

Olomouc od roku 1994. Poslední do
bou se množí kritické výpady činovníků 
na adresu papírů, formulářů, účetnictví 
apod. V podstatě se kritika týká všeho, 
co přichází z „vyšších míst".
Mnohý i mladší činovník má doma počí
tač, a když s nimi mluvíte, vidíte, že jsou 
všichni ohromně chytří. Středoškoláci 
a vysokoškoláci ve svých znalostech 
jsou již mnohem dál než já 19 let po 
maturitě. V zaměstnání činovníci plní 
odpovědně své úkoly, protože jinak by 
nedostali mzdu. Jsme prostě na úrovni 
doby. A potom dostaneme 1x za rok 
vyplnit formulář do registrace, nebo for
mulář pro oddíl, hlášenku tábora apod, 
a jsme z toho vedle. Proč? Kdyby každý 
ze své pozice vyplnil to, co má, rychle 
a dobře a předal to vůdci střediska, ten 
to dal dohromady, zkontroloval a za
se poslal dál, proběhlo by vše v klidu 
a normálně.
Jak jednáme my?
Dostaneme papír a začneme nadávat, 
diskutovat, převracet ho zleva dopra
va a naopak, o komentářích na adresu 
tvůrců ČI OBJ či ÚBJ už ani nemluvím. 
Všechny tyto nářky nám zaberou mno
ho času (přiznejme si, jak nám to ale 
dělá dobře), ve kterém bychom formu
lářů vypsali aspoň deset.
Tím nechci říct, že toto papírování je 
mým koníčkem. Jsem pro co nejjedno- 
dušši systém. Ale jak psal br. Biki v ná
sledujícím článku, výhody této registra
ce jsou značné, jenže vůdcové oddílu to 
nepoznají, protože tyto informace nepo
třebují.
V článku „Mnoho papírů" od sestry Han
ky z Příbora mě zamrazilo její rozhodnu
tí o odchodu z oddílu kvůli těm formulá
řům. Bohužel to není ojedinělá myšlen
ka, se kterou si vedoucí oddílů pohráva
jí. Těm všem bych chtěla říct: vážím si 
Vaší práce, vážím si volného času, 
který dětem věnujete, nikdo Vám ne
chce klást překážky a znesnadňovat 
práci, ale určité nezáživné papírové 
práci se nevyhnete v žádné organizaci, 
straně, spolku či zaměstnání. Cím rych

leji tuto práci provedete, tím víc času 
máte pro oddíl. Toto je ve Vaší moci. 
N ikdy bych neopustila  oddíl kvůli 
těm to papírům, ty  m i za to  nestojí.
Slova o odchodu jsou jakousi pomstou 
či vydíráním: buď papíry nebo oddíl- 
děti. Svým odchodem neublížíš ani tak 
ÚBJ nebo OBJ, ale dětem, a nejvíc 
i sama sobě. Obereš se o možnost za
žívat radosti i strasti při výchově dětí,
0 krásy táboření a pocit, že i Ty jsi vyko
nala něco užitečného pro mládež, a tím
1 pro tuto zemi. Víš, po cestách života 
kráčíme jen jednou a nikdy nám nebude 
dopřáno jít po nich znovu, lépe. Proto 
buďme rádi, že po letech totality může
me svobodně s mládeží pracovat. Buď
me za to vděčni. Nenechme se odradit 
a propást tu šanci, být užiteční. Mějme 
též na paměti, že nevíme, koiik času na 
této zemi nám bude popřáno, a pro
to jím neplýtvejme a také se nerouhej
me.
Lord B. B. P. kdesi napsal: „Usiluj o to, 
abys tento svět opustil o něco lepší, než 
jaký jsi ho našel." Až se tě tam na tom 
druhém břehu řeky zeptá: „A co jsi pro 
to udělala právě Ty?", nebudeš se moci 
ohánět formuláři nebo špatnou prací 
organizace apod. Tam budou za Te
be hovořit pouze Tvoje skutky a Tvá 
práce.
Nepoddávejte se proto nicotným spo
rům, problémům s papíry, ale žijte z to
ho a pro to, co je v Junáku pozitivní, 
dobré a prospěšné. Možná se budete 
divit, ale je toho pořád ještě dost. Když 
se Ti povede udělat dobrý tábor, když 
budeš vidět na dětech, že práce do nich 
vložená přináší užitek, když jim pomů
žeš k dobré orientaci v našem zmate
ném světě, když skrze Tebe poznají ce
nu přátelství, oběti a lásky, pak ve světle 
těchto hodnot hlášenka tábora vybled
ne tak, že užTě nebude příliš rozčilovat. 
Spisovatel Saint-Exupéry napsal: „Správ
ně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je 
očím neviditelné." Hlášenka tábora patří 
mezi ty viditelné...

Marie Fialová -  Mary, Olomouc

Jedním  z hlavních příkazů skautského života je  snášenlivost. Je vlastnosti inteligenta, nadaného opravdovou 
kulturou srdce - a takový má být každý skaut, že dovede uhájiti svých zásad, ale takovou formou, která citů 
jiného neporani! Mírností odzbrojíte obyčejně i zarputilého protivníka, neboť nic neimponuje více než důsled
nost, klidná noblesa. (A, B. S.)

Nebezpečí zplanéní hnutí
Stavíme-li tu některá pravidla a řády, není to proto, abychom jim i poutali, tísnili. V jejich mezích je  pro všecko 
dobré a krásné tolik místa, že můžete svůj život vyžít plně a kladně. Je však jistých m ezi třeba, aby bylo zřejmo, 
kde začíná zámezí, kam skaut nesmí vkročit nikdy. (A. B. S.i Organisace)
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Vadí -  nevadí? (z dopisu starostovi)

Vůdce nebo předseda?
Jde mi o vůdce, o slovo „vůdce" jako 
takové. Vadí mi, že ho oficiálně používá
me jen do střediska. To bratři Slováci se 
za něj nestydí, důsledně ho používají 
a mají tedy své okresně, oblastné a jiné 
vodce. Slovo „předseda" je sice české
ho původu, ale přece jen je do jisté míry 
I reliktem socialismu, kdy platilo „co 
Čech -  to předseda". Radnice se vrátily 
k původním starostům, do jazyka se vrá
tili přednostové, radové, ale my skauti

jsme typicky skautský výraz do značné 
míry zavrhli. A přece Svojsi'k si říkal vrch
ní vůdce a ne vrchní předseda. Zbavuje
me se slova, které ke skautingu patřilo, 
a nahrazujeme je „předsedou", slovem 
používaným ve spoustě jiných institucí. 
Předseda parlamentu, soudu, vlády -  
tam ml to slovo nevadí, ale ve spojení 
se skautskými složkami mi vadí moc. 
Tam by dle mého názoru patřilo slovo 
„vůdce", ať už ve spojení s adjektivem, 
přídavným jménem (okresní vůdce, ob
lastní vůdce) nebo s podstatným jmé
nem ve 2. pádě (vůdce ORJ, vůdce ob
lasti). Stejně tak i veškeré komise -  re

vizní, zdravotní, zkušební -  mohou mít 
svého vůdce a ne předsedu. Snad tu 
nejde jen o moji osobní nechuť ke skaut
ským předsedům, vím, že nejsem sám. 
Můj hlas však nebyl vyslyšen, ani skaut
ský „vox populi" nebyl vyslyšen. Ne
vím, co bych ještě mohl v této věci 
podniknout. Rád bych hlasitě zavo
lal nebo raději zařval: Jděte už s tím 
„předsedou" do Paďous! Dopouštím 
se aspoň malé vzpoury proti byrokra
tické skautské vrchnosti a na různých 
skautských tiskopisech měním „před
sedu" na „vůdce"...

Sir



Je nutné
dávat
takto
nesmyslné
DOTAZIVÍKY?!
Oddělme dvě věci. Tou první je otázka, 
jestli dotazník, který obdržely ORJ sou
časně s příkazní smlouvou na dotace 
na provoz byl nesmyslný nebo nebyl. 
Možná nebyl nejideálnější, a já se zato 
omlouvám, ale svůj účel, vlastně dva, 
splnil.
Druhou otázkou je, zda takové dotazní
ky mají smysl vůbec. Z hnutí je k nim 
cítit odpor. Jakýsi odpor proti „adminis
trativě". Položme si ale otázku -  může 
někdo něco či někoho řídit, rozhodovat, 
aniž zná reálný stav věcí? Jak zjistit 
alespoň „jakž takž" stav a potřeby v ja
kékoli oblasti uvnitř takového kolosu, 
jakým naše hnutí je? Lze najít cestu 
k cíli, nevíme-li, kde vůbec jsme? Lze 
vydávat slušný časopis bez znalosti záj
mů a potřeb čtenářů? Lze rozdělovat 
peníze bez znalosti, kde a nač jsou pot
řeba? Samozřejmě lze, ale s jakým vý
sledkem?
Možná, že si můžeme najrhout nějakou 
agenturu, která udělá preciznější anke
tu, dotazník, ale opět bude záležet na 
přístupu oslovených respondentů -  čili 
je to tu opět. Jsem přesvědčen, že do
tazníků, anket, formulářů... bude přibý
vat a musí přibývat, stejně jako na druhé 
straně té ohromné mravenčí práce těch, 
kteří se tou kupou získaných informací 
musí prokousat a dále s nimi pracovat. 
Na jedné straně je velice často slyšet, 
že ti nahoře rozhodují bez znaiosti 
věcí doie, bez toho, aby se dole zepta
li, poradili. Když tak učiní, je opět zie, 
protože ta maximálně půlhodinka (pokud 
ten, kdo vyplňoval poslední dotazník má 
přehled, co se v jeho okrese děje), je 
neúměrným zatížením administrativou. 
Chceme být přitom a spolurozhodovat? 
Ale přitom nechceme být zatěžováni. 
Jde to? Prosím, opravdu upřímně o radu.

Dost otázek, vraťme se k obsahu do
tazníku. Za prvé měl rámcově zjistit, 
jak ORJ fungují, jakou oporou jsou 
pro vlastní střediska, jaké akce pořádají 
pro svůj okres, pro širší region, jaké 
akce pro veřejnosti či se zapojením ve
řejnosti. Jak zastupují zájmy svého 
okresu vůči ÚRJ, provozují-li základnu 
s působností okresní či širší, vydávají-li 
pro svůj okres časopis, vlastní-li počítač 
a pracují-li na něm.
Co po této stránce lze z dotazníků 
vyčíst? Především ohromnou pasivitu 
většiny okresních rad. Že necelá třetina 
udělá alespoň jednu akci otevřenou vně 
hnutí není pro nás, naše cíle a ambice 
zrovna lichotivá, ale že více než třetina 
ORJ neuspořádá za celý rok ani jednu 
akci pro svůj vlastni okres, stojí opravdu 
za zamyšlení. Moc by mne zajímalo, 
kolik ORJ se zamýšlí nad svými ročními 
výchovnými plány a schválí si, kam 
chce za ten rok dojít. Tři? Pět? Pokud 
deset, považoval bych to za úspěch. Ale 
to je na další dotazník, a tak raději ně
kdy příště.
Usnesením brněnského sněmu se „hos
podaření' dostalo na úroveň otázek vý
chovných (ono tam vždy bylo, viz 9. bod 
zákona), a proto je přirozené, že se za
jímám i o tuto oblast.
Vždyť jsme v předchozích letech vraceli 
milióny prakticky už přidělené čili z na
šeho. Uvědomujeme si to vůbec? Asi 
moc ne. A požadavky okresů na finance 
stoupají. Už je nelze v plné výši přikrýt 
a bylo tudíž nezbytné, aby se změnil 
systém přidělování a aby ORJ začaly 
s finančními prostředky lépe hospoda
řit. Je nutné, aby snížily své nároky ne
bo aby hledaly vlastní zdroje.
Změně a vypracování nového systé
mu přidělování dotací na provoz niž

ších organizačních jednotek (v soula
du s usnesením ÚRJ) jako jeden z pod
kladů posloužil i uvedený dotazník.
Nový systém spočívá v tom, že každé 
ORJ se přidělená dotace skládá ze 
tří částí, Pn/ní, základní obdrží každá 
ORJ a vychází z jejího počtu registrova
ných členů. Příděl na člena pro letošní 
rok činí 60,- Kč, čímž se prakticky vrací 
na okresy více, než odvedly v registraci. 
Druhá část je doplňková a zohledňuje 
aktivity jednotlivých ORJ. Asi se shod
neme na tom, že ten, kdo nic nedělá, na 
to nepotřebuje peníze, a že aktivity (ty
pu akce pro veřejnost, pro širší region, 
krajská kola závodů apod.) je nutno fi
nančně podpořit. Podkladem pro výpo
čet byl dotazník a předem stanovené 
bodové hodnocení. Třetí část tvoří do
tace na provozní náklady základen, 
ale pouze těch, které svým provozem 
slouží širší, tj. nadokresní skautské klien
tele (samozřejmě provozuje-li ORJ ne
bo jeho středisko takovou základnu). 
Současně s dotazníkem odevzdávaly 
ORJ své požadavky na vlastní provozní 
náklady, náklady středisek popř. zákla
den. Požadavky (rozpočet) měly být čle
něny nejen podle subjektů (ORJ, středi
ska, základny), ale i účelu použití finanč
ních prostředků (nájem, energie, ces
tovné atd.). Co lze vyčíst z odevzdané
ho? Situace zde je ještě horší. Snad 3, 
možná 5 ORJ sestavuje a schvaluje 
s ohledem na výchovný plán svůj roz
počet a snaží se z něj v průběhu roku 
vycházet. Zde na nás čeká hodně práce, 
a je to práce výchovná.
„Je nutné dávat takto nesmyslné dotaz
níky?!", zněla otázka na jednom z vypl
něných dotazníků.
Nevím, jestli jsem přesvědčil Vás, že 
dotazník smysl měl, já o tom přesvěd
čen jsem.

Přestaňme být stále ti pasivní, ti ukřiv
dění, stále ti kritičtí, zahledění do sebe 
a pro sebe. ÚRJ přijala řadu opatření, 
kterými se snaží nejen zlepšit prestiž 
Junáka a povědomost o něm, ale i pod
porovat ty aktivní. Samozřejmě při rov
né šanci všem. A věřím, že tento trend 
bude rozvíjet a podporovat i nadále. 
ÚRJ však může pouze přijmout opatře
ní, ukázat směr a je pak na každé ORJ, 
zda nabídnutou šanci využije.

PRO RCKONSTRUKCI (N€BO DOPLN€NÍ) HOSPODRŘSK€HO ODBORU URJ 
hledáme výjimečně silné skautské Jedince bez rozdílu věku o pohlaví, 

kteří jsou současně odborníky v některém z následujících oborů: 
ÚCCTNICTVÍ JCDNODUCH^ PODVOJN6, MZDOVC, INVeSTIČNÍ; PRŘVO 

VŠ6HO DRUHU, DRŇOV€ PORRDCNSTVÍ, MRNRG€M€NT, MRRKCTING... 
(provozochodectví, tanec no špičce jehly opod. -  doplň dle svého).

CO NRBÍZÍMC: VVUŽITÍ JRK6HOKOLI MNOŽSTVÍ VOLNCHO CRSU, 
STRL€ BOUŘLIVé PROSTŘCDÍ, RTMOSFCRU STR€SU, N€VD€K, 

STOVKV CHVTŘ6JŠÍCH OPONCNTŮ... POCTV, UZNRNÍ R MCDRILC POUZ€ 
V PŘÍPRDČ PŘ€ŽITÍ R RBSOLUTNÍHO ÚSPČCHU.

Zn.: hosp. zpravodajko + náčelník ChK

Riki Šmajcl, 
náčelník CHK

■ H H H  H  M ■
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39. JAMBOREE 
ON THE AIR
proběhne v letošním roce 19. a 20. říj
na. Setkání skautů a skautek z různých 
částí světa na radiových vlnách amatér
ských vysílacích stanic začíná v sobo
tu v 00,00 hodin a končí v neděli ve 
24,00 hodin. Stanice v různých časo
vých pásmech se řídí svým místním ča
sem.
Jedna nebo několik málo hodin účasti 
může přinést členům vašeho oddílu no
vé dojmy o zvláštním druhu skautské 
aktivity. „Vnitrostátní aktivita" nebo ná
rodní aktivita českých oddílů a ra
dioamatérů se koná v sobotu 19. říj
na v době od 14,00 do 17,00 hodin 
na velmi krátkých vinách v pásmu 
145 MHz. Požádejte o spolupráci zná
mé radioamatéry nebo místníradioklub. 
V minulém roce se zúčastnilo 28. JOTA 
celkem 15.520 stanic s 23.470 radioa
matérskými operátory a s nimi více než 
590 tisíc skautů a skautek ze 107 zemí. 
Mezi nimi 19 českých stanic se 169 čle
ny Junáka.
Pomozte zviditelnit český skauting 
ve světovém hnutí.

Miloš Náděje, 
radioklub ÚR Junáka, OK5SCT

Kresba ze zahraničního tisku

XVI. SKURECENA
Letní slunovrat přivedl skupinu činovní
ků ve dnech 8. -  9. 6. t.r. k výročnímu, 
již XVI, setkání na Skurečeně v Morav
skoslezských Beskydech. V diskusi se 
přítomní zabývali tématy: světový skau
ting, morální kodex výchovy a skautská 
vyznamenání. Ocenili postup bratří Vo- 
sátky a Miloty při udělení Stříbrného 
vlka a považují postup při udělení toho
to vyznamenání za degradaci bývalého 
nejvyššího československého vyzna
menání. Dále se zabývali osobností Ru
dolfa Plajnera. Vyslechli vzpomínkovou 
kazetu a po diskusi vyslovili odhodlání 
zabývat se v duchu Plajnerova oddílu 
jeho přínosnými myšlenkami.

Jenda Stóhr
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ESPERANTO 
-  připišme si 
na konto strát!
v júli tohto roku sa konal světový kon
gres esperantistov v Prahe.
82. Světový kongres esperanta bude za 
rok v Adelaide v Austrálii. To je pre nás 
priďaleko, ale 83. kongres bude v Mont- 
pellier vo Francúzsku, nedaleko od Mar
seille. Keďže sme nevedeli využiť příle
žitost v Prahe, máme dva roky nato, aby 
sme sa představili v lepšom svetle na 
Svetovom kongrese esperanta vo Fran
cúzsku.
Dva roky je krátká doba na přípravu dětí 
k účasti na celosvetovom podujatí, pre- 
to ak si chceme za dva roky pripísaf plus 
na konto prínosov, nesmieme stratiťani 
minútu.
Záujemci o spoluprácu sa můžu přihlá
sit dopisnicou alebo listom na adresu: 
MESEL-íng. M. Havránek, P.O.B. 161, 
SK 810 00 Bratislava 1. (Tei.: +  42 7 
5332 120 -  záznamník), alebo na adre
su: MESEL -  Ing. M. Havránek, P.P.433, 
CZ660 33

NAJliAHŠÍ JAZYK NA SVETE
Esperanto je neutrálny medzinárodný 
jazyk, najfahší jazyk na svete. (10 x lahší 
ako jazyk anglický.) Prvú učebnicu 
v r. 1887 vydal pofský polyglot Dr. L. L. 
Zamenhof vo Varšavě. Tento plánovaný 
jazyk spíňa představy, snahy a túžby 
učitefa národov J. A. Komenského, kto- 
rý už pre tromi stáročlami vo vědeckých 
dielach Via Lucis (Cesta Světla) a Pan- 
glottia (Univerzálny jazyk), navrhoval, 
uviedol svoje představy a horoval za vy- 
tvorenie pomocného jazyka pre všet- 
kých, jazyka-„ktorý by bol dokonalejší, 
tahší, a příjemnější, ako ktorýkolVek ja
zyk doslat známy." Spisovatel Gorkij, 
keď dostal prvú učebnicu, napísal: „Za 
hodinu som ovládal gramatiku a pomo- 
cou slovníka začal písat a čítat: Je to 
skvělé dielo".

SVĚTOVÉ KONGRESY
Prvý Světový kongres esperanta sa ko
nal v r. 1905 v Boulogne-sur-Mer vo 
Francúzsku za účasti 688 esperantis
tov z róznych štátov. V r. 1921 sa konal 
13. UK (Universala Kongreso) v Prahe 
za účasti 2561 esperantistov z celého 
světa a v r. 1996, po 75, rokoch znovu 
v Prahe za účasti 2971 esperantistov zo 
66 krajin světa, zo všetkých svetadielov. 
Napriek tomu, že súčasne prebiehala 
Olympiáda v Amerika, z USA sa v Prahe 
zúčastnilo 48, z Kanady 7, z Japonska 
202 esperantistov.

SKAUTI-ESPERANTISTI
SEL -  Skautská esperantská liga (Skol- 
to Esperanto-Ligo) bola založená v r. 
1918. Na skautských Jamboree organi

zuje tábory SEL, v ktorých sa skauti 
z různých krajin dorozumejú spoloč- 
ným jazykom -  esperantem. Usiluje sa 
propagovat esperanto medzi skautmi 
a skauting medzi esperantistami. Es- 
perantské: „E spe ran to  -  m o s t m edzi 
n á ro d m i"  sa bratá so skautským: 
„S kautské ideá ly  spá ja jú svet“ . Vzá
jemným spojením docielime mnohoná
sobný úspěch.
Na světových kongresech esperanta 
(UK) je v programe tiež stretnutie zá- 
stupcov skautských organizácií. Za jed
notlivé krajiny sa’ zváčša zúčastňujú ná
rodní reprezentanti SELa pozorovatelia 
národných skautských organizácií, ak 
sa chcú obeznámit s možnostami spo
lupráce so SEL. Na 81. UK v Prahe sa 
na střetnutí skautov a skautiek zíšio 
22 záujemcov z různých krajin. Přivítala 
ich v zastúpení národného reprezen
tanta SEL br. Sittauera mladá činovníčka 
Junáka vo skautskej rovnošate. Za Slo
venský skauting sa představil náčelník 
SELSLO -  Skautskej esperantskej ligy 
Slovenska, Ing. M. Havránek pod skaut
ským menom Frato Ripo z Bratislavy,

SPOLUPRÁCA MLADÝCH ESPERAN- 
TISTOV A SKAUTOV
Významným přínosem pražského stret- 
nutia bola ificiálna účast zástupkyně TE- 
JO (Tutmonda Esperantista Junulara Or- 
ganizo- Světová esperantská organiza
ce mládeže), ktorá predniesla pozvanie 
k účasti na seminář, ktorý bude kon- 
com októbra v pol’skom Lubline, 
a prakticky začala oficiálnu spoluprácu 
TEJO so SEL.
Zaujímavé příspěvky, návrhy a pozva- 
nia k spolupráci predniesli zástupcovia 
z Belgická, Nemecka, Jugoslávie, z O- 
pavy-CR, Bratislavy, Lančova. Pre příp
ravu stretnutia za dva roky vo Francúz
sku navrhol Frato Ripo stretnút sa na 
budúci rokv Lančove. Návrhy budú do
pracované korespondenčnou cestou 
v najbližšom čase.
Cier podujatia: V rámci 83, UK vo Fran
cúzsku usporiadat Světové kongreseto 
nielen pre děti účastníkov UK, ale i pre 
děti připravené v rámci miestnych orga
nizácií, najma pre skautov a skautky zo 
stredoeurópských zemí, s případným 
výměnným pobytem s dětmi z Franeúz- 
ska. Kongreseto normálně trvá 7 dní, 
vždy posledný týždeň v júli. Pre rok 
1998 vo Francúzsku sa pokusíme po 
kongrese pobyt o ďalších 7 dní pred- 
Ižit pri moři. Rátá sa s organizováním 
chlapcov a dievčat v 6 členných druži
nách, ktorí v septembri 1996 nastúpia 
do 4., 5., 6. tried, takže v júli 1998 skon
čila v 5., 6., 7. triedach základných škůl 
s podmienkou, že dva roky prejdú skaut
skou výchovou a naučia sa esperanto. 
S každou družinou půjde inštruktor -  
skautský činovník ovládajúci esperanto 
a zástupea rodičovského združenia, tak- 
tiež ovládajúci esperanto. Podrobnosti 
budú záujemcom oznámené osobné.

Frato Ripo

Nahoře znak SEL,
dole znak spolupráce TEJO a skautů



Sonderborgiejren -  
Dánské Národně 
Jamboree 1.-8. júla ’96
Vďaka našim dlhoročným priaterom 
z Dánska z dedinky Beakke sme sa aj 
my mohli zúčastniť na tomto krásnom 
tábore v Sonderborgu, neďaleko ně
meckých hraníc. Hlavný slogan tábora 
bol „Zelené světlá fantázii". To zname
ná, že pre fantázlu tu bolí otvorené dve
ře dokořán a vetmi zaujímavé aktivity 
tomu aj nasvědčovali. Neboli to však len 
aktivity, ktorých by sa skauti zúčastňo
vali v malých skupinkách. Boli to aj ak
tivity, ktorých sa zúčastnil celý tábor 
naraz, to znamená, že 25 000 skautov 
sa hrálo jednu velikánsku hru. Takýchto 
celotáborových hier tu bolo tiež trošku 
viac. Krásné na tomto Jamboree nebolo 
len to, že program bol vyplněný aktivi
tami, ale aj to, že ste sa mohli hocikedy 
zastavit’ a porozprávať sa so skutočne 
zaujímavými luďmi, vymeniť si skOse- 
nosti, jednoducho, zoznámiť sa. Z viac 
ako štyridsiatich krajin světa sem přišli 
skauti.

Miki, 3. oddiel skautov „Dažďovky", 
Bratislava

Tábory Českolipská
v  letošním létě pořádali Českolipští cel
kem 16 táborů, z toho 11 na území 
okresu, 3 za hranicemi okresu a 2 pu
tovní, Okolí České Lípy je stále přitažlivé 
pro ostatní. Bylo tu 21 „přespolních" tá
borů, nejvzdáienější byli skauti z Prahy 
a Rožnova.

Skauting přes hranice
Českolipští roveři kdysi pobývali na tá
boře rakouských skautů. Novoborští 
a mímoňští skauti navštívili evropské 
jamboree v Holandsku, českolipští old- 
skauti světové jamboree tamtéž. Loni 
pobyli pár dní na dokském táboře ho
landští skauti. Letos tu hostovaly dva 
oddíly. Jeden byl na táboře českolip
ského 2. chlap, oddílu u Havraních skal, 
druhý rozbil své stany na tábořišti mi- 
moňských skautek u Kunratic. Oba 
oddíly byly přijaty českolipským sta
rostou.

Rover -  toť poutník
českolipští roveři obsahu svého pojme
nování zůstávají věrni. Po absolvování 
letního tábora spolu s vlčaty a holand
skými skauty, vydali se na expedici do 
končin, kudy chodíval Nikola Suhaj. Je
ho Eržiku už tam nepotkali, ta před ně
kolika léty zemřela. Oblast bývalé Pod
karpatské Rusi má pro nás stále svůj 
romantický půvab. Příroda a život se 
tam podstatně nezměnily ani po deseti
letích budování sovětského socialismu.

3x Sir

Setkání skautských 
oddílů tábořících 
na Úterském potoce
Naše středisko -  Lípa Kynšperk n. Ohří 
tábořilo  letos na Úterském potoce 
u Bezdružic pod Falkenštejnem. Toto 
tábořiště nám bylo letos zapůjčeno dí
ky laskavosti střediska Papuz z Ostrova 
n. Ohří.
Ostrovským střediskem jsme byli požá
dáni, abychom zorganizovali setkání 
skautských oddílů tábořících na Úter
ském potoce, abychom tím pokračovali 
v tradici, kterou se snaží každý rok dodr
žet.

Ono setkání jsme svolali pomocí hlí
dek, které se vydaly proti i po proudu 
od nás do vzdálenosti asi 10 km na 
každou stranu, na 6. 7. 96. Celkem se 
sešlo 150 skautů!
Chtěli jsme, aby se celé setkání neslo 
v duchu přátelského soutěžení a spo
lečné zábavy. Připravili jsme čtyři sou
těže, kterých se mohl kdokoliv zúčast
nit: střelba na jelena, pětiboj s kame
nem, ringo a chůdy. Překvapilo nás ov
šem, jak prestižně všichni vzali turnaj 
v ringu, který tím dostal ten správný sou
těživý náboj.
Nehodnotili jsme žádná místa, jen jsme 
obdarovali zúčastněné oddíly pamětním 
listem a maličkou malovanou smrkovou 
placičkou s ametystem pro štěstí. 
Doufáme, že hlavní význam této akce -  
trochu více se mezi sebou seznámit, se 
nám aspoň trochu povedl. Vždyť všechny 
zúčastněné oddíly -  Lípa Kynšperk n. O., 
Hiawatha 25. Plzeň, Modrá střela 54. Pl
zeň, Modrá střelka 54. Plzeň, Modrá 
střelka 3. Plzeň -  jsou z jedné oblasti. 
Tímto bychom znovu chtěli poděkovat 
oddílům za účast.

za středisko Lipa Kynšperk n. Ohři 
vůdce střediska Jiří Bremert -  Ďuri

Fotografie nahoře Petra Školoudová, 
dole 2x Petr Hanák-Hanýsek

€ )
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Ninovíru
Tábor divů aneb 
První poválečný tábor 
českých skautů 
na Podkarpatské Rusi

Poslední měkké paprsky letního slunce 
mizí za horou Kamjonkou, v nehybném 
vzduchu je cítit vůně tlejícího dřeva 
v nedalekém pralese. Po druhém břehu 
řeky se z pastvy vracejí stáda malých 
kravek. Tymtydy tymtydy, zvoní jejich 
zvonky. Kterýsi z dětsl^ch pasáčků vy
táhl tenkou píšťalu -  sopilku a začal hrát, 
tence a melodicky. Píše se červenec 
1996...
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Tam je všude hezky...
Na břehu Těrebly, jen asi pět kilometrů 
za Koločavou, vyrostlo zvláštní městeč
ko: deset stanových pláten na nízkých 
krajinkových podsadách, brána, kuchyň 
s kamny uplácanými z hlíny a kamenů, 
táborový kruh, hřiště, stožáry s vlajka
mi. Tábor 2. skautského oddílu Vsetín 
byl od roku 1938 prvním podobným tá
borem v oblasti bývalé nejvýchodnější 
části předválečného Československa -  
Podkarpatské Rusi (dnešní Zakarpatské 
oblasti Ukrajiny). V roce 1938 zde v ne
dalekém Sinovíru tábořil s Pražskou 
Dvojkou spisovatel Jaroslav Foglar. 
Když v onom předválečném roce vyhle
dal Foglar v jedné z pražských vináren 
svého staršího kolegu Ivana Olbrachta, 
již tehdy proslaveného především ro
mánem Nikola Šuhaj loupežník, aby jej 
požádal o radu, kde na Podkarpatské 
Rusi tábořit, odpověděl mu prý rozjaře
ný umělec: „Ále třeba někam k Sinovíru. 
Tam je všude hezky.“ Téměř o šedesát 
let později to byl opět Ivan Olbracht, kdo 
způsobil, že se čeští skauti vydali znovu 
„někam k Sinovíru". Legendou opřede
ný kraj loupežníka Nikoly Šuhaje je na 
konci století příhodnou alternativou pro 
letní táboření mimo české zcivilizované 
prostředí.

Je na východ cesta dlouhá...
Nejprve rychlíkem do východosloven
ských Michalovec, potom linkovým au
tobusem do Užhorodu, který je největ
ším z měst Zakarpatí -  má svou univer
zitu, divadlo a své problémy. Tady na 
nádraží čeká soukromý autobus, který 
celou výpravu odváží dalekých 170 kilo

metrů do centra Verchoviny -  do Kolo- 
čavy. Cesta je kodrcavá a únavná. Slun
ce se kloní k západu, kde ráno putování 
začalo, domů je to přes 700 km.

V Karpatech
První nocleh je v budově koločavské 
školy, pro jejíž děti uspořádalo vsetín
ské středisko Junáka před několika mě
síci sbírku starého šatstva, obuvi a hra
ček.
Ráno. První červencová sobota. Slunce 
si posvítilo na vrcholek Strimby a na 
jejích zelených kamenných mořích ro
zehrálo svůj denní koncert. Včerejší 
cesta byla přeci jen cosi nezvyklého, 
a tak dala všem pořádně zabrat. Čeká 
dvoudenní maratón táborových prací: 
už zítra navečer měla by uprostřed kar
patských lesů zavlát česká vlajka. Tábo
rový materiál je naložen na obrovský 
nákladní automobil zn. Ural, který se 
úzkou polní cestou vydává po proudu 
Těrebly. Řeku lemují nízká dřevěná sta
vení, kousek za Merešorem, menší částí 
Koločavy, zvědavě pokukují malí pasáč- 
ci. Vysoko nad horami krouží jestřáb. 
Hluboké jedlo-bukové lesy, které stále 
výš řídnou, až přecházejí v nízkou ko
sodřevinu a pak již jen v dlouhé, vlnité 
trávy polonin, stékají až ke břehům je
zera. V jejich prudkých stráních se lesk
nou prameny skákající po obnažených 
skalních vrstvách. Karpaty. Tajuplné 
slovo. Trochu mrazivé. Vábivé. Slovo 
hrdé. Trochu drsné, pro jazyk však pří
jemné. Karpaty tajemné. Málo dotčený 
kus Země. Země hor rozesetých jako 
kulisy velkolepé divadelní hry. Neboť 
zde každou vteřinu dějí se věci originál
ní a dramatické...

Vylšanské jezero
na řece Těreble, kde byl tábor postaven, 
je ve skutečnosti přehradou vybudova
nou v místech, ve kterých spolu těsně 
sousedí údolí řek Riky a Těrebly. V do
lině Riky, která leží téměř o 200 metrů 
níž než údolíTěrebly, je postavena hyd- 
roelektrárna, jejíž turbíny jsou poháně
ny vodou, přiváděnou tunelem pod hor
ským hřebenem. Hráz proto může být 
menší. Vypadá zchátrale, i se svým hlí
dačem a nezbytnou pěticípou hvězdou 
na vrcholku. Sotva byl tábor dostaven, 
rozběhnul se naplno táborový život. 
Průběh dne se nijak neliší od běžného

dne kteréhokoliv jiného tábora: ranní 
budíček, rozcvička, snídaně, hry, služ
ba mezitím připravuje oběd, večer se 
konají besedy u kamen, hlídkuje se po 
jednom. Táborem prolíná celotáborová 
hra s motivy pirátského života na moři. 
A přece je tu několik maličkostí, které 
tábor od táborů běžných odlišují: pros
tředí nedotčené přírody, jejíž stav by
chom v Čechách mohli hledat někdy na 
počátku století; exotika primitivního ži
vota po dlouhých desetiletích budováni 
komunistického ráje.

Návrat v čase
Vsetínským skautům se splnilo přání: 
uskutečnil se tábor, na kterém se mohli 
cítit jako jejich dávní skautští předkové.
V úniku před civilizací prožili tři dobro
družné týdny uprostřed karpatských 
pralesů, plavili se po pustém jezeře, 
neprostupnými ráztokami horských po
toků se drali vzhůru k poloninám, prud
kou bouřku pod vrcholem hory Strimby 
zažili. Přikazoval-li jídelníček slepičí po
lévku, musela se slepice nejdříve kou
pit, živá a poplašeně kvokající přepla
vit přes jezero do tábora. Také svého 
berana si chovali. Zakarpatský tokán 
a mamallgu jedli...
V krajině, kde život určovaný přírodním 
během nepoztrácel posud svůj původní 
smysl, je totiž teprve možno uvědomit si 
naši zasaženost civilizačním hlukem...

René Kočík-Piňon



T a k é  m á le  éai§opÍ!§?
v  10. čísle minulého ročníku jsme se po 
delší době vrátili k regionálním skaut
ským a skautingu nakloněným časopi
sům. Bohužel šotek sl zařádil tak, že 
v článku vyšly některé velmi neúplné 
informace. Dnes představujeme s omlu
vou alespoň záhlaví Sedmihlásku a Kor- 
morána, k ostatním časopisům se vrátí
me v některém z příštích čísel.
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KOmORAN
Tentokrát se však vydáme na výlet za hra
nice -  na Slovensko a do Polska.

lém Slovensku má tento časopis ambi
ce stát se slovenskou paralelou Skau
tingu. Pravda, jako hodně věcí, které 
dělají mladí, zvlášť pro občas otiskova
né názory a kritiky, mezi staršími slo
venskými skauty má Médium i odpůrce. 
Redakci držíme palce a všem vřele do
poručujeme.
Vydává Bratislavská skautská rada, šéf
redaktor Pavel Hrica, redakcia: 
Mesačná 10, 821 02 Bratislava, 
teUzázn. 071295 063

časopisem, známým hlavně na pome
zí česko-slovenské hranice, je NOVO
MĚSTSKÝ SKAUT. Vydává jej Josef 
Bojanovský -  Pepča, 1. zboř skautov 
a skautiek Nové Město nad Váhom.

Polští Harceři vydávají oficiálních časo
pisů hned několik. Pro instruktory-ve
doucí je určen m ěsíčník s názvem 
CZUWAJ (Buď připraven).

*
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MEDIUM
Začalo vycházet koncem loňského ro
ku. Redakce, složená ze Samých mla
dých a šikovných lidí, dokáže jeho 
stránky plnit skautskou metodikou, hra
mi, širokým spektrem názorů, reportá
žemi, rozhovory, ale i např. protidrogo
vou tématikou. Díky zajímavému obsa
hu a poměrně velké rozšířenosti po ce-

Vychází velmi pravidelně, odráží veške
ré dění v okolí pod heslem „hranica nás 
nerozdělil", a je nám pravidelně zasílán.

Na Slovensku vycházejí také roverské 
časopisy, např.
ROVERSKÝ KOMPAS 
Pro potřebu roverského kruhu vydává 
Mudr. Luděk Hochmuth, Pieninská 25, 
974 01 Banská Bystrica

ČERNICA
Samuel Zubo -  Jastrab, Malohontská 
14, 979 01 Rim. Sobota

®zuwaj
p >. TÍaVrXfUziítuTÍ

H  Zuchoweg  W icécí
Převážně m etodický čtvrtlet- 
nik pro rádce a vedoucí se 
jmenuje PROPOZYCJE (Ná
pady). Pro starší skauty (rove- 
ry?) vychází měsíčník NA 

"^1 ,4  TROPIE (Na stopě) a pro rád- 
I »  ce nejmladších -  obdoby na 

I šleh vlčat a světlušek čtvrtlet- 
'  nik ZUCHOWE WIEŠCI (Zprá
vy Zuchů). Všechny časopisy vydává 
harcerské ústředí -  Gláwna Kwatera 
ZHP, ul. M. Konopniekiej 6, 00-491 War- 
szawa.

propozycje
Dnešní výlet mezi skautské časopisy 
končí. Ale protože zbylo ještě mnoho 
těch, které jsme představit nestihli, brzy 
se k nim vrátíme.

Káča

NOVE KNIHY • NOVE KNIHY • NOVE KNIHY • NOVE KNIHY • NOVE KNIHY

PRIRUCKY DO KAPSY
v listopadovém Skautingu (3/95) jste se 
dočetli o prvních dvou svazcích edice 
„P růvodce přírodou", kterou vydává 
nakladatelství IKAR v Praze. Jmenují se 
HOUBY a STROMY. Od listopadu však 
vyšly další svazky:
3. sv. -  PTÁCI lesů, luk a po lí
4. sv -M INERÁLY
5. sv. -  SAVCI
6. sv. -  VODNÍ PTÁCI
7. sv. -  CO TU KVETE? -  Kvetoucí rost
liny střední Evropy ve volné přírodě 
Zatím, co prvních
šest svazků mělo 
vždy 287 stran s pn- 
bližně 600 barev
nými fotografiemi 
a kresbami, má po
slední svazek 430 
stran s mnoha sty 
kvalitních barev
ných vyobrazení.
Vzniká tak nová řa
da pestrých a ob
sažných kapesních
lexikonů, která mezi milovníky přírody-  
tedy i skauty-jistě najde svoje příznivce. 
Připravují se svazky; MOTÝLI; BOBU- 
LOVITÉ, UŽITKOVÉ A LÉČIVÉ ROSTLI
NY; MOŘSKÉ RYBY.
Jen jedna rada nakonec -  kupujte si 
další svazky tak jak budou vycházet.

Co TU KVETE?

protože cena kolem 160 Kč není malá 
(je ale plně v relaci s kvalitou) a průběž
ně to zvládnete lépe, než při nákupu 
několika svazků najednou.

NÁŠ ODDÍL
O prázdninách vydala Olympia další 
foglarovku -  NÁŠ ODDÍL. Jde o zbele- 
trizovanou příručku, která se bude hodit 
jak dětem, tak i vůdcům pro inspiraci. 
Je z čeho čerpat -  jsou zde zkušenosti 
jednoho z našich nejznámějších vůdců 
nasbírané za desítky let. Řadu jich mů
žete převzít, jiné si volně uspůsobit 
k „obrazu svému".
Přestože Náš oddíl byl napsán již před 
rokem 1970, čekal dlouho na vydání -  
až teprve v roce 1992 vyšel poprvé. Nyní 
vychází vázaný, s novými Ilustracemi 
Marko Čermáka v edici Sebrané spisy 
s číslem 17.

MUŠKETÝŘI V PEŘEJÍCH
Další kniha z Le- 
prezu nemá přímo 
skautský námět, 
ale jistě po ní sáh
nou naši vodn í 
skauti a věřím, že 
nejen oni. Jména 
tří mušketýrů: Petr 
Sodomka, Karel 
Třešňák a Jaroslav

Radil jsou známá i těm, kteří zrovna ne
jsou „od vody". Sjížděli desítky divokých 
řek a tisíce slalomových branek. Ať přijeli 
kamkoli, všude byli oblíbeni. Přivezli ná- 
mč medailí a všichni jim fandili, protože 
ani v dobách nejvyšší slávy nenosili no- 
sánek nahoru. Zůstali docela obyčejný
mi vodáky, kteří nejenže neměli daleko 
k žádné legraci, ale dokázali pomoci jak 
začátečníkovi, tak i největšímu soupeři. 
O jejich cestě za sportovními úspěchy 
a prohrami, o kamarádství, romantice, 
dobrodružství a všem ostatním, co je 
možné prožít v partě správných kluků 
a holek, vypráví tato kniha, která vyšla 
jako zvláštní svazek edice Knihy táboro
vého ohně.

KATALOG ČASOPISŮ
Možná jste už o něm slyšeli. Jeho vadá- 
níjsme chystali na počátek tohoto roku, 
ale nastaly komplikace, po kterých jsme 
konečné datum určili na září 1996. Ka
talog amatérských časopisů nevyjde 
souhrnně, ale po jednotlivých krajích 
a bude obsahovat všechny důležité in
formace o jednotlivých titulech (název, 
adresa, šéfredaktor, formát, počet stran, 
periodicita, zaměření, cena, apod.). Ja
ko první vyjde svazek Jižní Morava, kte
rý už nyní můžete objednávat na adrese: 
Jan Potůček, Benešovo náměstí 2464, 
530 02 Pardubice. První díl bude obsa
hovat 34 jihomoravských titulů a jeho 29



cena je 16,- Kč + poštovné. Distribuo
ván bude od poloviny září.
Stáie můžete na stejnou adresu zasílat 
své oddílové, střediskové a další časopi
sy. Počítáme s pravidelným vydáváním 
krajských katalogů a nejnovějšími infor
macemi. Jenda Potůček, Pardubice

ZPĚVNÍKY
Právě vychází 3. vydání zpěvníku Hla
hol, který je určen pro skautské oddíly 
a křesťanská spole
čenství mládeže.
Obsahuje 164 skaut
ských, trampských 
a fo lkových písní,
142 křesťanských pís
ní, s akordy a ilustra
cemi, má 128 stran, 
formát A5, kartóno
vou obálkau. Cena 
je 25,- Kč

Máře-// zájem, využijte jednu z možnosti:
1. Osobně si pro zpěvníky přijet na naši 
adresu (po předchozí telefonické do
mluvě).
2. Přímo poslat peníze složenkou. My 
vám pak pošleme objednaný počet zpěv
níků poštou. Poštovné je pro: 1-3ks 10,- 
Kč, 4-6 ks 14,- Kč, 7-32 ks 20,- Kč, 33- 
65 ks 25,- Kč, 66-99 ks 30,- Kč.
3. Objednat zpěvníky na dobírku. 
Připravujeme zpěvník Hlahol II.
Druhý díl Hlaholu se ponese ve stejném 
duchu jako díl první.
Vyjde na konci roku 1996 nebo začát
kem roku 1997.
Odhadovaná cena: 25 -  28,- Kč 
Pokud budete mít zájem, sdělte, prosí
me, kolik kusů byste si předběžně ob
jednali, bude se podle toho řídit výše 
celkového nákladu.
S pozdravem Pavel Kadlečík
Jan Horký, Kobyllské nám. 1,
182 00 Praha 8

tel.: 021688 5381,1. 126, 337

ETIKOTERAPIE
Co se skrývá za tímto záhadným slovem 
se můžete dočíst v knize Etikoterapie 
-  Záhada života a smrti. Autorem je 
Ctibor Bezděk. Vydalo ji nakiadatelství 
Gemma 89 v dubnu tohoto roku.
Je to kniha o tom jak žít. Je napsána 
velice vzděianým lékařem, který měl 
myšlenkově velmi blízko k duchovnímu 
okruhu tvůrců skautských ideálů. Pozi
tivistické vzdělání Vídeňské lékařské fa
kulty bylo u Bezděka zvláštním způso
bem obohaceno poznáním Tolstého 
v Jasné Poljaně, kam ho uvedl Tolstého 
sekretář, rovněž lékař Dušan Makovic- 
ký. Kniha je plná cenných podnětů, kte
ré by měl znát nejen každý lěkař, ale 
i každý vychovatel. Aby jí člověk pocho
pil, předpokládá však již přece jenom 
určitou životní zkušenost a osobní zra
lost. Pfeiffer -  Racek

ROKAB!§
Odhalení desky 
na žižkovské reálce
5. září 1996, ve výroční den 120. naro
zenin zakladatele našeho skautingu, se 
konala výroční schůze Svojsíkova oddí
lu. Odpoledne, po 14 hodině, byla za 
účasti několika set skautů a skautek 
všeho věku odhalena pamětní deska 
věnovaná A. B. Svojsíkovi na budově 
gymnázia na Sladkovského náměstí 
v Praze 3 (někdejší Žižkovské reálce).
Ještě před vlastním aktem sevaule školy 
sešli významní představitelé skautského 
hnutí i veřejnosti a desíti z nich byly pře
dány postříbřené odznaky ABS, jako po
děkování za podporu Odboru skautské
ho sběratelství (ten celou tuto akci inicio
val a pak i realizoval) a těm, kteří se pří
mo zasloužili o desku samotnou.
Po 14 hodině zaznělo pod deskou ně
kolik projevů. První promluvil odstupu-

Foto z odhalení desky 5. 9. Jaroslav Dejda, zahájení výstavy v Jílovém Káča

jící vůdce Svojsíkova oddílu bratr Bur- 
ghauser, dálepak zástupce „Žižkovské 
radnice" pan Český, náměstek ministra 
školství pana Pilipa, ředitelka školy paní 
Benhartová, zástupce presidentské kan
celáře bratr Šolc, který zároveň položil 
krásnou kytici se stuhou od pana presi
denta, a slovní část uzavřel starosta Ju
náka bratr Navrátil. K vlastnímu odhale
ní si bratr starosta vybral jedno z přítom
ných vlčat, které energickým pohybem 
strhlo bílou roušku.
Mimo skautů, příznivců skautingu a stu
dentů školy se o tento slavnostní akt 
zajímaly i televizní stanice ČTI a Premi
éra, dále pak desítka novinářů. Mezi 
přítomnými byli i potomci A. B. Svojsíka 
-  jeho nejmladší syn Antonín, vnuk An
tonín a vnučka Ludmila, pravnuk Anto
nín a pravnučky Jana a Tereza.

Poštovní razítko
v  tento slavnostní den používala nejbližší 
pošta v Kubelíkově ulici poštovní příleži
tostné razítko, které navrhl bratr Pechar. 
Jde o jediné příležitostné poštovní razít
ko se skautským motivem v tomto roce. 
Skauti-sběratelé pro toto výročí připraviii 
přítisk na korespondenční lístek a obál
ku. Kdo neměl možnost se zúčastnit slav
nostního odhalení pamětní desky a při té 
příležitosti si na poštu zajít, může získat 
razítko na setkání sběratelů 19. října).

30

Výstava v Jílovém
září je pochopitelně nabito akcemi, při
pomínajícími A. B. Svojsíka. 7. září byla 
v Jílovém u Prahy, v Regionálním mu
zeu otevřena výstava nazvaná „Skau- 
ting“ . Velmi pěkné muzeum nám vyšlo 
velmi ochotně vstříc a uvolnilo pro naši 
výstavu jednu velkou místnost. Výstava 
sama je určena nejširší veřejnosti a ne
obsahuje jen historické materiály, ale 
naopak z větší části ukazuje tvář sou
časného skautingu a významné akce 
posiedních iet. Na vernisáži promiuvil 
starosta Jílového pan ing. Šorm, ředitei 
muzea pan ing. Vorei, nový vůdce SO 
br. Písko, předseda Historické komise 
Junáka br. Macek a starosta Junáka br. 
Navrátil. První návštěvníky provedl hlav
ní tvůrce výstavy br. Mudra. První pod
pisy, které se v návštěvní knize objevily 
patří pravnuku a pravnučce ABS -  An
tonínu a Terezce,
Výstava je otevřena denně mimo pon
dělí od 9 -  12 a 13 -  16 hodin, v sobotu 
a neděli o hodinu déie. Výstava je plá- 
novanána do 15. října, při větší návštěv
nosti však zřejmě bude prodloužena 
o 1-2 týdny. Telefonicky si to můžete 
ověřit na č. 02/995 17 36. K výietu do 
Jílového použijte Posázavského Pacifi
ku, trasy nabízí jak předem rozesílaný 
leták na střediska, tak JH 1/96.

3x Windy



BUDE
VI. SETKÁNÍ SKAUTŮ SBĚRA
TELŮ
je také jednou z akcí Roku ABS. 
Na každoroční podzimní setká
ní přichází stále více návštěvníků 
a věkový průměr se snižuje. Na 
letošním setkání si, mimo jiné, 
prohlédnete výstavky jednotlivých 
sběratelů na téma „ABS v našich 
sbírkách". Bude zde opět video, 
tentokrát můžete shlédnout jak 
instalací, tak odhalení pamětní 
desky ABS a další aktuality z le
tošních skautských akcí. Jistě 
zde získáte nejen tradiční odznak 
setkání, ale i pamětní razítko vy
dané ke 120. narozeninám ABS. 
To však stále není vše -  zlatým 
hřebem setkání bude autogrami
áda tří skautských spisovatelů: 
Jana Čáky, Mirko Vosátky a Jaro
slava Foglara!
Takže -  19. října 1996 v menze 
VŠ ekonomické v Italské ulici 
v Praze 3 nashledanou.

W.

SETKÁNÍ V OLOMOUCI
Pražská setkání sběratelů již ne
jsou jediná v naší zemi. Minulý 
rok sběratelé v Olomouci usku
tečnili první oficiální setkání své
ho regionu, ale s řadou vzdále
nějších hostí. Letos, 16. listopa
du usporádajíjiž2. setkánív Bře
zinově ulici č. 7, asi 200 metrů od 
hlavního Olomouckého nádraží. 
Vzhledem k tomu, že Olomouc je 
místem, kde žije i skautský grafik 
a spisovatel Ladislav Rusek, mů
žete zde získat, mimo jiných sbě
ratelských materiálů, í jeho krás
né grafické listy.

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY 
„ODBOJ SLE2SKÝCH JUNÁKŮ"
V sobotu 26. 10. 1996 se bude 
konat od 16 hodin setkání skautů 
a harcerů v Českém Těšíně 
v Městském kulturním středisku 
na Střeiniční ulici. Večer téhož 
dne bude táborový oheň v Cies- 
zyně (camp Olša) v ulici Lyska.
V neděli v 8 hodin je na programu 
čepobítí od hranice z Českého 
Těšína do Cieszyna ke kostelu na 
Dominikánském náměstí. Od 9 ho
din je v kostele sv. M. Magdaleny 
v Cleszyně bohoslužba slova. 
K vlastnímu odhalení pamětní 
desky na starém židovském hřbi
tově v Cieszyně na Hašlaské uli
ci dojde v 11 hodin. Nakonec bu
de od 13.30 hod. probíhat har- 
cersko-skautská hra smíšených 
družstev „Skauting bez hranic". 
Skautský výbor pro uctění památ
ky členů skupiny „Odboj slezských 
junáků" Vládi Čermáka z Ostravy 
žádá při této příležitosti přeživ
ší členy skupiny a rodinné pří
slušníky členů, aby se přihlási
li, případně zaslali materiály o sku
pině OSJ na adresu: Jan Sváben- 
ský, Ibsenova 7, 636 00 Brno. 
Rovněž k této akci se vrátíme 
v příštích číslech.

Celostátní Velká výměna zku
šeností všech dětských a mlá
dežnických organizaci proběh

ne v termínu 8.-10. listopadu 1996 
v Třebíči. Organizaci zajišťuje 
místní ODDM Hrádek. Akce má 
už několikaletou tradici a probíhá 
každý rok na jiném místě repub
liky. Případní zájemci nechť, se 
obrátí na adresu pořadatelů: 
ODDM, Hrádek 964, 674 01 Tře
bíč. telefon 0618/21651.
Pro zájemce ze Slovenska se bu
de konat Bratislavská výměna 
skúseností, kterou organizuje 
sdružení Duha spolu se Sloven
ským skautingem Bratislava 22.- 
24.11.1996. Program bude roz
dělen pro dvě věkové skupiny (5- 
18 let a nad 18 let) a bude velmi 
rozmanitý. Vedle diskusních kru
hů a specializovanvch dílen se 
chystá i promítání diapozitivů 
a Counlry bál. Informace získáte 
na adrese: Duha -  Kanceláría, 
Karpatská 2, 811 05 Bratislava, 
případně na telefonu 07/399666 
nebo 07/399042.

BYLO
III. Konference „Evropské hod
noty demokracie a výchovy“
se konala ve dnech 4. a 5. září 
1996 na Filozofické fakultě UK 
v Praze 1. nám. J. Palacha. Pořa
datelem této konference je Uni
verzita Karlova, Filozofická fakul
ta a Evropské hnutí v České re
publice ve spolupráci s dalšími 
demokratickými organizacemi. 
Mezi těmito organizacemi je také 
Junák -  svaz skautů a skautek. 
Na konferenci jsme se sešli br. 
Ing. Jan Stóhr z Břeclavi za Jiho
moravskou obiast, br. Ing. Jiří 
Čejka, býv. člen ÚR Junáka, zpra
vodajské rady, a br. Fr. Wágner, 
vůdce KLUBU OS Mělník. Všichni 
tři jsme se shodli na tom, že v tak 
významné době „Svojsíkova ro
ku" nevyslaia ÚR Junáka na tuto 
konferenci výchovného zpravo
daje, aby zde vystoupii. Po obno
vě činnosti Junáka od listopadu 
1989 se hodně ve skautském 
hnutí změnilo, tak by bylo o čem 
mluvit. Tak jako vystoupili zá
stupci SOKOLA a Orla na konfe
renci.
Cením si toho, že mimo mne vy
stoupil br. Jan Stóhr v diskusním 
příspěvku. Sdělil konferenci, ja
kou cestou výchovy rádců, vůd
ců oddílů, roverů, činovníků se 
dali, aby právě odpovídala dneš
ním I budoucím potřebám skau- 
tingu. „Vychoval občany nejen 
tělesně zdatné, ale vyznávající 
všechny ctnosti, jejichž souhrn 
tvoří právě demokratické občan
ství." (ABS 1920)

Vágner František-Šerif

Dárek k Svátku matek aktivní 
účastí při přípravě nedélnibo obě
da přineslo letos na 166 skautů 
Českolipská. Tak řečený Kuchař
ský den patříval kdysi samozřej
mě do výchovných plánů práce 
oddílů a je jistě použitelný i dnes. 
Je zajímavé, že největší procento 
účastí bylo právě u těch nejmen- 
ších -  světlušek a vlčat.

Skautská svatba se konala v srp
nu v České Lípě. Společnou stez
kou do slunečních dnů i do nepo
hody se vydali Daniel Němec-Ka- 
bal s Lenkou Petrů.

Už druhý rok pravidelné zakon- 
čujíbanskobystríčtí skauti letní

prázdniny ukázkovým táborem
pod Památníkem SNP ve svém 
městě. Letos se tak dělo od 26. srp
na do posledního prázdninového 
dne, 1. září.

85 LETSKAUTINGU
V NYMBURCE
V posledních dnech prázdnin si 
místní skauti a skautky připo- 
mněii své dávné předchůdce -  
zakladatele Milana Novotného, 
prof. Augusta Šrámka (místoriá- 
čelník Svazu junáků skautů RČS 
a nositel Řádu stříbrného vlka) 
a mnoha dalších výstavkou foto
grafií a kronik v klubovně na Rej- 
dišti. U městských hradeb posta
vili dvě indiánská týpí, kde zase 
veřejnosti předvedli rukodělné 
výrobky. Fr. Bobek -  Yankee

51. VÝROČÍ DÍVČÍHO ODDÍLU
V BRANDÝSE NAD ORLICÍ
Dne 27. 7. 1996 ve skautském 
srubu oslavily skautky svoje vý
ročí. Nad kronikami si popovída
ly s některými členkami těch prv
ních družin Leknínů, Bodláků, 
Muchomůrek a Kopretin, včetně 
první vůdkyně sestry O. Janouš
kové a Edou a Mílou Marešový
mi, vůdci z let 1945 -  48. Pro zdra
votní potíže nemohl přijít bratr Zd. 
Jadrný, ale poslal dopis se vzpo
mínkami na skauting.

Zdeněk Veselý -  Sam

Již 5. výročí pořádání expedic 
za ptačím voláním na Bohda- 
nečské rybníky u Pardubic slaví 
19. října í.r. okruh ornitologů oko
lo amatérského časopisu Kormo- 
rán. Uspořádali výroční expedici 
pro všechny zájemce z klubů 
a oddílů, která vedla -  jak jinak -  
na Bohdanečský rybník a do je
ho okolí.

VYBRALI JSME 
Z TISKU
Pochvalu skautům
na stránkách Ústeckého deníku 
vyslovil ředitel CHKO Jizerské 
hory ing. Pavel Vonička. Uvedl, 
že po skautských táborech v Ji
zerských horách, hlavně na Ras- 
penavsku a u Oldřichova v Há
jích zůstal pořádek a nevyskytly 
se vážnější problémy. K pochva
le se připojujeme i my s tím, že 
není lepší propagace skautingu, 
než naplňování zásad skautské
ho zákona a slibu.

Skauti v zemi tulipánů
O putovním táboře 3. skautské
ho oddílu ze Znojma-Přímětic 
jsme se dočetli v Brněnské Rov

nosti. 31 dětí s vedoucími se vy
dalo za poznáním do Nizozemí. 
Ubytovali se v kempu Wester- 
kogge a denně vyráželi za slu
nečného počasí za přírodními 
i stavebními krásami země. Viděli 
mořské akvárium v Bergen an 
See, sýrárnu ve Volendamu a také 
výrobnu dřeváků známého Moo- 
nickedamu a nevynechali samo
zřejmě prohlídku Amsterdamu, 
také se projeli lodí po jednom 
z tisíců kanálů. Mnoho hodin vě
novali koupání v moři, téměř kaž
dý den. Poslední tři nocí strávili 
na tábořišti holandských skautů 
v Harderwijku, kteří jim připravili 
zajímavý program. Zážitků pros
tě na dlouho, ne-li na celý život.

MAGAZÍN SKAUT
Magazín Skaut vydávala od kon
ce minulého roku do letošního 
dubna společnost Belson, a pro
to jsme nemohli a ani nadále ne
můžeme vyřizovat urgence čte
nářů, kteří žádali vyřízení rekla
mací či vrácení peněz. 
Společnost Belson se mezitím po
třetí přestěhovala. Začátkem září 
jsme konečně získali novou adre
su: Lukáš Uher-BELSON, Lázeň
ská 826/1, 289 12 Sadská. Záro
veň bylo řečeno bratrem Osladi- 
lem (šéfredaktorem Magazínu 
Skaut), že předplatitelům bude 
vrácena poměrná částka před
platného za nevydaná čísla. Pro
síme všechny, koho se to týká, 
aby napsali na výše uvedenou 
adresu, kde snad mohou pomo
ci, Zároveň opakujeme, že není 
možný ani převod předplatného 
z Magazínu Skaut na náš časopis 
Skaut-Junák, jak se někteří do
mnívali v souvislosti s objednáv
kou nových ročníků.

-  Káča a Windy, 
tiskoví zpravodajové ÚRJ

3. oddíl HI-LAH-DIH v Táboře 
vyhlašuje pro všechny skauty 
a skautky I. ročník literární sou
těže TÁBORSKÝ SOSÁK. Zú
častnit se může každý ve věku 
mezi 13 až 99 lety kdo má chuť 
poprat se s tužkou a papírem a je 
ochoten podělit se s ostatními 
o své zážitky, vzpomínky i sny. 
Vybrat si můžete jednu ze tří kate
gorií -1 . Próza a poezie, 2. Zvadlo 
-  PF, kreslený humor, 3. SOS -  
všechny příběhy ze života o vzá
jemné pomoci, solidaritě, for
mách přátelství, kdy někdo volá 
SOS. Soutěž je anonymní, proto 
se plně držte všech pravidel. Kaž
dý může do soutěže zaslat maxi
málně tři práce libovolného roz
sahu ze tří soutěžních kategorií, 
každá práce musí být vyhotove
na dvakrát a své práce nepodepi
sujte, ale přiložte lístek se jmé
nem, příjmením, rodným číslem 
a adresou a ofrankovanou obál
ku se zpáteční adresou.
Z nejlepších prací bude uskuteč
něna výstava, budou zveřejněny 
ve Sborníku soutěže a použity 
k propagaci skautingu na veřej
nosti. Nejlepší tvůrci budou všich
ni bez rozdílu věku oceněni hod
notnými cenami. Máte-li chut po
rovnat svá dílka s konkurencí 
adokázat si co umíte, není nic 
snažšího, než se držet pravidel 
a svoje umění poslat na adresu 
ředitele soutěže:
Jiří Čikeš-PATT, Náměstí Přátel
ství 2802. 390 05 Tábor. 31




