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FAMILIENJAMBORETTE

Vážené čtenářky,
vážení čtenáři
Někteří bratři z Pražské lesní školy se
na mne zlobí. Poslali mi do Skautingu pří
spěvek a já jsem jej nepoužil. Potíž je
v tom, že tentýž příspěvek poslali redakci
Činu, která jej uveřejnila dříve než Skauting. Rád bych, aby náš časopis obsaho
val co nejvíce původních textů. Proto vás
prosím, neposílejte své texty určené pro
Skauting jiným časopisům.
Dlužím také omluvu pražské radě. Ná
hodou vypadla pn redakčních úpravách
událostí fotografie z letošního Přechodu
Brd v únoru, který měl historicky největší
účast - skoro 2000 účastníků.
Někteří z vás si také stěžují na krojovou
nekázeň na fotografiích ve Skautingu.
Domnívám se, že fotografie má především
dokumentační hodnotu. Proto se, prosím,
dívejte na fotografie v časopisu jako na
materiály, které dokumentují současný
stav Junáka. Myslím si, že uveřejňovat
pouze fotografie skautů a skautek krojo
vaných přesně podle předpisu by bylo
něčím jako budováním skautské potěmkinovské vesničky.
Tímto číslem se patrně také loučíme
s barevnými fotografiemi na obálce. Byly
darem naší tiskárny. Zda budou obálky
i v příštím ročníku barevné, záleží na pří
padných jiných sponzorech. Příští ročník
Skautingu se dostane díky usnesení sně
mu do všech středisek, čtěte prosím Mod
rou vlnu.
Končí další ročniTr Skautingu a nezbý
vá mi než poděkovat vám za přízeň, kte
rou jste Skautingu věnovali. Děkuji vám
i za to, jak jste přijali změnu, kterou časo
pis prošel. A děkuji i Káče a ostatním spo
lupracovníkům za jejich práci a podporu.

Rodiny zabývající se rodiným skautingem
se zúčastnily 2. Familienjamborette
v červenci '97 ve Skotsku. O tom, jaké to bylo,
vypráví „českýma očima" bratr Vajner,
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JAK SE SKAUTUJE
NESLYŠÍCÍMU KLUKOVI
Zážitky ze svého života ve skautském
oddíle, o dobrých i špatných zkušenostech,
nám píše neslyšící kluk - Tíšek.
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DVA ROKY
BANÁNOVÝCH PRÁZDNIN
O jednom „vypečeném" víkendu
po Stopách hrdinů J. Věrna. Bláznivý podnik
z „dílny" Roverské Banánové Republiky.
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DITĚ JE PRO MNE
ZNAMENÍM PRAVDY
Rozhovor s Bohuslavem Blažkem - přísným
kritikem skautingu, médií, současné školy
i tradičního pojetí ekologie. Kritikem, jehož pera
či jazyka se mnozí bojí. Budeme se bát i my?
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Období před sněmem snad nejlépe vystihovala jedna z nástěnek ve sněmovním sále - anonymní dopisy plné nenávisti adresované
členům ústřední rady (v jednom případě i členu odboru pro výchovu roverů). Ultimativní požadavky a místy až destruktivní kritika práce
ústředí před sněmem však silně kontrastovaly s atmosférou jednání sněmu. Snaha dospět ke shodě a konstruktivní jednání překvapovaly
v mnoha případech i samotné delegáty IX. valného sněmu Junáka v Plzni.
nýra, Asociace TOM, a dalších) a po pozdravných projevech některých
z nich, začalo úmorné sice, ale potřebné projednávání procedurálních zá
ležitostí - schválení jednacího řádu sněmu, volba mandátové, volební a
návrhové komise.
Po projevech bratra starosty, sestry náčelní a bratra náčelníka nás s prací
agentury Kairos, která Junáku pomáhá s propagací a získává pro něj spon
zory, seznámil Dr. Alan Gintel.

Snémovíšté
Plenární zasedání sněmu se konalo v hale armádního střeleckého stadi
onu v Plzni - Lobzích. Za války bylo na této střelnici popraviště odpůrců
fašistického režimu, nicméně průběh jednání sněmu sněmu byl důstoj
ným uctěním památky všech sester a bratří, kteří zde položili své životy za
svobodu vlasti.
Stravování a ubytování všech 544 delegátů bylo zajištěno v prostorách
internátů střední průmyslové školy v Částkově ulici. Zde také byly páteční
večerní debaty s kandidáty do ústřední rady a sobotní odpolední jednání
sněmových sekcí.
Organizace sněmu byla plzeňskými skauty dobře zvládnutá, přesto se
vyskytly nedostatky - jídelna nezvládala nápor sněmujících, někteří z dele
gátů, kteří přijeli až v sobotu, nedostali sněmové materiály. Někomu chy
bělo zřetelně označené informační středisko, kde by bylo možno získat
různé informace týkající se sněmu, města Plzně a podobně. Na vrub orga
nizátorů sněmu též padlo několik výtek za pozdní dodání sněmových ma
teriálů (delegáti neměli dostatek času na jejich prostudováno. V programu
také nebylo příliš počítáno s prostorem na nedělní bohoslužbu. Ta ostatně
byla zajištěna pouze pro katoiiky a vzhiedem k tomu, že se nekonala v areálu
sněmoviště, zahájení sněmu ráno stihali jenom ti, kteří méii k dispozici
auto.

Sněmování
Sněm byl zahájen skautskou hymnou v sobotu ráno. Poté, co bratr sta
rosta přivítal hosty ze zahraničí (zástupci WOSM, WAGGGS a Čs. skautingu v zahraničí) i z domova (náměstek primátora královského města Plzně,
představitelé Sokola, YMCA, YWCA, Konfederace politických vězňů, Pio

Program sněmu dále pokračoval předáním vyznamenání za pomoc při
povodních a vyznamenáními byli také odměněni pořadatelé loňského me
zinárodního setkání skautů Fénix. Společným česko-slovenským řádem
Tři pruty bratrství byl Junákem vyznamenán bratr náčelník Slovenského
skautingu. Slovenský skauting tento řád udělil sestře Michale Rocmanové
- Káče.
Odpoledne bylo ve znamení jednání v sekcích.
Jednání v sekcích probíhalo vesměs v konstruktivní atmosféře a bez
větších problémů. Poněkud se protáhlo projednávání hospodářské zprávy
Junáka, ale to bylo způsobeno tiskovými chybami v materiáiu, který měii
delegáti k dispozici. Záporně se při jednání v sekcích také projevovalo to,
že někteří delegáti si řádně neprostudovali sněmovní materiály.
Nedělní dopoledne bylo jednak ve znamení voleb do ústřední rady, jed
nak ve znamení schvalování usnesení sněmu. Plenární zasedání sněmu
také navštívili ministr školství Jan Sokol, bratr Jan Šolc z kanceláře prezi
denta republiky. Bez vážnějších problémů byla přijata jednotlivá usnesení
sněmu a poté byl zveřejněn výsledek voleb. Starostkou byla zvolena Iva
Macková, staronovými náčelní a náčelníkem jsou Hana Kvapilová a Fran
tišek ŠmajcI. Předsedkyní ústřední revizní komise byla zvolena Kateřina
Janoušková a smírčí radě bude předsedat Darina Vystrčilová.
Slibem nově zvolených činovnic a činovníků sněm skončil. Bylo krátce
před čtvrtou hodinou odpolední.
(mb) - foto Marek

Rozhovor s Ivou Mackovou, novou starostkou Junáka
Jaký máš, Ivo, dojem z jednání sněmu?
Ubilo se mi, že všichni deiegáti byli vtaženi do práce, kterou považo
vali za smysluplnou, protože pochopili, že mají šanci se spolupodílet na
nasměrování Junáka pro příští volební období
Jak bychom měli čelit negativním jevům, které byly patrné v průběhu
předsněmové diskuse - anonymní dopisy, vzájemné osočování a po
dobně?
Důležitý je osobní příklad každého z nás. Měli bychom stavět na upřím
nosti a otevřenosti. Pochopitelně, vše nejasné si mezi sebou ihned vyříkat.
K tomu ovšem patří i poznáni a pojmenování skautské historie. Tamje podie mne, jeden z kořenů toho, že to občas mezi některými činovníky zaskří
pe. Na skautingu se mi iíbíto, že může být mnohobarevý. To, že má někdo

na něco jiný názor než já, ještě neznamená, že musí být .můj nepřítei". Je to
otázka piuraiity názorů. Musíme být toierantní a umět naslouchat druhým.
Jinak, pochopitelně, anonymy a osočování nemám ráda obecně, natož ve
skautingu.
Jak by měla být podle tebe posílena prestiž Junáka na veřejnosti?
Svoji představu o řešení této otázky bych ráda konzuitovala s ceiou ústřední
radou, protože si myslím, že více hlav. více rozumu. Zde patřík věci právě ta
názorová pestrost a různost Měli bychom se zviditelňovat různými způsoby,
ale takovými, které jsou pro nás charakteristické. Mně je nejbližší oblast
humanitární a charitativní služby. A pochopitelně bychom neměli zapomínat
na náš příkaz, slib a zákon.
S jakými pocity jsi přijímala kandidaturu na starostku?
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Byl to pocit obrovské odpovědnosti, protože vím, že to není a nebude
snadné. Ptáš se mě pár minut po skončení sněmu, a proto se mi ještě
nechce věřit, že se to stalo skutečností.
Jakým způsobem chceš ve funkci starostky obnovit důvěru v ústřed
ní orgány Junáka u členů hnutí?
Vykonávat svou funkci, jak dovedu nejlépe, a pokusit se o naplnění slov
B-Rže .skauting je přirozené hnutí podněcované láskou a ne nařízeními".
Dále snahou, aby se z nás všech nově zvolených členů ÚRJ stal spolehlivý
tým se stejnými cíli, motivací a žebříčkem hodnot, který si uvědomuje, že
vše, co dělá, by mělo napomáhat základnímu poslání Junáka - skautská
výchově dětí na konci století A konečně otevřeností upřímností posilová
ním osobních kontaktů nejen s činovníky OBJ a středisek, ale přímo s oddí
ly a naslouchat jejich názorům.
Za rozhovor poděkoval Marek Bárta.

Řekli před Jednáním sněmu
Br. Miltner
Ze zahraničí mohu těžko přesně posoudit, co se přesně děje, ale zá
sadně se mi nelíbí, když se do čela junácké organizace snaží dostat lidé,
kteří se v minulosti podíleli na zrušení Junáka, nebo ti, kdo za dobrá místa
v SSM byli ochotni skautskou myšlenku prodat.
Pokud někdo z nich řiT<á, že to dělá z lásky k Junáku, tak ať vede skaut
ský oddíl, ale nemá naprosto morální právo stát v čele této organizace.
Brouček
Očekávám zda bude jiný průběh, než byl průběh brněnského sněmu,
kdy bylo spousta zákulisních bojů.
Ptal se Marek
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NÁZORY A ÚVAHY
Redakce si vyhrazuje právo
uveřejněné dopisy krátit
^
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Ad Osobnost vychovatele při výchově k demokracii,
Skauting 7 a 8/36
Motto;
Ti, kteří nejsou pamětlivl minulostí, jsou odsouzení zopakovat si
ji včetně všech předchozích léček a omylů.
Bratr Kopňva - Vlk uvedl svůj příspěvek v sedmém čísle letošního Skautingu varující větou Winstona Churchilla: Střežme se, abychom pro pohled
obrácený do minulosti nepřehlédli současnost a nezabloudili pak v bu
doucnosti. Už před Churchillem to vyjádřil v roce 1905 jeden Čech těmito
slovy: „Nesmíme přitiš upínat zrak na minulost, to je chyba přílišného lpění
na historii, že se víc díváme dozadu než dopředu. Všecko to, co bylo, je
poučením pro to, co bude. Historie je pořád víc umění předvídat, co se má
dělat." Dávám přednost tomu Čechovi. Jmenoval se T G. Masaryk.
Vždycky šlo a stále jde o porozumění současnosti a o výběr cest do
budoucna. Ze života ve skautských oddílech je ale bohužel známo, že
historie našeho hnutí a celé naší vlasti nepatří k oblíbeným tématům skau
tů, skautek, roverů a rangers. Zahlušení minulostí rozhodně nehrozí. I mnozí
naši politici stále vřele doporučují nepřeceňovat při řízení zpětné zrcátko
a dělat tlusté čáry za tím, co bylo. Jejich někdy i docela nedávná minulost
je ale pak uvádí často do nemalých rozpaků. A nezbývá jim pak než se za
pochodu učit i z vlastní minulosti. Ne každý je toho ovšem schopen. Člo
věk nemusí být psychologem, aby to pochopil. Ztratit tvář je na pováženou
pro každého, kdo je jakkoliv veřejně činný.
Opravdu ale nejde o patlání se v minulosti, jak to rozhořčeně někteří
nazývají. Velice vítám návrh bratra Kopřivy věnovat se zasvěcenému roz
boru příčin konkrétních postojů, myšlení a jednání, které - jak sám bratr Vlk
fiká - vedly v minulosti k selhání i slušných lidí při volbě mezi demokracií
a totalitou.
Souhlasím s tím, že stejné čí podobné příčiny mající zdroj v hlubinách
lidské psychiky mohou i dnes a zítra vést k příklonu k novým projevům
totality. Vždyť čím jiným než jakousi masově polykanou drogou byla ocho
ta podlehnout vábničkám komunistické totality slibující brzký ráj na zemi.
Nepostřehlo se při tom, že toto učení zároveň přeceňovalo i podceňovalo
lidskou přirozenost a její schopnosti. A ve svých důsledcích vedlo k trp
kým, zlým koncům. Mimo jiné i k pronásledování skautského hnutí.

Výchova vůdců
Je opravdu nezbytné vybírat a vychovávat vůdce s jistotou, že budou
umět vychovávat své svěřence skutečně k opravdové demokracii a odpo
ru k totalitě i jejímu nebezpečí a že dovedou sami v sobě trvale rozlišovat

mezi mravní pevností a dogmatismem, mezi zásadovostí a fanatismem,
mezi autoritou a diktátorstvím, mezi pokorou a slabošstvím. Zárukou úspě
chu v tomto klíčovém úkolu našeho hnutí nejsou sebelépe připravené články
v tisku, přednášky a různá důmyslná školení a kursy. Nic nemůže nahradit
osobní přiklad poctivého života těch, kteří se cítí být povolání předávat
štafetu, Před předáním kolku měli by předávající nejen doporučit a popřát
dobrou cestu těm nově se samostatně rozbíhajícím, ale také najít příleži
tost a někdy i odvahu k alespoň stručné zprávě o tom, kde a proč se na
cestě klopýtalo. A čeho by se měly nové generace vyvarovat.
A to jsme znovu u těch příčin, které i pro přítomnost doporučuje zkou
mat bratr Kopřiva. Nepatří mezi ně i v naší minulosti nezřídka projevený
nedostatek zmužilosti, neochota postavit se čelem k nepravostem všeho
druhu, krátkozraká přizpůsobivost tlakům panující moci, vymlouvání se na
nepřízeň doby a někdy i obyčejný lidský strach před odpovědností?
To všechno nejsou žádné nové objevy. Pro skauty o tom napsal v Pla
menech číslo 8 v roce 1947 člověk, kterého si bratr Kopřiva velice váží,
také tuto větu: „Musíme čelit nepravdě pravdou, lsti a úskoku otevřeností
a prostotou," Doporučuje tam mladým lidem studium Masarykových ideá
lů humanitních a cituje z nich toto:
„Pracovat znamená odpírat zlému a důsledně. Všude, vždy a zejména
zlému v jeho zárodku. To neznamená být radikální, ale vytrvalý. Nemít stra
chu, řekl bych. Ze strachu se lidé dopouštějí násilí, ze strachu lžou. Nestatečnost, nevytrvalost a i ten strach sehrály v českých dějinách nemalou
znemravňující roli,"
Ano, hledejme příčiny minulých i možných nových zárodků totality
a selhání všeho druhu. Ze seznamu důležitých vlastností vychovatele, kte
ré v březnovém čísle Skautingu vyjmenoval bratr Kopřiva, zvlášť vřele přijí
mám toto: dbá, aby se jeho slova nerozcházela s činy. Cokoli vyžaduje od
dětí, musí vyžadovat v prvé řadě od sebe a žije podle zásad, které hlásá.
To nikdy nebylo jednoduché, bez osobní pravdivosti a statečnosti se to
nedařilo. A nikdy nemůžeme spoléhat na to, že budoucnost nás ušetří
omlouváním našich slabostí. Souhlasím s bratrem Vlkem, že je nedobré se
jen rozhořčovat nad projevy a následky totalitniTio myšlení, jehož některé
nové formy ve svém článku vyjmenovává. Jako bylo třeba v minulosti, bude
třeba i v budoucnosti odhalovat jejich příčiny a čelit jim v zárodku. Neza
pomínáním na tu starou ctnost několikrát tu dnes zmiňovanou, které se
fiká statečnost.
Snad v tom pomohou i citace. Jak z Churchilla, tak z Baden-Powella.
Karel Lešanovský - Kay
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JUDr J i r i N a v r á t i l ,
S t a r o s t a C s . JUNAKA.

Milý Pan,
Moje žena, Beverley, a já chceme Vám srdečně poděkovat za čest, co
jste nám velkomyslně věnovaly s Řád Skautská Vděčnost. Od Čech Republikl Skautského sdružení. Bev, a ja jsme pokorný a nejsme celkom jisty
že takovou velkou čest si zasloužíme. Ale budem nosit to decoratci s vel
kou hrdosti a budem dělat co nejvíce aby jsem žily, pro takou pochvalu.
Děkuji Vám me jsme Vaši v Skautingu.

D ea r S i r ,
M ilý Pan,
Hy w i f e , B s v e r l e y , and I w ou ld l i k e t o th a n k y o a n o s t
H o je z e n a , B e v e r l e y ,
a j a c h c e a e Váia s r d e č n e p o d ě k o v a t
s i n c e r e l y f o r t h e h o n ou r w h ic h you h áve b e s to w e d upon u s oi
z a 2Test, c o J s t e ' n á s v e l k o n y s ln í í v d ^ o v a ly s "(fád S k a u ts k á

Polibek múzy
Motto: „Odtud je do světa tisíce cest.“

b e h a l f o f t h e C z e c h R e p u b lic S c o u t H o v e n e n t.
V d éřn ost".
Od C šch R e p u b llk l S k a u ts k é h o sdru z^ en i.
B ev and I f e e l h m n b le, and n o t a t a l l s u r e t h a t we d i d
Bev, a J a J s M l p o k o r n ý a n e j s n e c e lk o n J i s t y
t o w a r r a n t s u c h a hu ge h o n o u r h o w e v e r,
iíe t a k o v o u v e lk o u c e s t s i z a s l o u z i n e .

Odbor pro výchovu roverů ÚRJ vyhlašuje celostátní přehlídku
roverské tvořivosti v oblastech:
enough

e e w i l l w ear o u r n e d a l
A le budem

w it h p r l d e and s h a l l d o o u r b e s t t o
l i v e up t o t h e h ig h p r a i s e
n o s i t t o d e c o r a t c f s v é lk o u h r d o s t # a bu d en d b l a t c o n e j v í c e

fr o B t h e C z e c h R e p u b lic .
a b ^ ^ J s e n l í i l y , p r o t a k o v o u p o c h v á lila
Thank y o u .
We a r e y o u r s in S c o u t in g
D e k u ji v i n ne J s n e V a š i v S k a u t in g u .

A n dré L a p a ce k J . P .

- literární práce (poezie, kratší próza - povídky, novely, fejetony, črty,
publicistika,...)
- výtvarné práce (malba, kresba)
- fotografie
- původní hudební tvorba
Rozsah literárních prací do deseti stran, fotografie v min. formátu 13x18 cm,
hudební nahrávky 2 ks na MC.
Podmínky:
- pro R&R a spřátelené (registrace není podmínkou)
- věk 15 let a výše
- uzávěrka prací 31.10,1998
Práce budou posouzeny odbornou porotou a vítězové jednotlivých kate
gorií vyhlášeni na slavnostním večeru v prosinci 1998, Počítáme s putovní
výstavou výtvarných a fotografických prací. Práce vracíme na požádání.
Příspěvky zasílejte na adresu:
Martin Kučný - Fido, Luh 1784, 755 01 Vsetín.

Hlavní kap itanát vodních skautů
hlásí, radí, inform uje
Kapitánská pošta
Jsme si vědomi, že existují oddíly vodních skautů, se kterými z nejrůz
nějších důvodů HKVS ztratil kontakt (nesetkáváme se na srazech kapitánů
a kapitánek, neodebírají Kapitánskou poštu). Kapitánská pošta (stejně jako
statut HKVS) doznalav posledních letech určitých změn. Jejínáplň se skládá
z několika obsahových částí: je „úředním listem" zveřejňujícím závazné
dokumenty HKVS, je místem panelové diskuse k projednávaným materiá
lům, zveřejňuje kalendárium a propozice chystaných akcí, otiskuje zprávy
z oddílů a přístavů, zkušenosti, názory, hodnocení společných akcí, závo
dů a expedicí.
Oddílům vodních skautů, které dosud Kapitánskou poštu neodebírají
a které se přihlásí na adrese Junák, HKVS, Senovážné nám. 24, 116 47
Praha 1, zašle Hlavní kapitanát jedno ukázkové číslo zdarma.
Kapitánskou poštu lze objednat jako ostatní skautská periodika pro
střednictvím Tiskového a distribučního centra bud přímo na ústředí Juná

ka, nebo jako ostatní periodika Junáka objednávkovým lístkem, kde je
nutno do volné rubriky doplnit název Kapitánská pošta, počet kusů a způsob
odběru. Přímým odběrem a prostřednictvím tiskového zpravodaje stojí před
platné 100,- Kč, poštou do schránky 160,- Kč.

Skautské nemovitosti
Rada Mezinárodnilio skautského střediska Tortuga Nymburk vyzývá
správce a provozovatele podobných skautských ubytovacích zařízení ke
společné diskusi o provozních podmínkách, rozsahu nabízených služeb,
výši příspěvků na provoz, poplatku uživatelů atp. Jako místo setkání nabízí
právě Tortugu.
Kontakt: Jaroslav Serbus, tel. 0325/4322, fax 0325/4325
Vezír
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Naše hymna má jedinečná slova začínající: „Kde domov můj?"
Ano, kde domov můj, to je dnes pro mnohé lidi otazník. Zmizel
pojem domova, rodného kraje, vlasti. To se pokládá za přežitek,
nepotřebnou věc, ale ve skutečnosti je to jinak.
Ochuzujeme se o citové vztahy k domovu, ke kraji, k přírodě, která nás
obklopuje a po staletí utvářela naši povahu, K přírodě, která vytváří ono
místo, kde je nám dobře. To poznali zejména ti, kdo byli z politických důvo
dů nuceni odejít z domova, ale také ti, kteří rádi cestují, poznávají jiné
kraje. Od nich slyším skoro vždy „ale doma je nejlépe", V tom je ona hloubka
a odvěká moudrost, že každý člověk má kdesi svůj koutek přírody, kde je
mu nejlépe, když si to odváží přiznat a zbaběle neříká opak jen proto, aby
se nezesměšnil u těch, kteří ztratili sebe i svůj domov a hrají si na moderní
lidi.
Naše hymna, to je skoro hymna ochranářů a ekologů. Proberte si jen
jednotlivé verše a dáte mi za pravdu. Domov - toto prosté slovo, se dnes
nějak ztratilo, zejména u těch, kteří bydlív panelákových sídlištích. Domov,
to může být vesnička, městečko, město, kousek kraje. Česká země má tu
zajímavost, že každý okres má jiný vzhied i po stránce topografické. Kraj to je velká epopej: dovede vyprávět dějiny země trvající miliony let i dějiny
lidského rodu trvající tisíciletí. Kraj je plný zašifrovaných značek v podobě
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zřícenin, zámečků, samot, vesniček, kostelíků, soustav rybníků, čepic lesů,
pásů polí, druhů cest a silnic. Člověka při bedlivém pozorování kraje pře
kvapí, že naši předkové s velkým citem pro krásno i účelnost dovedli umís
tit své stavby tak, aby s tváří kraje tvořily soulad.
Kde domov můj?
Mirko Vosátka, z publikace Kde domov můj?, vydalo TDC 1996

První jamboree on the Air - JOTA.
Mnozí skauti a skautky odsouzení komunistickými soudy zů
stávají stáie ve vězeních.
Jen s veikými těžkostmi přežívají různými způsoby na různých
místech včetně krímináiů myšienky skautingu.
Nejdůiežitější udáiost: Věznění skautů a skautek po řadě protiskautských soudních procesů.
Kay
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Ruku v ruce s blížícími se předčasnými volbami se parlamentní i neparlamentní politické strany předhánějí v trumfování nejrozličněj
šími esy ze svých volebních programů. Padají slova, kterým leckdo z nás nerozumí, mluví se o NATO a Evropské unii. Co však ve
svých volebních programech píší o volnočasové aktivitě dětí či o mimoškolní výchově?

Dříve, než začnu listovat ve volebních programech jednotlivých politic
kých uskupení, předesílám, že jsem v průběhu dubna tento dokument ne
sehnal od ODS a KDU - ČSL. Obě tyto strany představí a budou publiko
vat své programové teze až v květnu. Tolik na upřesnění, abych nebyl po
dezírán, že některým stranám straním s možnými postranními úmysly.
Poměrně velký prostor ve svých programových textech věnují strany vzdě
lávání a školství, o mimoškolní výchově se však zmiiiujíjen letmo a okrajo
vě. Uznejte sami:
ČSSD v kapitole Politika vzdělávání: „Budeme usilovat o aktivní přistup
státu k využívání volného času dětí a mládeže zejména vytvářením vhod
ných ekonomických podmínek pro školy a organizace, které se věnují prá
ci s dětmi a mládeží v oblasti sportovních, uměleckých, jazykových a tech
nických činností."
US v kapitole nazvané Harmonická rodina: „Budeme podporovat rozvoj
institucí a nevládních organizací podporujících a doplňujících rodinnou
péči."
KSČM pod nadpisem Vše pro rodinu, děti a mladé lidi: „Považujeme za
nutné vytvořit dostatek finančně dostupných příležitostí pro děti a mládež
k zájmové, tělovýchovné a kulturně-umělecké činnosti v jejich volném čase;
vytvořit účinný systém financování, který by zajišťoval základní prostředky
pro činnost dětských a mládežnických organizací, domů dětí a mládeže,
center volného času a zájmové činnosti dětí a mládeže, aby nebyly závislé
pouze na grantech, sponzorech atd."
DŽJ ve svém volebním programu o výchově ani vzdělávání nehovoří.
SPR - RSČ se zmiňuje pouze o povinné školní docházce.
ODA v kapitole o rodině: „Podpora sportu a tělovýchovy jako součásti
zdravého životního stylu, náplně volného času mládeže i dospělých a jako
prevence kriminality a drogové závislosti."
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Je chyba v nás?
Podobně nekonkrétní a otřepané jsou i teze týkající se neziskových ne
vládních organizací. O čem to svědčí?
Cituji z článku Václava Břicháčka nazvaného Po volbách (Skauting, le
den 1997): „Jedna možnost je konstatovat, že o naši činnost není příliš
velký zájem a politické strany vidí zdánlivě důležitější problémy, což je do
jisté míry pochopitelné... Je však druhá možnost: chyba může být v nás.
Nedokážeme se mnohdy na veřejnosti prosadit, jsme uzavřeni do sebe a
nezajímáme se o dění v našem okolí. Měli bychom vyvíjet tlak na politiky,
aby si všímali dětí a zajímali se, jak tráví volný čas..."
Je tedy dnešní stav až tak totožný se situací po volbách před dvěma
lety? Nemyslím si to. Vzpomeňme jen na tisíce skautů v průvodu kráčejí
cím Prahou, na Fénix, na Květinový den, na Vinohradské divadlo zaplněné
skauty nebo na nedávný koncert pro Jaroslava Foglara. Mám za to, že
jsme „viděni" více než před dvěma roky, že se nám lépe daří informovat
veřejnost o naší činností. Druhá věc však je, zda dokážeme vystupovat
také jako sebevědomé hnutí, které ví, oč mu ve vztahu k veřejnosti a státu
jde? Kdo z nás se například zajímá o to, co obecní zastupitelstva v místech,
kde působí naše oddíly a střediska, dělají pro mimoškolní činnost děti?
Pořádejme akce pro veřejnost a informujme o nich místní tisk. Dbejme
na to, aby o našich aktivitách nevěděli jen rodiče skautů a skautek, světlu
šek a vlčat, které zrovna navštěvují naše oddíly. Zároveň však bučíme se
bevědomí a přemýšlejme, v čem by nám mohli být komunální politici, sta
rostové a jejich úředníci nápomocní. Jedině tak si problematika výchovy
dětí najde cestu do volebních programů. Ale to už bude vlastně jen taková
šlehačka na dortu, vždyť nejdůležitější je opravdu to, co se podaří uvést
v život a co něčemu slouží,
Daniel Friš - Mimi

LÉTO
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Blížící se léto je nejen časem prázdnin a táborů, ale také dobou vyhodnocování činnosti oddílů za uplynulých deset měsíců, odměňo
vání vítězů celoročního i táborového bodování a bilancování vůbec. Může být v dnešní době pro skauta či skautku vhodnější dárek než
knížka, navíc s junáckou tematikou? Myslíme sl, že ne, a proto vám nabízíme několik hodnotných publikací, o kterých jsme přesvědčení,
že udělají radost každému chlapci i dívce z vašeho oddílu.

JESTŘÁB VYPRAVUJE (290, Kč)
Cédéčko, jehož prodej finančně podpoří účast našich skautů na Jamboree v Chile, obsahuje
nejen vzpomínky Jaroslava Foglara na jeho skautské začátky či první knížky, ale i „foglarovské"
písničky od Brontosaurů, Wabi Ryvoly, Kapitána Kida a skupiny Kamelot. Pro svou vyšší cenu
je to ideální odměna pro ty nejlepší - vítěze celoročního bodování nebo táborové hry.

SKAUTSKOU STEZKOU (200, Kč)
Základní příručka každého správného skauta a skautky. Vše, co budou na své skautské stezce
potřebovat: uzly, zdravověda, táboření, historie, symbolika, rostliny, zvěř a mnoho dalšího.
Spolu s cédéčkem Jestřáb vypravuje je kniha vhodná jako jedno z nejvyšších ocenění
úspěšného skauta či skautky,

ŽELVA ČEKÁ V BABYLÓNU (25, Kč)
Druhý svazek Knihovničky Skauta-Junáka přináší napínavé vyprávění o trojici kamarádů, jejich
strýčkovi námořníkovi a o pátrání po ukrytém pirátském pokladu. Dobrodružné čtení právě na
prázdniny. Knížku doprovázejí ilustrace Marko Čermáka.

CESTOU K PRAMENŮM (21,- Kč)
Víte, jak vypadalo tábořiště 3. světového Jamboree a kdy se konal první tábor našich exilových
skautů? A víte, že historie nemusí být nuda? První obrazová příloha historie skautingu vám
pomůže při plnění skautské stezky a hlavně se dovíte, jak se skauting vyvíjel u nás i ve světě.

LÉTO S JAROSLAVEM FOGLAREM (20,- Kč)
Speciál časopisu Skaut-Junák věnovaný 90. narozeninám nejoblíbenějšího spisovatele
dětských knih u nás představuje Jestřába v mnoha netradičních rolích, třeba jako hráče na
foukací harmoniku. Publikaci doplňuje kreslený seriál, povídka a řada her.

PŘÍBĚHY
K ZAMYŠLENÍ

ííí.

PŘÍBĚHY K ZAMYŠLENÍ III. (30, Kč)
Hledáte vhodné čtení na večerní „černou hodinku" u kamen nebo třeba jako předčítání pro
družinu při zahájení dne? Pak je právě pro vás určena tato publikace obsahující množství
krátkých příběhů, které vedou čtenáře k zamyšlení nad sebou i druhými.

KALENDÁŘ 1998 (10,- Kč)
Vhodný jako dárek pro spřátelené osoby okolo tábora - pro majitele pozemku,
kde táboříte, pro vedoucí z obchodu, kam chodíte nakupovat...

Při celkové objednávce za 200 a více korun
získáte knižní prémii zdarma.
Všechny výše zmíněné tituly včetně kompletní nabídky
lze získat nebo objednat na adrese:

, „
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Junák - svaz skautů a skautek ČR
Tiskové a distribuční centrum
Tel.: 02/24 10 24 15
Senovážné nám. 24
Fax: 02/24 10 22 23
116 47 Praha 1
E-mail: bobo@junak.anet.cz
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DITĚ JE PRO MNE
ZNAMENÍM PRAVDY
[?®g[lí]®w®[?

Bohuslav Blažek - sociální ekolog, místopředseda Spolku pro obnovu venkova, spoluzakladatel Školy obnovy
venkova v Libčevsi. Mimo Jiné spolu s Jiřinou OImrovou publikoval v sedmdesátých letech v časopisu Děti a my,
v roce 1994 vydal v nakladatelství Porozumění knihu Víc než pomoc sobě - svépomocné skupiny v České republice.
Sociologické nakladatelství vydalo v roce 1995 jeho knihu TVáří v TVář obrazovce. Pravidelně píše do Kritické přílohy
RR, Kritického sborníku a Souvislostí. V poslední době uveřejnil několik článků (Literární noviny. Dotyk, AD), kde
velice kriticky hodnotí skautské hnutí a obviňuje je ze sektářství a manipulace dětí a mládeže.
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v několika článcích v tisku jste kritizoval přístup skautského hnu
tí k dětem, k jejich výchově. Proč je dítě ve středu vašeho zájmu?
Dítě je pro mne vždy zdrojem naprosto radikální obrody. Jsem fascino
ván nevinností, nepopsaností a neposkvrněností dítěte v tom, jak se nepředpojatě dívá na svět kolem sebe. A konfrontace toho strašně předpo
jatého a všemi předsudky svázaného světa s dětskou nepředpojatostí mi
umožňuje nově vidět svět. Pro mne je napojení se na dítě napojením se na
pravdu. Avšak nelze to chápat tak, že by dítě samo bylo zdrojem té pravdy.
Ta se rodí v konfrontaci s dětským viděním, vnímáním a přístupem ke svě
tu.
Vy jste poměrně obávaným kritikem zdaleka nejen vůči skautingu, ale i vůči médiím, vůči současné škole, vůči tradičnímu pojetí
ekologie. Baví vás to být takovým poměrně přísným kritikem, jehož
pera či jazyka se mnozí bojí?
Já se přiznám, že jsem tím poněkud znaven, zvláště když se dívám na
některé kolegy, kteří jsou podobně laděni, a ři1<ám si: „Ten Just je už ne
snesitelný, jak je pořád na jedno brdo, to jsem také takový?" Někdy se
přiznám, že bych tento kabát už ze sebe rád svlékl. Jenže on to bohužel
není kabát. Stačí, když se mě dotkne nějaká nepravda, kterou to dítě v mém
nitru ucítí. Najednou přeskočí nějaká jiskra a v tom okamžiku se rozčilím
jakýmsi spravedlivým hněvem. Ale myslím si, že se mi daří, že se nerozči
luji většinou z uražené ješitnosti nebo z toho, že někdo porušil nějaké pře
dem zafixované předpisy a normy... Vždy se snažím odevzdat se hněvu
jedině tehdy, když cítím, že někdo porušuje onu základní pravdivost. A tady
jsme znova u dítěte jako znamení pravdy.
To, co jsem skautingu kdy vnitřně vytýkal, bylo právě to, jak si pohrával
s dětskou psýché, jak ji měl tendenci manipulovat - pracovat s ní jako
s nějakou využitelnou, použitelnou stavební materií. Na druhou stranu tam,
kde děti skauting pootvíral a to dětské v nich nechával žít a volně rozvíjet,
tam mi samozřejmě imponoval.
Vy jste prošel skautským oddílem nebo něčím takovým?
Já jsem byl dítě, které o legální skauting bylo ošizené a znalo ho už
jenom z dětské četby. Bylo to tajné, pololegální, vzrušující až skoro myste
riózní krásno. Pamatuji se, jak jsem běhával na pomezí Žižkova a Králov
ských Vinohrad a šíleně jsem sháněl zápisník Junáka. Už byl strašlivě zde
generovaný, už tam vycházely bolševické písně, ilustroval to kresiir Peká
rek, ale já jsem se mohl úplně pomátnout, abych ty zbytečky skautingu,
který z toho ještě pořád vyzařoval, sehnal, abych jimi mohl žít. To byla má
první zkušenost.
Potom jsem tomu ušel, protože jsem se vyhýbal úplně všem takovým
těm pochodovacím útvarům. To znamená, že jsem se snažil nejezdit na

tábory - jakékoliv, nejezdit na brigády - jakékoliv, dokonce se mi podařilo
velmi nesnadně vyhnout se i vojně. Všechny tyto pokusy o kolektivizaci
mne uváděly do „pomykova", jak říkají Slováci.
Z čeho se odvíjí ta vaše místy sžíravá kritika skautingu jako poku
su deformovat přirozenost dítěte?
Když jedu vlakem a pozoruji děti v různých variantách khaki košilek
a žlutých nebo hnědých nebo jiných šátečků, tak nemohu říci, že bych
z nich cítil něco nemravného, zlého, či snad vysloveně směšného. Ale ta
jistá exaltovanost, s jakou se věnují některým vysloveně dekorativním prv
kům v rituálech a ceremoniálech, mi připadá velice nebezpečná. Když
mají usmolené sešitky s popisy nástupů a stavbou stanů a takovýchto
svým způsobem kolektivních výjevů a je to pro ně skoro svátá kniha, tak mi
připadá, že je mnohem normálnější dítě, které je tohoto ušetřeno. Protože
nepřikládá těmto vnějškovostem takovou strašnou cenu a nemusí se z toho
potom pracně osvobozovat.
Přesto z toho, co říkáte, se mi jeví vaše zkušenost se skauty hod
ně zprostředkovaná. Kdybych se na to podívai z hiedíska metodic
ké kritiky, připadne mi, že soudíte podie dílčích a dost vnějškových
zkušeností.
K tomu musím samozřejmě dodat, že jeden z našich rodinných přátel
byl velmi vysokým funkcionářem ve vaší organizaci. Vedl jsem s ním pole
mické dialogy a sledoval jsem, jakým způsobem rozumí argumentům, zda
je vůbec přijímá. Kromě toho jsem měl blízko k několika lidí vašeho věku,
kteří ve skautském hnutí sehráli vysokou roli, a mohl jsem pozorovat, jak
hovořili o svém přístupu k výchově mladých lidí. Navíc mladší z obou synů
prošel třemi roky skautského oddílu. Já jsem byl samozřejmě velice vděč
ný za to, co tam prožil, ale byl jsem ještě šťastnější, když odtamtud odešel.
Myslím si, že když dítě v jisté chvíli zatouží po konfrontaci s tímto svě
tem, neměl by mu v tom rodič v žádném případě bránit a svým způsobem
by měl být rád, protože ví, že se tam bude setkávat s primárně slušnými
lidmi, že tam zažije určitý řetězec zkoušek, že se v lecčems zocelí a po
dobně. Ale když dítě po určité době dojde k domnění, že už vlastně dozrá
lo, že už tento způsob takové simplistní, masostrojkové metody formování
duše nepotřebuje, tak by mu rodič neměl v odchodu bránit. Myslím si, že
skautský oddíl je něco, čemu stojí za to se vystavit, zejména, když o to
člověk stojí. Ale mám radost z toho, když z toho někdo dokáže svobodně,
nepoškozen a bez zlých vztahů s těmi, které opouští, odejít.
Vaše kritika jevů, které se ve skautingu určitě vyskytují nebo vyskytovaiy, ovšem nejde k jádru toho, čím viastně skauting je. Po
mém soudu nejdůiežitější na skautingu je, že to je prostor sebevý
chovy prostřednictvím vrstevníků. Kdyby skauting stái na těch vnějškovostech, které mu vytýkáte, tak již dávno neexistuje.
Rozumím. To je jedna stránka věci. Na druhou stranu skauting vždy lá
kal k sobě tím, že nabízel sdůvěrnění s přírodou. A právě způsob kontaktu
s přírodou, který nabízel skauting, tak jak jsem to poznal z vyprávění svého
syna, a to vůbec nebylo vyprávění nepřátelské - on to zpočátku doslova
žral - mi vadil. Děsilo mne to, že jejich cílem nebylo vnímat přírodu tako
vou, jaká je, nýbrž jejich cílem tam bylo urvat co nejvíc bodů. Jejich vedou
cí, strašně milí a slušní lidé, kterým lidsky za své dítě nesmírně vděčím.

propadli tomu zvláštnímu bludu spousty jiných vedoucích, že kdyby děti
byly jenom mezi sebou a přírodou, tak by to nesnesly, že by se nudily, že
by ten tábor byl propadákem. Takže jim připravili program, kde nebyla
volná chvilka a děti neustále jenom sbíraly body. Ta představa, že odjíždějí
do lesa mezi komáry, vodu, stromy a tam sbírají body, tak jako by byly
v klubovně nebo v kasinu, mi připadala naprosto obludná. A tento motiv
kvantifikovaného měřeného výkonu tam byl trvale a neodpreparovatelné
přítomen.
Znovu musím zopakovat, že ml připadá, že toto je jedna z vněj
ších skutečností, které se v některých oddílech vyskytují. O tom,
jestli se má bodovat, se vedou velké diskuse a většina skautských
vedoucích je přesvědčena, že se bodovat nemá. Bodování není nic,
co by tvořilo konstitutivní stránku skautingu, a v tom, co tvoří sku
tečnou výchovnou náplň skautingu, hraje velmi vnější roli?
Ted budu hodně zlomyslný a řeknu, že právě takto odpovídali ti ušlech
tilejší soudruzi. Vždycky říkali: „Nojó, ale to. co vy kritizujete, to jsou jenom
deformace toho komunismu, ale von je tak krásnej. von to myslítak dobře.
Někteří, pravda, ten třídní boj berou moc do důsledků. Víte. ale nám. stej
ně tak jako vám křesťanům, jde především vo tu lásku."
Líbilo by se mi. kdyby se hnutí usilující o výchovu dětí vědomě, důsled
ně a systematicky od takovéhoto honění za body distancovalo. A ne aby
připouštělo, že ten bude bodovat a ten ne. ať žije tisíc květů. Ne. bodování
je jedovatý květ.

nabízet - nevnucovat - takové úkoly, které skupina dobrovolně přijme. Úkoly,
ve kterých mohou vyhrávat I ti jiní. protože jsou dobří v něčem jiném. To
znamená, aby se dostali do popředí nejenom mluvkové a běžci, ale také
třeba dobří pozorovatelé, ironičtí komentátoři, lidé s hlubokým citem, lidé
s nějakými zvláštními vzpomínkami a tak podobně.
A tak se stane, že na chvíli zazáří, povystoupí dopředu - ve smyslu tak
zvané skupinové dynamiky - někdo jiný. Ale ta jeho odezva je jasná - jeho
oči září. lidé po něm pokukují, otáčejí se za ním. on to v té chvíli pocítí
a vysloveně se nadechne, vyzvedne se. začne jakoby létat.
Tak na co potřebujete body. on to v té chvíli ví. Jde o to odstranit tu
krutou vazbu, že ten nejlepší je pořád nejlepší a ten nejhorší je stále nej
horší. Jde spíše o to. aby zpětná vazba byla kontrolována, aby zbytečné
nedeptala. aby zbytečně nefixovala nějaké hloupé a kruté strukturace ve
skupině - aby napřil<lad nefixovala šikanu.
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Bodování vždy, pokud se používalo, mělo za smysl určitou zpět
nou vazbu. Jaká je tedy z vašeho hlediska přiměřená zpětná vazba
během výchovy dětí v různých věkových etapách?
Myslím si, že by dítě mělo zažit jak prožitek zdaru a vzestupu, tak i prožitek
nezdaru, selhání, opoždování. Že by se mu v obojím nemělo bránit. Že by
mu ve jménu nějakého rovnostářství neměl být zastírán zážitek vzestupu
a úspěchu a zároveň že by mu ve jménu jakési obavy, aby se nám chudin
ka nezhroutilo. neměl být odpírán ten zdrcující zážitek určité prohry, selhá
ní. zaostání. Kvůli tomu není třeba bodovat a nemusí to být jenom běh
o závod, kde někdo je viditelně vepředu a někdo viditelně vzadu. V každé
skupině jsou jedinci, kteří zjevně vítězí a kteří zjevně zaostávají. Ta skupina
je na první pohled čitelná a takto je tam zpětná vazba daná. Je to například
dáno tím. jak kdo přistupuje k jídlu, jak si kdo bere slovo, jak je kdo respek
tován. jaké vzdálenosti vůči němu v té skupině vznikají, kdo a kolik lidí se
chce k němu přitulit, aby se na té jeho moci ohřálo a tak podobné. To je
první úplně elementární vazba, která přirozeně v každé skupině vzniká.
Druhá věc ale je. že tato prvotní struktura je posléze nemotivující až demo
ralizující. protože fixuje to. že při určitém seskupení vedou tyto úkoly do
popředí stále stejné jedince. Mistrovstvím tvořivého vychovatele pak je.

Znáte některé teoretické předpoklad nebo skutečnosti, které jsou
v té teoretické bázi skautingu, které z vašeho hlediska jako by před
určovaly toto výchovné hnutí k nutným chybám?
Zdá se mi. že invariantem, tedy tím prvkem, který je společný pro ty
nejlepší i pro ty nejhorší projevy skautingu. a tedy i prvkem, který je patrně
legitimně hlásán - natolik skauting neznám, je. že ten. kdo tím vším prošel,
vytváří s těmi. kteří tím také prošli, jakousi elitní síť. Ale to člověka vlastně
nerozvijí. Vytváří to z něj takovou jistou konečnou strukturu - není už nic
lepšího, nemohu dosáhnout ničeho vyššího, než se octnout mezí svými.
Protože my jsme ten vrchol pyramidy lidské, nic už lepšího být nemůže.
Tomu rozumím. Je to jeden z typických rysů, po mém soudu pod
porovaný i ilegalitou a tím, že to hnutí nemohlo vlastně žít v přiroze
ných poměrech. Připouštíte, že byste na základě osobní zkušenosti
nebo poznání skutečných východisek dnešního skautingu mohl svůj
dosti kritický pohled modifikovat nebo revidovat?
Já bych ho spíše modifikoval na základě něčeho jiného. Jeden z nejos
třejších písemných sporů jsem měl se synem mého někdejšího pedago
ga, psychologa Říčana. A když jsem se potom s ním setkal, zjistil jsem, že
opravdu tak upřímné a otevřeně hledá, že mi vůbec nekoresponduje s tím
nesmírně homogenním a důstojným hájením takového trochu sektářské
ho a elitistického stanoviska, které tehdy vyslovil. To je pro mne ohromným
povzbuzením. A druhou takovou osobou jste pro mne vy, pane Zajíci. Pro
tože pozorovat někoho, kdo se tak zkroušeně, ale v zásadě raduje, když
použiji nějaký ostřejší argument, aby to začal využívat proto, jak to překo
nat, co z toho rozumného vyvodit - to mi říká, že otevřenost je mezi skauty
možná.
Ral se Jiří Zajíc
(fotografie Kryštof Blažek)
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EuroŠlápoty?
K nám!
Letos poprvé se v evropském programu pro rovery a rangers - Evropa
Pro Tebe! - otiskla dvojice bosých nohou českých EuroŠlápot, V minulých
číslech jste se mohli seznámit s dvéma báječnými projekty - cyklovandr
pro Jižních Čechách „Czech tour" a roverský program na Mlýně u Brna,
kterých se o prázdninách můžete zúčastnit.
Co vlastně znamená uspořádat EuroŠlápotu? Nejprve musíte mít ná
pad. Nápad na program, který bude odpovídat jedné nebo více ze šesti
oblastí Pasu pro Evropu. Pro zopakování je to objevování, životní hodnoty,
demokracie, kultura, sociální problémy a životní dráha. Dále je to místo,
kde se EuroŠlápota bude odehrávat. Stálá základna, zřícenina hradu, kte
rou budete opravovat, skautská klubovna, síť campů na pufák, stanový
tábor ap. Však si poradíte. Důležitý je samozřejmě tým lidí, kteří projekt

připraví. A to je výzva pro váš roverský kmen, ale také třeba pro několik
mladých vůdců na středisku, kteří se ji rozhodnou udělat dílem pro starší
členy svých oddílů, dílem pro zahraniční rovery. EuroŠlápotu může připra
vit i několik jednotlivců, kteří se poznali na lesním kursu nebo dokonce
část instruktorů, kteří nenajdou uplatnění na LK či LŠ. EuroŠlápotu může
připravit prostě každý, kdo se domluví cizím jazykem, cítí se být mladý
a chce se podílet na náročném programu s rovery z celé Evropy.
A jak se roveři po celé Evropě dozví, že se u nás pořádá EuroŠlápota?
Do poloviny září je třeba napsat krátký náležitě zajímavý popis projektu se
základními informacemi (datum, cena, počet účastnků, kontakt, doprava,
stravování ap ), které se odešlou do Evropské skautské kanceláře v Bru
selu. Zde shromáždí veškeré informace o všech EuroŠlápotách na příští
rok (případné mohou pomoci i s jejich zajištěním) a s novým rokem spatří
světlo světa intormační brožurka, která je rozesílána na všechny skautské
organizace v Evropě. Na zahraniční radě Junáka jsou k dispozici také. No
a pak už jen stačí, aby rovery např. z Portugalska či Švédská zaujal váš
projekt a následuje několik báječných společně strávených dnů, které vám
budou odměnou.
Ale to už jsem na konci a ted se vrátíme opět k začátku. Určitě je u nás
v České republice spousta schopných roverů a rangers, kteří mají kvalitní
program, o který by se mohli podělit i s rovery ze zahraničí. Jako Česká
republika máme jistě Evropě co ukázat. Kdo by rád zorganizoval v příštím
roce další českou EuroŠlápotu, může se s důvěrou obrátit na roverský
odbor ÚRJ, který může pomoci v oblastech komunikace a zajištění po
třebných informací, finančního zajištění a konzultace k projektům.
Kvalitně připravená EuroŠlápota může pomoci k tomu, abyste našli spoustu
přátel po celé Evropě!
Za odbor pro výchovu roverů
Jaroslav Jičínský - Netopýr
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ON the ROAD to
EUROPE
Mnoho se dnes mluví o vstupu do
NATO, o sjednocování Evropy, v ně
kterých zemích začíná platit jednot
ná měna. Co vše potřebujeme roz
vážit a změnit v našich osobních po
stojích, v poznávání jiných národností
a kultur, o tom se mluví a zejména dělá
méně. Otázky se týkají a budou týkat
hlavně mladých lidí - roverů a rangers.
Pojdme na cesty poznání, objevování a stírá
ní některých předsudků. Vydejme se „ON the ROAD to EUROPE".
Všichni, kdo mají pocit, že na cestě do Evropy je moudré osobní setkání
s lidmi, kteří mají stejné ideály, byť jsou z různých států a mluví různými
jazyky, mají možnost aktivně se zúčastnit v roce 1999 společného projektu
holandských, francouzských a českých roverů. Cílem je umožnit vzájem
ná setkánív malých mezinárodních skupinách, ve kterých si roveři předem
připraví projekt podle šesti oblastí Pasu pro Evropu tak, aby jej během
prázdnin uskutečnili kdesi v Evropě. Pro úspěšný rozjezd se bude 11, až
14.2.1999 v překrásné Paříži konat pracovní seminář pro členy roverských
kmenů, které by o projekt projevily zájem. Na čtyři dny se sejde 10 zástup
ců z každého státu (1 - 2 z jednoho RS kmene starší 18 let). To znamená
okolo 30 roverů a rangers, kteří budou mít hlavní úkol domluvit se mezi
sebou na společných prázdninových projektech podle zájmů a návrhů,
které si předem ujednotí doma ve svých kmenech. Ideální bude, když se
domluví tři roverské kmeny, kde každý bude z jiného státu, na jednom
projektu. Pracovním jazykem bude angličtina.
Celý tento projekt je podporován jak jednotlivými národními skautskými
asociacemi, tak i Evropskou skautskou kanceláří. Kromě organizování se
mináře v Paříži mohou zúčastněné roverské kmeny očekávat pomoc hlav
ně při zajišťování finančních prostředků (žádosti na tento projekt se již ted
sepisují a lze očekávat pomoc z několika zdrojů). Při plánování projektů

bude výhodné využít sítě EuroŠlápot a přemýšlelo se o pořádání táborů
u nás v České republice. Velmi výhodná může být možnost sepsat již ted
svou EuroŠlápotu, poslat ji do informační brožurky na příští rok a v únoru
v Paříži se domluvit, se kterým kmenem se jí zúčastníte. Výhodné je to
nejen v přípravě, se kterou může roverský kmen začít vlastně ihned, ale
také při konkrétním žádání o finanční dotace na podzim.
Pro další informace se obracejte na roverský odbor nebo e-mailem na
adresu: jicinsky@fmu.ped.muni.cz.
Vítání jsou roveři, kteří by se rozhodli uspořádat svou EuroŠlápotu - ti
budou mít při výběru zájemců přednost a výraznou pomoc (např, očeká
vejte studijní výjezd na některou z EuroŠlápot v zahraničí).
Nakonec připomeňme motto, které by nás mělo doprovázet celým pro
jektem: „Pas pro Evropu je Pas pro život!"
Za odbor pro výchovu roverů
Jaroslav Jičínský - Netopýr - koordinátor v ČR
(ilustrační fotografie - archiv redakce)
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Hranice skautingu nekončí na hranicích státu. Myšienka ce
losvětového bratrství a sesterství je jedním ze zákiadů našeho
hnutí, pom áhá poznat a pochopit různost ras, národů
i jednotiivců. Děje se tak prostřednictvím stejných myšienek,
idejí a vzájemných setkání.

Sjednoceni světa je hudba daleké budoucnosti, o přijetí do společné
Evropy však Česká republika usiluje právě ted. Junák zakládal obě světo
vé skautské organizace - WAGGGS i WOSM, je jejich členem, a proto
nemohl na květnové evropské konferenci v Lucembursku chybět. Podob
ně jako náš sněm schvaluje a kritizuje činnost staré ústřední rady, volí no
vou a určuje jí cíle a priority jako základ další orientace hnutí a vyslovuje se
ke všem závažným problémům, vykonávají totéž i Evropské konference
pro Evropu. Vzájemná spolupráce, koordinace, informace i plány, projekty
a kontakty s evropskými institucemi jsou důležité nejen pro jednotlivé ná
rodní skautské organizace, ale i pro obě světová ústředí.
Mezi nejzávažnější otázky letošní konference patřila možnost a otáz
ky další spolupráce a fungování jedné společné evropské kan
celáře pro WAGGGS i WOSM. Je to zvláštnost pouze Ev
ropského regionu, v Asii nebo Africe by to z kulturních,
historických a náboženských důvodů vůbec nebylo
možné. Pro Junáka, jako tzv. SAGNO hnutí - kde
skautky jsou všechny členky WAGGGS a skauti
WOSM, to byla však otázka velice podstatná.
Uplynulé roky pokusné společné kanceláře totiž
ukázaly, že z různých důvodů (i finančních a osob
ních) není u světového výboru a řady skautských
organizací chuf a zájem na další úzké spolupráci. To
by ve svém důsledku mohlo vést k tomu, že dívky by
se nemohly účastnit akcí WOSMu a chlapci WAGGGSu, jak je to možné nyní. Podobně i společné akce,
projekty a podpora by byly problematické.
Jeli jsme proto do Lucemburku s pověřením ÚRJ podpo
řit v Evropě cestu sbližování nejen národů, ale i obou světových
ústředí. Nezdařilo se to zcela, i když náš názor nebyl ojedinělý,
naopak podpořený většinou SAGNO i organizací patřících
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pouze k WAGGGS. Ostatní, kteří patří pouze pod WOSM,
však měli odlišný názor. Výsledkem konference nebyl
rozchod Evropského skautského hnutí v době, kdy
se všichni ostatní slučují, ale jediný možný kompro
mis - oddělené kanceláře slibující spolupráci, další
společné programy i další společnou konferenci v Praze v roce 2001.
Na český návrh konference také požádala obě
skautská světová ústředí, aby znovelizovala svou
dohodu o vzájemných vztazích a dovolila třeba v SA
GNO hnutích vůdkyním vlčat být členem WOSMu
a vůdcům dívčích oddílů být členem WAGGGSu, pro
stě sledovat výchovný proud ne podle svého pohlaví,
ale podle zařazení výchovné jednotky, v níž působí,
^
To však samozřejmé nebyl jediný bod programu, v disku
sích i plánech do budoucna se objevovaly i jiné zásadní výchov
né otázky, například: prevence drog, ochrana životního prostředí,
koedukace, začlenění a pomoc zemím střední a východní Ev
ropy, jazykové bariéry, podpora tzv. netolerovaných skupin - tzn. otázky
rasové i náboženské nesnášenlivosti, šikana a týrání dětí či spolupráce
skautů ze vzájemné konfliktních zemí - sem patří i problémy Izraele, Jugo
slávie, Irska, zemí bývalého Sovětského svazu. Vše na konkrétních čís
lech, plánech i akcích. Řadu z nich známe i ze Skautingu a účastníme se
jich - Passport for Evropě, Eurosteps, Síť evropských skautských center,
prostě EUROPE FOR YOU, semináře, setkání, Mooty, Jamboree. To, co se
projednávalo velmi intenzivně celý týden, nelze shrnout do pár řádků.

O čest pořádat desátou evropskou skautskou konferenci se ucházely
hned čtyři země: Malta, Island, Německo - konkrétně Berlín - a my. Každá
mohla nabídnout něco neobvyklého i zajímavého. Malta i Island už pře
dem znaly záštitu a silnou pomoc měst i vlády a možnosti sponzorů leteckých společností, cestovních kanceláří i ministrů. V celém světě je
totiž každá podobná konference významnou a prestižní záležitostí. A skaut
ská zvlášť. Žádná vláda si takovou propagačně velice účinnou příležitost,
o níž referují všechny sdělovací prostředky, nenechá ujít.
Česká republika mohla nabídnout možnost snadné přístupnosti, mož
nost poprvé uspořádat konferenci v zemích bývalého tzv. východního blo
ku a krásu a proslulost Prahy. I když víme, že i řada jiných českých
a moravských měst je krásná, pro konferenci takového rozsa
hu přece jen přicházelo v úvahu pouze hlavní město.
Představili jsme, jako všichni ostatní, krátkým videem
krásy země i pořádajícího města, jako jediní přidali
i krátký „skautský film". K tomu Dvořákovu muziku,
hymnu a skautské písničky a dvojjazyčné průvodní
slovo Evy a Goblina. Celek nebyl dokonalý, ale za
bral. Nakonec však zřejmě stejně rozhodovala vyš
ší politika a cena. Krásně to řekl zástupce portugal
ské delegace - kdo má dost peněz, af hlasuje pro
Německo, kdo se chce ohřát a zaplavat si v moři, af
hlasuje pro Maltu, kdo se chce vyspat, ochladit a po
znat krásy divoké přírody, af hlasuje pro Island. Kdo
však chce být skaut a pomoci skautům - af podpoří
Prahu.
Co pro hás plyne z toho, že budeme v roce 2001 hostit
další evropskou konferenci? Je to jedinečná příležitost ukázat,
že už něco jsme, že jsme již něco dokázali a že pomoc, kterou
potřebujeme, je spíš morální než materiální. Je to možnost
ukázat Evropě i celé České republice a jejím hlavním představitelům naše skautky a skauty a těm zase ukázat
^
a představit Evropu. Možnost zviditelnit se, pozved^
nout si sebevědomí, držet za jeden provaz.
^
Finančně je konference nezávislá, hrazená účast^ niky, pokud se povede snížit náklady prostřednick tvím sponzorských darů, může být pro Junáka i zis^ ková.
Představuje práci a úkoly, avšak máme na její
přípravu tři celé roky. Samozřejmě uvítáme každou
^
podanou ruku, oslovíme sice především pražský
J f
a středočeský region, ale spousta práce není vázaná
^
na určité místo. Obrátíme se na oddíly, R&R i kmen do
spělých. Desátá evropská konference bude a musí být pro
celou republiku čest a bude naší společnou vizitkou. Kromě
představitelů všech evropských skautských organizací ji uvidí
i nejvyšší zástupci světových ústředí, doufejme i politické a kul^
turní hlavy státu, všechny skautky a skauti a kdo ví?
V Lucembursku s námi společně rokovali i velkokníže s manželkou, pre
miér, ministři, primátor, biskupové, v neposlední řadě i předseda Evrop
ského parlamentu J. Sanders a předseda Rady meziparlamentníunie. Patřili
jsme zcela samozřejmé tam, kam naše země teprve míří.
Proto prosím každého, kdo si tuto příležitost nechce nechat ujít a chce
podat pomocnou ruku, ať se ozve, zavolá nebo napíše. Naše heslo je 2001.
Lenka Svobodová

/

FAMILIENJAMBORETTE 1997
Na podzim 1996 dostala Olga Vajnerová nabídku od zahraniční
zpravodajky německých oidskautů (V.D.A.RG.) Dr. Angely Oernbach,
aby se některé rodiny, zabývající se rodinným skautlngem, zúčast
nily 2. Famillenjamborette (dále FJ). Tento podnik pořádá Gilda Sv.
Jiří (GSJ) z Gelsenkirchenu pro svoje členy a jejich rodinné přísluš
níky vždy někde v Evropě.

k pronajmutí domu a přilehlých zahrad a parků skautkám. Od roku 1952 je
objekt majetkem skotských skautek.
Gotický oblouk hlavní brány tvoří dva ohnuté narvalí zuby. Celý poze
mek je dlouhý asi 1 km a široký průměrně 100 m, před hlavní budovou se
rozšiřuje na více než dvojnásobek. Rozlohu odhadujeme na něco přes
10 ha. Kromě hlavní budovy, Netherurd House, pro kterou personál zajišťu
je stravování a kde je prodejna skautských potřeb a suvenýrů a sídlo per
sonálu, jsou na pozemku další ubytovny s vlastním vařením - Brownle Hou
se, Ranger Bothy, Cottage a West Lodge. Dále jsou k dispozici tábořiště
(campsites) vybavená alespoň zdrojem pitné vody a toaletami, většinou
však i sprchami a sušárnou - Farm Site, BP Shelter, Bryland Site, Tennis
Court Site, Bridge Site a Crossroads Site. Přes pozemek se táhne Adventure Trail, což je něco mezi areálem zdraví, finskou stezkou a dětským
hřištěm. Detailní popis zařízení máme k dispozicí.
Někteří účastníci se ubytovali v pokojích Brownie House, většina včetně
nás rozbila stany na trávni1<u Farm Site. Délka stébel trávy kolísala mezi
8 až 10 mm, rozdíly rozhodně nebyly větší. Hustota i výška trávníku připo
mínaly hlavu mladého muže po ostříhání na ježka, barva byla ovšem rov
noměrně svěže zelená. Vůdce ve službě nás přivítal a ukázal nám, co patří
k Farm Site - byl to dřevnik a roubený domek, ve kterém jsme našli spole

První FJ bylo v roce 1995 v Holandsku v Dronlen (vlastně z nouze, neboť
německé rodiny nebyly vpuštěny na místo konání Jamboree). Angela a její
kolegyně z gildy Brlgitta nás na jaře 1997 navštívila v Praze, spolu s Gundou se jako pozorovatelka zúčastnila kursu Šachem 97. Situaci u nás tedy
už trochu zná, třetí FJ v roce 1999 proto chce GSJ pořádat v České repub
lice.
Loňské FJ bylo ve Skotsku, a proto nastalo dlouhé a složité uvažování,
jak vyřešit zejména (a jako vždycky) otázku peněz. To nakonec vyřešila
velkorysost Gildy Sv.Jiří, jejíž členové se rozhodli pro dvě rodiny zaplatit
trajekt a ubytování. Náčelnictvo OS přispělo na cestovné, a tak se nako
nec dvě rodiny vydaly do Skotska. Ovšem s tím, že se postarají o 3.FJ.

Cesta tam
V sobotu 19. července 1997 vyrazila za deště a bouřky z Prahy dvě
vrchovatě naložená auta. Kopcem v Jirkově tudíž starší auto projíždělo
velmi pomalu, což na krajnicích vzbuzovalo klamné naděje na zákazníky.
V Německu postupně přestávalo pršet, večer jsme přijeli do Gladbeck
a přespali u Angely a Brigitty. V neděli bychom si hranic mezi Německem
a Holandskem ani nevšimli, kdyby se náhle na návěstích z Arnheimu ne
stal Arnhem. Dorazili jsme do Ijmuiden, kde byl u terminálu sraz všech 33
účastníků. Nalodili jsme se na trajekt Admirál of Scandinavia. Dlouho do
noci jsme byli na palubě, bylo krásně a jak jsme rychlostí asi 50 km/h
ujížděli na severozápad k Newcastle upon Týne, světla ubývalo pomaleji
než u nás. Ráno po vylodění přišla tvrdá realita - jezdíme vlevo! A naprostá
většina křižovatek řešená jako kruhový objezd se značením nájezdových
pruhů vlevo, rovně a vpravo. Dost rychle nám došlo, že pruh se šipkou
doprava bude pro třetí výjezd z objezdu, ale první dojem byl, že nás ženou
do protisměru, tedy po našem vlastně správně. Kupodivu úplně hladce
jsme odpoledne dorazili do konferenčního a výcvikového střediska skot
ských skautek Netherurd House, To leží uprostřed Border Hilis
v Peeblesshire, nejbližší vesnice je Blyth Bridge, poblíž je městečko West
Linton, známé chovem poníků. Tam je také knihkupectví a lékař.

Na základně skotských skautek
Dům postavil v roce 1791 William Lawson of Carnmuir, jehož rodina
odvozuje svůj původ od Jakuba I. Skotského a Eduarda III. Anglického.
V roce 1834 jeho pravnuk prodal dům Johnu Whiteovi z Drumelzieru. Ten
dům mohutně rozšiTil a přestavěl. Další rozšiřující přestavba proběhla ve
dvacátých letech našeho století. Roku 1941 koupil dům major E. G. Thom
son of Kaimes, jehož švagrová ho jako aktivní vůdkyně přiměla roku 1945
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čenskou místnost asi 5x1 Om s kuchyňskou linkou a ledničkou, umývárnu,
toalety, 3 sprchy a samostatnou sprchu s toaletou pro vozíčkáře. Domek,
The Bield, postavený v roce 1993, dostala naše skupina po dobu pobytu
do péče.
Během stavby stanů přijeli skotští oidskauti, Irene Rainey, Jim a Marga
retě Thompsonovi a Jim Waddel. Velmi je upoutalo množství našich zá
sob, stěhovaných z aut do stanu, zejména pak nálepky s daty, kdy se má
co jíst. Pak nás překvapili - pánové se oděli do kiltů a dámy nám nabídly
scones a shortbreads, typické skotské pečivo - samozřejmě doma děla
né. Budování tábora druhý den pokračovalo stavbou vlajkového stožáru
a jurty. Jurta má tvar skutečné jurty, je však dodávána v dílcích z černé
silné plachtoviny Jak jsme pak v katalogu viděli, dá se z dílců sestavit
nejen klasická kruhová jurta, ale dílčí stavby lze pospojovat až do vzhledu
komplikovaných a rozlehlých paláců až hradů, protože se dá postupovat
i do pater. A hlavně, uvnitř jurty lze rozdělat oheň.

Společné aktivity
V prvním týdnu jsme vycházeli ve skupinkách a zkoumali nejbližší i vzdá
lenější okolí, ale společný program byl víceméně volný - vlajku vztyčovala
rodina ve službě zcela soukromě (služba dále znamenala úklid v domeč
ku), společně jsme si zazpívali na zahájení dne. Během dne zcela neorga
nizovaně vznikaly skupinky zájemců o rukodělky nebo hry. Někdo začal
něco dělat, ostatní se přidali nebo nepřidali.
Ve větším davu jsme vyrazili k moři východně od Edinburghu (Seton
Beach u Aberlady), kde nás překvapila naprosto čistá, zato studená voda
a ohromné množství mořských živočichů v kalužinách při odlivu. My v plav
kách zkoumali, místní vyrazili v teplém oblečení a v gumácích a sbírali ve

velkém do kbelilíů mussels, slávky. Nakonec nás po 4 krásných dnech
překvapila bouřka. Na zpáteční cestě v Dalkeith už bylo zase hezky.
Krásná procházka byla také podle řeky Tweed, z Broughtonu podle Biggar Water a pak Tweedu až k Neidpath Castle. V březích meandrující Tweed
River jsme viděli mnoho obydlených hnízd břehulí.
Mezi střediskem a Edinburghem leží Pentland Mills. Ve Flotterstone jsme
mohli nechat auta a vyrazili jsme přes Turnhouse Hill a Carnethy Hill do
druhého údolí kolem Glencorse Resen/oir zase zpět. V přehradách, slouží
cích jako nádrže pitné vody, je velké množství ryb, které můžete po zapla
cení poplatku na místě lovit.

Záludnosti skotské krajiny
Po celou dobu jsme všude kolem sebe viděli kvanta ovcí, většinou černohlavých, někdy ve společnosti volně se pasoucích krav a volů (ne býků,
jak jsme zjistili k naší úlevě), a trnuli, co se stane, když někam přelezeme
plot a přejdeme přes zjevně něčí pozemek, ač po cestě. Také jsme zjistili,
že turistické trasy jsou značeny jen na východištích a významných křižo
vatkách. Na jedné takové jsme se dočetli, že můžeme pokračovat přes
vojenský prostor, pouze nás prosí, abychom se nedotýkali případně nale
zené munice - to bylo vše. Všude jsme po pár kilometrech naráželi na
plenic sites, vybavená stoly a lavicemi, často i naprosto čistými toaletami
s teplou vodou, mýdlem a papírem, zato ohniště byla naprosto výjimečná.
Pokud jsme chtěli informace obecně turistické (tedy v našem pojetí mastňáoké), dostali jsme je v husté síti turistických informačních center. Tam
byly k dostání i velmi dobré mapy, bohužel dost drahé. Pokud jsme potře
bovali informace více zálesácké, museli jsme vyhledat centra Ranger Ser
vice, kde byla k dispozici i aktuální předpověd počasí pro danou oblast.
Zajímavý byl pokyn pro případ, že se v divočině ztratíte. Pak musíte z nejbližší telefonní budky zavolat policii a počkat. Ty budky tam opravdu skoro
všude jsou.
Konečného poučení se nám dostalo v sobotu 26.7., kdy nás opět na
vštívili skotští OS. Přijela s nimi mladá rodina, Youngovi z Aberdeenshire,
aktivní vůdce a vůdkyně s asi dvouletým Gregorem. Ti nám konečně vy
světlili, že zatímco v Anglii Trespass Act vstup na soukromé pozemky striktně
nedovoluje, ve Skotsku můžete obecně volně procházet, kudy chcete,
pokud neplašíte dobytek a zavíráte za sebou branky (aby BÉÉ neutekly).
Táboření a rozdělávání ohně je naopak obecně zakázáno všude.
V tuto sobotu byly také zahájeny Highiand Games, ne sice v té klasické
drsné podobě, ale legrace bylo dost. Kromě skotských OS se objevila
i nefalšovaná Češka z Moravy, která se do Skotska přivdala po kariéře au
pair v Anglii a kterou Irene přivezla jako svoji sousedku. Měla docela ra
dost, že si může zase promluvit česky. Večerní táborový oheň se konal
v Campfire Circle blízko hlavní budovy, navzdory jménu jsme seděli v ma
lém amfiteátru, zaujímajícím asi 1/8 kruhu. Jim Hannah a Jim Waddel se
ukázali být výbornými baviči v tom nejlepším slova smyslu. Druhý den jsme
chtěli předvést rozdělávání ohně třecími dřevy, ale dostali jsme se nejdále
k tmavohnědému prášku a mohutnému dýmu ...

kolem vrcholu, které neustávalo. Další dva dny jsme pak sušili, neboť naše
výstroj (nebudeme uvádět firmy) se projevila jako dychtivě hydrofilní. Dru
há rodina jela o den později a počasí na vrcholu měla báječné.

Cestou k Loch Ness
Na další výpravu jsme jeli také samostatně. Přejeli jsme ohromný most
přes Firth of Forth u Edinburghu, v Dundee viděli locf antarktické výpravy
kapitána Scotta a přes Perth jsme dorazili do Kenmore u Loch Tay kde
jsme přespali v sousedství pána v karavanu s asi 5 psy, kteří nás důsledně
navštěvovali individuálně i hromadně. Do malé Gemmy (která zaslouží
absolutoriuml) se naštěstí už nevešli. Druhý den jsme u Aberfeldy objevili
Standing Stones, kamenný kruh, obydlený stádem ovcí. Na cestě do Inverness jsme se těsně minuli s táborem Třiadvacítky z Edinburghu - jenom
jsme si zamávali, protože oni 5 minut před naším příjezdem nasedali do
autobusu. Pozdě odpoledne jsme dorazili k Loch Ness. Nessie se nám
bohužel neukázala, ač se děti koupaly. Ve Fort Augustus jsme obdivovali
soustavu zdymadel Kaledonského průplavu. Od Američanů, čekajících na
jachtě na osmou hodinu ranní, kdy se zvedá most, jsme se dozvěděli, že
se platí za metr lodi, poplatek je za celý průplav. Kolik, to už jsme zapo
mněli, ale připadalo nám to dost. Pozdě v noci jsme už neměli čas hledat
místo, a tak jsme zabočili do slušného kempu u Spean Bridge (8 za dva
dospělé, dvě děti, auto a malý stan). Další den jsme prošli Fort William
a od výchozího bodu se podívali do dálky na Ben Nevis. V Kiniochleven
doporučujeme vaší pozornosti přes 50 m vysoký vodopád Grey Mareš Waterfall. Když se naše děti vykoupaly i tam, objevila Olga, že pod vodopá
dem leží už asi delší dobu mrtvola labradora. Děti jsou zdrávy. V Glencoe
jsme si připomněli zmasakrování MacDonaldů Campbelly. Po pravém bře
hu Loch Lomond jsme dojeli do Glasgow a do tábora, to už bylo hodně
pozdě. Mezitím se vrátili naši spolucestovatelé, kteří si okruh prodloužili
o ostrov Skye. Mostné z Kýle of Lochalsh do Kyleakin je 12. Na ostrově je
přepadla větrná bouře, stan od firmy, kterou jmenovat nebudeme (stan ale
vyměnilal), to nevydržel zcela bez úhony.
V pondělí 4.8. jsme byli pozváni do Edinburghu na Military Tattoo, což
není tetování, nýbrž večerka (prý z holandštiny), každoroční paráda vojen
ských kapel z oblastí britského vlivu.
Další den jsme konečně procházeli Netherurd House. Jak opět zdůraz
ňujeme, plánky zařízení máme, mohlo by to zajímat budovatele našich

Výpravy do vzdálenějšího okolí
Na výpravě na Ben Lomond jsme si ověřili, jak rychle se mění počasí ve
Skotsku. Za krásného počasí jsme podle zálivu řeky Forth vyrazili směrem
na Stiriing. Prohlédli jsme si chrám Moly Rudé, zajímavý tím, že byl ještě
docela nedávno přepažen zdí, aby na sebe neviděly rozhádané poloviny
farniků. (Jinak to byl i korunovační chrám, jediný ve Skotsku.) Na Wallaceův památník jsme pohlédli jen přes řeku a pokračovali k Loch Lomond.
Je to skutečně pravda - „bonnie banks of Loch Lomond" a „steep sides of
Ben Lomond". Za krásného večera jsme za Rowardennan na levém břehu
objevili tábořiště pro ty, kdo jdou po West Highiand Way. Tábořiště, na
kterém můžete bez poplatku přespat jednu noc, rovný plácek s krásnou
travou a čistým potůčkem, WC a umývárna s teplou vodou jsou, pravda,
asi 1,5 km daleko. (West Highiand Way vede z Milngavie přes Drymen
kolem Loch Lomond do Tyndrum, pak přes Bridge of Orchy a Kiniochleven
pod Ben Nevis a končí ve Fort William. Jsou i jiné podobné stezky, třeba
Southern Upland Way, s podobně organizovanými tábořišti - one night
campsite obvykle na dojití denní trasy pro drsňáky, wigwam nebo dokon
ce camp with facilities pro méně otrlé a movitější. Celá trasa by byla doce
la vhodně drsná záležitost pro rovery.) Ráno jsme vyrazili na Ben Lomond.
Cestou vzhůru se odkrývalo jezero s mnoha ostrovy a ostrůvky a my se
těšili, jak to vyfotíme cestou dolů. Kousek před vrcholem se však otočil vítr,
přinesl mraky a déšť a bylo to, nic jsme neviděli. Zvláštní zážitek nás čekal
na vrcholu, naprosto nekrytém malém plácku s vrcholovou pyramidkou.
Po asi dvou stech metrech ve vichřici a v mlze byla v okruhu asi 20 metrů
kolem vrcholu oáza klidu, kde se nehnul větérek a pár ovcí na nás vyloudi
lo sušenky. Vysvětlit to neumíme, zvláště když jsme viděli řádění vichru

skautských center. Jamborette vyvrcholilo Angelinou Big Game (prozrazo
vat nebudeme).
Poslední den jsme se vyjeli ještě vykoupat k moři a podívali jsme se na
Tantallon Castle, A pak už byla jen cesta domů, zpestřená tím, že nám ve
West Lintonu omylem a nepozorovaně přimíchali do benzínu olej. Jehla
v karburátoru žigulika se přilepuje velmi snadno... Vzhledem k tomu, že
odjezd trajektu byl samozřejmě pevně stanoven, to byly dost nervy. Jehla
si s touto zábavou vystačila až na německé hranice (Zastavíme, třeba na
červenou. Už se nerozjedeme. Vytlačit auto z křižovatky, sundat karburá
tor, vyčistit karburátor, namontovat karburátor. Na další křižovatce totéž ad
nauseam usque).
Dojmy o zemi, lidech a skautech jste už mohli čist v článku od Berušky
v čísle 9/98.
Luděk Vajner
(fota L. Vajner a B. Sýkorová)

BRATRANCI

(podesáté)

1^^

Znovuzrození
Znovuzrození předznamenala dlouhá cesta woodcraftu k srdcím čes
kých táborníků, zálesáků, skautů a woodcrafterů. Miloš Seifert se zasloužil
o zpřístupnění woodcraftu, přeložil základní díla Setonova a přidal i svůj
pohled na program lesní moudrosti. Woodcraft byl vždy záležitostí nevelké
skupiny lidí, která však měla ve svých řadách vynikající osobnosti. Jejich
působení neskončilo zákazem woodcraftu v roce 1948, ale trvale ovlivnilo
pololegální tábornické, zálesácké a skautské prostředí, kde se lesní moud
rost samostatně vyvíjela v řadě dětských oddílů a roverských družin. Snad
nejznámějším byl okruh kmenů kolem pražského Neskenonu. Důležitým
činem bylo vydání Knihy lesní moudrosti v roce 1970. kterou upravil Miloš
Zapletal. Nemalým zdrojem českého woodcraftu byla vzrůstající obliba
tábořenív týpí, kde vedle vnějších prvků zapustil kořeny i původní Setonův
indiánský model lesní moudrosti.
Tyto všechny okolnosti umožnily téměř raketový nástup Ligy lesní moud
rosti po obnovení činnosti. Šlo o naplnění vysněných a vytoužených před
stav, které vznikaly tajně, bez možnosti vzájemné reflexe a kontinuity spo
lečného vývoje. Je pochopitelné, že kromě úspěchů přišly i omyly. Chybou
byla například snaha o zakonzervování Setonova woodcraftu třicátých let
bez začlenění zmíněného českého pojetí lesní moudrosti a bez respekto
vání cesty prošlapané dětskými kmeny šedesátých a sedmdesátých let.
Také odpor k úpravám zastaralého Svitku březové kůry, odůvodněný na
sbíráním nezbytných zkušeností k tak závažnému kroku, byl pramálo pro
zíravý. Obě zmíněná zaváhání oslabila Ligu lesní moudrosti natolik, že po
dobrém začátku v roce 1990 nastal zřetelný útlum.

Svitek březové kůry
Není třeba vynaložit přílié mnoho úsilí, aby se člověk, který
obdivuje přírodu, přenesl při pohledu na letící orly kamsi dale
ko do údolí ztraceného v Medvědích horách, kde horská bystři
na proudí do nížin rozdávat životní sílu, krásu i moudrost. Po
dobně vytryskl na přelomu století pramen woodcraftu a se stej
ným cílem zamířil k vnímavým srdcím na celém světě. Dodnes
přináší pravdu, krásu, sílu a lásku. Když Ernest Evan Thomp
son Seton tvořil zásady a zákony woodcrafterského hnutí, po
dařilo se neobyčejně poutavým způsobem propojit prvky po
bytu v přírodě, moudrost indiánského národa, cesty poznání
a romantickou malebnost. Domnívám se, že po mnoha peripeti
ích dospěl woodcraft k určité křižovatce, která předznamená
jeho budoucí cestu. Svět se otáčí v očekávání nového tisíciletí.
Je doba počítačů, drog, filmových thrillerů a Tolklenových Stře
dozemí. Jakou budoucnost má před sebou světový woodcraft
dnes?

Pramen
lesní moudrosti
Oheň roznícený čistou jiskrou třecfch dřívek ozařuje táborový kruh a hřeje
do tváře stejně příjemně jako oheň rozžatý sirkou, nemá rozdílnou žádnou
fyzikálně změřitelnou veličinu a zdálo by se, že se nijak neliší. A přece jde
o oheň jiný pro každého, kdo chová v srdci lesní moudrost. Je symbolem
filosofie woodcraftu a v bezprostředním kontaktu i velmi váženou materií.
Kolem sněmovních ohňů rozžatých třením dřev procházely dějiny lesní
moudrosti. V období rozkvětu a zrání organizace vedené charismatickým
Setonem bylo woodcrattem osloveno mnoho lidí v řadě zemí celého svě
ta. Vliv však pozvolna pohasínal a po smrti Setona v roce 1946 plály osa
mělé woodcrafterské ohně čím dál tím méně a ojediněle je bylo možno
spatřit jen v USA, Velké Británii a také v malé zemi uprostřed Evropy.
V Českých zemích se rozhořely poznovu jasným plamenem 2. čen/na 1990,
kdy proběhl ustavující sněm obnovené Ligy lesní moudrosti.

Základním zdrojem směrování cesty woodcraftu je Svitek březové kůry,
kde jsou vypsány podmínky plnění Orlích per. Je otázka, zda je tento sys
tém dostatečnou motivací pro mladého člověka konce dvacátého století.
Domnívám se, že ano; vyhovuje jak dravým soutěživým povahám, tak
pomalu stoupajícím klidasům. Problémem byly především zastaralé pod
mínky plnění orlích per a také systém jejich řazení, které čas poznamenal.
To však již je minulost. Liga lesní moudrosti právě vydala nové, zásadně
přepracované vydání Svitku. Jen málokdo si uvědomuje zlomovost tohoto
okamžiku. Po nekonečných letech stagnace se základní dokument wood
craftu posunuje na úroveň své doby. Liga lesní moudrosti se vydává vpřed,
aby dohnala zpoždění šedesáti let od vydání posledního Svitku.

Mystika
Není, domnívám se, sporu o tom, že woodcraft zřejmě těžko někdy bude
masovou záležitostí. Jeho filozofie není jednoduše sdělitelná a každý se
k ní musí probrat vlastní cestou. Důležitá je síla okamžiku, která dovolí
opustit běžné hranice všedních starostí a překonat civilizační pohodlnost.
Velkou roli zde hraje mystika woodcraftu. Tato otázka je složitá a vyžadovala
by samostatný článek, zjednodušeně však je možno říci, že nezbytná at
mosféra obřadů a mystická bohatost je velkou oporou woodcraftu. Je však
třeba znát a ctít jistou hranici, která musí citlivě najít prostor pro fantazii,
malebnost a povznesení ducha. Každý má tuto hranici jinde a nelze ji,
zvláště u dětí, libovolně posouvat.

Poselství rudého muže
v hladině rybníka se odráží vrchol týpí spolu s tmavnoucím obzorem
nad vrcholky stromů. Teplý vítr přináší vůni kouře, tak typickou pro otevře
ný oheň. Z týpí vyšel chlapec v indiánském oděvu. Pomalu kráčí trávou
kvodě a za chvíli se na klidné hladině rozeběhnou pravidelné vlnky. Jsme
na pomezí Moravy a Čech a mladík s indiánskou čelenkou se narodil ne
daleko Prahy Není a nikdy nemůže být indiánem, aie také není obyčejným
dítětem z panelového sídliště.
Každý, kdo vnímavě a pozorně četl Betonový knihy, tuší, že ani takový
snílek, jakým byl Černý vlk, neměl v úmyslu přetavovat civilizací zmožené
ho bílého muže v indiána. Naopak, seč mu sily stačily shromaždoval pří-

klady, jak lze vnímat indiána jako vzor hodný následování. Měl na mysli
aktivní, smysluplné a přemýšlivé následování, nikoli pouhé napodobování.
Ne přejímání jeho kultury, ale zlepšení kultury vlastní. Ne snahu o indiánské
myšlení, ale obohacení vlastní mysli o moudrost, kterou v bohaté miTe
nalezl v přírodním společenství podle vzoru ideálního rudého muže. Není
cílem woodcraftu vychovávat indiány a pokud tento obraz pronikl do pod
vědomí veřejnosti, je to chyba. Naopak, základní myšlenkou je povznese
ní ducha nalezením sebe sama. A je lhostejné, u kterých přírodních náro
dů čerpá obraz „člověka bez bázně, tělesně zdatného, laskavého, maleb
ného, moudrého cestami lesa a bezúhonného v životě". Zdá se, že tento
pohled není dosud shodně přijmut v plné šiTi. Seton sám nabídl poselství
rudého muže, stejně silné poselství však můžeme najít u protinožců
i u dávných předků žijících v naší zemi. Cesta ke kořenům, braná mnohde
již jako bezobsažná tráze, je velkou silou woodcraftu, je příležitostí najít
sebe sama.

Táboření musí zůstat základním prvkem woodcraftu. Dobře zformulova
né zásady přírodního táboření publikoval před časem bývalý náčelník LLM
Martin Kupka - Logan v článku o účelném primitivismu (Bizoní vítr 3/96).
Jen takový člověk, který sám důvěrně zažil pobyt v přírodě a s přírodou,
dokáže pochopit úplné a cele myšlenku Lesní moudrosti. Přírodní táboření
zůstane prostředkem k tomuto poznání, nikoliv cílem. Proto je sice důleži
té tábořit s co nejmenším zatížením civilizačními berličkami, ale ze stejné
ho důvodu je nezbytné důsledně se bránit překročení mezí účelnosti. Pří
rodní táboření je uměním, nikoliv bojem o přežití za každou cenu. Součas
ně je třeba najít cestu k moderním směrům outdoorových aktivit. Zde pa
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I my máme odpovědnost
Dravě a bez skrupulí se žije na konci dvacátého století. Jen málokdo si
dokáže najít čas na pohled do vrcholků stromů, chvíli se zastavit u zažlout
lého jehličí a suchých pahýlů a zamyslet se, proč tomu tak je. A ještě méně
lidí je ochotných učinit něco pro to, aby se nekontrolované neničil ekosys
tém naší planety. V LLM zatím chybí jasnější stanovisko v této oblasti, I tady
byly učiněny první nesmělé kroky, chybí však odvaha jít dál, jasně vyjádřit
své názory a učinit z proklamovaného záměru skutečnost i konkrétními
činy. Naproti tomu jednotlivé kmeny se mnohdy obdivuhodně podílejí na
ekologických aktivitách, což je zárukou budoucí cesty.

Kroky pokroku

Přírodní táboření

S tř íp k y

nuje v LLM v podstatě názorová shoda, ovšem není dle mého soudu zatím
dostatečně podpořena činy v oblasti metodiky.

Jak bylo naznačeno, domnívám se, že Liga lesní moudrosti kráčí v po
slední době kupředu jasněji a čitelněji a di'ky Světovému setkání woodcrafterů v roce 1996 je naděje na cestu vpřed i pro mezinárodní woodcratt,
V našem Údolí orlů v klínu Medvědích hor je jen na první pohled pusto
a prázdno. Každá vnímavá duše nalezne na obrázku kalifornského malíře
J, Van Straalena kromě letících orlů řadu dalších přátel. Stejně tak je tomu
v přeneseném slova smyslu v kterémkoliv Zachovalém koutu přírody a také,
a to je nesmírně cenné, kolem woodcrafterských ohňů. Pod modrou oblo
hou panuje upřímný a inspirující svět, který však jen stěží nalezne ten, kdo
je ochoten věnovat pouze letmý a povrchní pohled.
Jiří Červinka
(z Wampumu Neskenonu 5/97 - upraveno)
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Amistad
Jméno, které většině z nás nic neřekne, stejně jako tomu donedávna
bylo i se jménem Schindler, Ač tato jména dělí století, mají mnoho společ
ného. Obě se bytostně dotýkají holocaustu, obé popisují úsilí lidí, kterým
osud postižených není lhostejný. Pod ztvárněním obou osudů je podepsán americký orlí skaut Steven Spielberg. Amistad je jméno lodi, jež roku
1839 dopravovala do Ameriky otroky, kteří se vzbouřili proti svému údělu.
O nich. o soudním procesu, ale hlavně o základních lidských hodnotách je
poslední, nesmírně sugestivní, film režiséra se srdcem dítěte.
Amistad, režie Steven Spielberg, USA, 1997
Bobo

hudby William Orbit. Ten sice zachoval tradiční popovou tvář, nanesl na ní
ale neokoukaný make-up. Zádumčivé triphopové rytmy se střídají s ambientníml pasážemi, některé rychlejší kousky naopak přímo vybízejí k tanci.
Pokud bych měl použít potravinářskou terminologii, pak bych novou
Madonninu desku klasifikoval jako .Pocukrovaný Orbit' popřípadě .Madonna
lighť. Za poslech určitě stojí.
Quick

Náruč plná vřesu Skautský denilr Jana Zábrany

Zcela právem se literární událostí roku 1992 stalo posmrtné vy
dání výboru deníkových záznamů básníka a překladatele Jana Zá
brany (1931-1984) Celý život I, II. K poznání této výjimečné osob
ností přispělo nyní Tiskové a distribuční centrum Junáka, které jako
(Maverick / Warner)
třetí svazek edice Skautské deníky vydalo deník, jenž si humpolec
Možná, že jste to už zaregistrovali; první dáma světové pop-muký skaut Jan Zábrana vedl od června 1945 do srpna 1947.
sic vydala nové album. Album, které je mnoha kritiky považováno
Náruč plná vřesu - název je veršem jednoho z prvních Zábranových
za vrchol dosavadní Madonniny kariéry. Zdá se, jako by se dnes již
básnických pokusů, které denilr obsahuje - jsou zápisky a postřehy ze
bezmála čtyřicetiletá zpěvačka rozhodla všem ukázat, že ještě zda
leka nepatří do starého železa, tím méně mezí ostatní recyklovatel všedního oddílového života, výprav a z táborů. Knihu doplňuje několik re
produkcí ručně psaných stránek deníku.
ný odpad.
Je ke cti editorů svazku, že se rozhodli nezasahovat do původního textu
Nalijme si čistého vína - Madonna vděčí za svou nemalou popularitu
deníku. Na prostoru dvou let lze pozorovat rychlý vývoj mladého autora.
především mnoha sexuálním provokacím a lechtivým skandálkům nežli
své hudbě. Zpěvačky využívající stejných výrazových prostředků se daly ’ Jestliže se v polovině roku 1945 při hodnocení oddílové výpravy spokojil
s větou: „Celý ten výlet se mi moc líbil", pak v srpnu 1947 je možno z jeho
v osmdesátých letech počítat na tucty, přesto se Madonna díky svému
táborových dojmů vyčíst více než pouhé bezbarvé konstatování, jimiž se
obrovskému charismatu prodrala na titulní stránky novin. Během několika
to hemži ve stovkách podobných deníčků, jaké si v obdobích „psavého"
let se z ní stala modla americké popkultury a hudba pro ni začala předsta
zápalu vede asi většina dospívajících. Srpnové poznámky z roku 1947 provovat pouze prostředek, jak se co nejdéle udržet v pozornosti televizních
zrazujíZábranův nesporný talent a jazykový cit: „Nad nejvyššími borovice
kamer. Právě na příkladu Madonny lze velmi dobře ilustrovat obrovskou
mi stál plný měsíc mající podobu písmene C a ozařoval tábořiště. Kajak se
moc médií, televize zvlášť.
matně leskne. Plytká a nestálá jsou mračna na obloze, měsíc je jako hvěz
Jenže v polovině deváté dekády přišlo narození dcery Lourdes, jež pro
da. Ať kterákoliv hvězda, záříš a vzpomínáš v mé duši."
matku znamenalo zcela novou zkušenost a radikálně změnilo její náhled
Život Jana Zábrany se po roce 1948 neuvěřitelně zamotal. Ve vzpomín
na svět. Inklinace k východním filozofiím a větší zájem o své okolí jsou ostatně
kách kolegů a přátel zůstal po celý život chlapecky zranitelným a plachým.
na nové desce patrné na první poslech. Ať již ve skladbě pojmenované
Jako by životně bezradný ukrýval se často za „hradby" literatury, jež doká
Candy Perfume Girl, která si nebere žádné servítky vzhledem k Madonnině
zal navýšit a zpevnit svým vlastním literárním dílem. Chce se věřit, že Jan
minulosti, nebo v Shanti/Ashtangi, odzpívané celé v jidiš.
Zábrana - básník se zrodil na stránkách jeho prvního - skautského - dení
Také samotná hudební složka doznala nemalých změn. V roli prcxiuoen(reé)
ta se totiž objevila jedna z nejrespektovanějších osobností britské taneční ku.

Madonna: Ray Of Light

SKAUTING A EKOLOGIE
Jak proběhlo ALKO
aneb Skauti, ekologie a tak trochu i „pí ár ( (
17.-19. dubna 1998 se na Kunětické hoře u Pardubic konaia diouho očekávaná akce ALKO (tedy ALobaiová KOuie), soutěž pro oddí
ly, nejen skautské, zaměřená na zvyšování povědomí dětí o mož
nostech sbírání a recykiace hiiníku.
Na přípravě ALKA se téměř půl roku dopředu podílelo asi patnáct roverů a rangers z Pardubic. Byla to pro nás dobrá příležitost, jak se naučit
jednat s pardubickým magistrátem, Okresní radou, regionálními médii
a různými potenciálními sponzory.
Řekli jsme si totiž, že Alko by mohlo být dobrou příležitostí, kde by se
pardubický skauting představil veřejnosti. V týdnu před ALKEM vyšly člán
ky v Pardubických novinách, pardubická rádia vysílala pozvánku na ALKO
pro veřejnost. Magistrát nám poskytl na akci dotaci a domníváme se, že
i v budoucnu s jeho podporou můžeme počítat.
Na ALKO jsme se snažili zvát převážně oddíly z východních Čech, ale
nakonec přijeli i účastníci z Fiýdku-Místku, Prahy atd. Účastníků přijelo okolo
200, každá hlídka (5-7 členů) si dovezla kouli z hlinkových fólií a jiných
výrobků z hlinku, který nashromáždila během roku.
V sobotu probíhal hlavni program: pod Kunětickou horou byly připrave
ny soutěže, kde každá hlídka prokázala váhu své alobalové koule, její pev
nost a kvalitu, poté taky svou obratnost, zručnost a rychlost. Ve volném
čase si děti mohly zajezdit na koni, prohlédnout hrad Kunětická hora, zasportovat či zakoupit literaturu z produkce TDC. Bohužel se nedostavili čle
nové pardubického Ekocentra, kteří měli mít připraven program typu ruční

výroba papíru, výroba svíček z včelího vosku atd. Dky tomu měly děti po
měrně hodně volného času a bylo na jejich vůdcích, jak čas vyplní. Po
skončení disciplín jsme se odvděčili panu kastelánovi za jeho vstřícnost
brigádou v podhradí.
Důležitou částí programu ALKA byly tzv. Vzkazy pro Zemi. Chtěli jsme
dětem a jejich vedoucím připomenout, že 22. dubna je Den Země a že
bychom Zemi mohli popřát k jejímu svátku. Na velikou pavučinu z provázků
děti věšely své pozdravy, obrázky, přání a vzkazy pro Zemi. Tady jsou ně
které z nich:
• Přeji Ti, aby Tě lidé už neznečišťovali, abys mohla sloužit našim po
tomkům a potomkům těch potomků. No prostě všem, kdo přijdou po nás.
• Aby nebyly žádný války a nemoci, aby se neničily lesy a aby nikdo
nemlátil děti,
• Milá Zemičko, přejeme Ti, aby si Tě lidé více vážili. I my si Tě chceme
více vážit, a proto Ti slibujeme, že v naší skautské klubovně začneme třídit
odpad, abychom Ti ulevili od hnusných odpadků. Budeme se snažit za
vést to i doma.
Na závěr ALKA účastníci dostali ceny v podobě pardubického perníku
(jak jinak).
Pevně doufám, že se všem účastníkům i organizačnímu týmu akce líbi
la, že jsme přispěli k dobrému jménu skautingu na Pardubicku a že se za
rok sejdeme zas.
Za celý ALKOteam Fimfárum

VUDCOVSKA ZKOUŠKA
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Smysl a cíle ekologické výchovy ve skautingu
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Jednou z podstatných částí skautingu je činnost v přírodě, její
poznávání a ochrana. Jistě si mnozí kiadou otázku, zda je výchova
a pobyt v přírodě jen jednou z mnoha skautských disciplín, nebo se
jedná o zaměření závažnější a zákiadnější, jde-li o jeden z kořenů
a podstatných znaků skautingu, či jen o jednu z mnoha vzájemně
zastupiteiných forem činnosti.

Moderní člověk se odcizil přírodě, není schopen s ní žít v souladu, jeho
činnost vede k devastaci přírody. Pro zachování života na naší planetě je
nezbytné znovunalezení rovnováhy mezi přírodou a člověkem. Jako jeden
z úkolů skautského hnutí vidím hledání nového životního stylu, který bude
založen na úctě k přírodě a jejím respektování.

Domnívám se, že příroda je pro skauting čímsi zásadním, že bez zřetel
ně vnímaného vztahu k přírodě bude chybět naší práci něco velmi pod
statného.
Člověk je součástí přírody, je jedním z živočichů, dýchá, přijímá potravu,
rozmnožuje se. Žije tak, jak žily po milióny let jeho předchůdci a v biologic
kém smyslu se od nich nijak neliší. Podléhá zákonům přírody jako ostatní
organismy, a i když si to často neuvědomuje, je na přírodě závislý.
Příroda má svou hodnotu sama o sobě, nezávisle na člověku a nezávis
le na jeho schopnostech využít to či ono ve svůj prospěch. Příroda nám
může být zdrojem poučení jednak o světě kolem nás, jednak o sobě. Vý
chova v přírodě odpovídá lidské a zvláště dětské přirozenosti. Spojuje
v sobě řád a harmonii s neovládnutelností, neuchopitelností, a tak může
mladý člověk na skautském táboře zažít něco málo, v čem žili neustále
naši předkové: závislost na přírodě a s tím spojenou úctu a bázeri, sou
časně možnost intenzivního vnímání její krásy a moudrosti. Kdo někdy
usínal s hvězdami nad hlavou, kdo zažil bouřku v horách, viděl silu vodo
pádu, laskavost lesa nebo nespoutané dálky moře, ten snáze vnímá sám
sebe a snáze sám sebe umí zahrnout do všeho stvoření.

1. Výchova dětí k šetrnému životnímu stylu, k lásce, úctě a odpovědnos
ti k přírodě. Měli bychom si uvědomit, že naše oddílová činnost by měla
být zaměřena především na formování osobnosti dětí.
2. Konkrétní pomoc přírodě. Každá drobná práce, kterou zmírníme do
pad civilizace na přírodu je záslužná a prospěšná. Jen mějme na paměti,
že my přírodu ani nespasíme, ani neopravíme. Budeme „jen" malým ka
mínkem v mozaice a teprve množství těchto kamínků vytvoří smysluplné
dílo. Nepropadejme tedy skepsi z nepatrnosti našich možností, každá
podařená akce pozitivně ovlivní několik dětských hlaviček a to je často
větší efekt než množství vysbíraných odpadků nebo kilometry vyčištěného
potoka.
3. Působení na veřejnost a na rodiče dětí. Co se děti v oddílech naučí, to
často přenášejí do svých domovů. Tak může naše práce působit prostřed
nictvím dětí na rodiče.
4. Ekologické myšlení a chování dospělých skautů. Každý skaut by se
měl snažit žít v souladu s přírodou. Ve své domácnosti i v zaměstnání by
se měl pokoušet omezovat negativní vliv své činnosti na životní prostředí.
Vít Růžička

Hlavní cíle ekologické výchovy
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_)asto se dnes mluví o tom, že je třeba skauting přizpůsobit
podmínkám této doby. Přiblížit jej současným dětem a mládeži - je
jich zájmům a potřebám. S něčím obdobným se na celém světě dnes
potýkají misionáři - jak křesťanství co nejvíce přiblížit kulturním pod
mínkám a potřebám lidí, kterým je zvěstováno. Ne nadarmo B.R ve
Scouting for boys mluví o misionářích jako o skautech.
I v naší historii se můžeme setkat s misionáři, kteří hledali a nalezli
způsob, jak křesťanství co možná nejvíce přiblížit Slovanům. Byli to
Cyril a Metoděj, jejichž svátek slavíme začátkem července. Čím nám
mohou být příkladem? Snažili se hlásat křesťanství srozumitelným
jazykem - a tak vznikla staroslověnština a písmo cyrilice a hlaholice.
Přeložili evangelia, setavili zákoník. Nenechali se vtáhnout do mocen

ských sporů, ale zůstali věrní svému poslání a těm, ke kterým byli
posláni. A nejen to, dokázali, že staroslověnština byla postavena
naroveň dosavadním bohoslužebným jazykům - hebrejštině, řečti
ně a latině.
A co my? Jak my - skauti představujeme dnes lidem kolem nás
skauting? Jací jsme v tomto smyslu misionáři?
Když jsem si kdysi s rovery z jednoho pražského střediska poví
dal o křesťanství, říkali, že je nejvíce oslovují Jejich věřící spolužáci,
kteří sice o své víře nemluví, ale jejichž víra je rozpoznatelná ze
způsobu jejich života.
Je naše skautská „víra" rozpoznatelná ze způsobu našeho živo
ta?
Marek

DOKÁŽEME ODPOUŠTĚT?
Bylo nebylo Jedno průměrné středisko. Jeho vedoucí vycházela všem oddílům vstříc tím, že zařizovala veškeré organizační záleži
tosti a vedoucí oddílů se mohli klidně věnovat svým dětem. Některým tato situace vyhovovala, jiným vadila.

Přesto měli hlavně diky této vedoucí stálé tábořiště a společnými silami
si sehnali chatu na víkendy. Když bylo třeba postavit nové podsady, se
hnala vedoucí sponzora, který na ně daroval dřevo a také je s rovery po
stavil. Vše bylo v pořádku až do tábora, kdy se na turnusu dívčího
a chlapeckého oddílu objevily určité výchovné problémy se staršími rádci
oddílů, ale také s ostatními členy Těžko říci, kde byla chyba, jestli
v programu tábora, nebo ve skautech samotných.
Ihned po táboře vedoucí těchto dvou oddílů začali odsuzovat tábořiště,
kde se prý už nedá nic nového vymyslet, protože děti znají celé okolí.
Navíc, když zaprší, změní se náměstíčko v blátivou louži. Prostě tam tábor
nemá cenu stavět. Snad jednou za 2-3 roky. Našli si tedy nové místo pro
nadcházející tábor, ale neměli podsady. Ty byly smluvně vázány na stálé
tábořiště a výjimku ze smlouvy mohl udělat jen dárce se střediskovou ve
doucí. Oba neodpustili oddílům to, jak s podsadami zacházeli na táboře
a výjimka se nekonala. Na stálé tábořiště oddíly jet směly, ale jak už jsem
napsal, nechtěly.
Spory se vyhrotily před táborem, kdy „poškozenf' vůdcové vyjádřili ne
spokojenost s vedením střediska a navrhli řešení - rozpad. Oni zůstanou
dále 2. středisko a ostatní nechť se rozhodnou. Celé středisko bylo v tu
chvíli rozděleno na koalici a opozici (promiňte mi to srovnánO. Koalice stá
la za střediskovou vedoucí a opozice žádala úplnou změnu vedení. V té
době byly počty lidí na obou stranách přibližně stejné. Dva opoziční oddíly
měly 30 skautů a skautek a koalice, která zahrnovala vlčata, světlušky,
rovery a oidskauty, čítala asi 25 členů. Po táboře to nakonec po bezvýsled
ných jednáních dopadlo tak, že středisková vedoucí i se svou stranou odešla
do jiného střediska a zůstala i dále ve své funkcí. Opoziční oddíly od září
začaly nabírat vlčata a světlušky a nyní mají asi 70 členů a jsou tedy prů
měrným střediskem. Ale toto středisko má jen jednoho kvalifikovaného
vůdce a pár čekatelů. Už vůbec nemá revizní komisi.

Kamenem úrazu při dělení byl, jak už to většinou bývá, majetek. Zde
udělala středisková vedoucí první ohromnou chybu. Bohužel, stalo se.
Nesvolala radu, která se stejně většinou nemohla dohodnout, a majetek
rozdělila jen s pomocí hospodáře. Oddílům bylo předloženo konečné ře
šení. Zůstala jim klubovna s veškerým vybavením a polovina táborového
majetku kromě podsad. Tábořiště a chatu si převedla stř. vedoucí do no
vého střediska. Tento převod byl další závažnou chybou. Napsala totiž na
obecní úřad dopis, ve kterém píše, že nadále zůstává vedoucí střediska
a jen se změnilo číslo, IČO a sídlo střediska. Toto nebyla celá pravda a slovy
jedné strany špatná formulace, slovy druhé strany prostě podvod. Souhla
sím. Ale na základě tohoto dopisu se proti dnes už bývalé vedoucí středis
ka rozpoutala ohromná kampaň, kterou „vyřešil" organizační zpravodaj
ÚRJ, který aniž znal všechny podrobnosti případu, navrhl této ženě od
chod z naší organizace. Při konfrontaci ji vůbec nepustil ke slovu a začal jí
vykat. Celou záležitost klasifikoval jako největší podvod v dějinách Junáka.
Škoda jen, že nevěděl, jak reprezentovali skauty někteří nynější čekatelé 2.
střediska. Ale pravda, je to minulost a lidé se mění. A hlavně si odpouštějí!
Těžko říci, kdo je vlastně poškozen a do jaké míry zde hrají roli osobní
vztahy. Všichni tvrdí, že to dělají pro děti. Dávají jim však ten „nejlepší"
přiklad. Je pravděpodobné, že na vině jsou obě strany a škoda, že si ne
dokázaly nikdy odpustit. Jsme přece jen lidé a chyby děláme stále. Když
se však obě strany dohodnou, mohou dále využívat tábořiště i chatu spo
lečně. Ale dohodnou se dnes vůbec? Asi už ne. Celý případ ještě neskon
čil. Jen čas ukáže, jak vše dopadne a ukáže nám také, jací jsme.
Každá organizace je přeci bez lidí mrtvá. Živou vodou organizace jsou
právě lidé. I v našem hnutí najdeme nejrůznější osobnosti rozmanitých
charakterů a žebříčků hodnot. Budme ale, prosím, bráškové a sestřičky
a odpouštějme, nic to nestojí. Konečně - co jsme slibovali u slibového ohně?
Jiří Kučera - Smíšek, Osmačtyřicítka Ostrava

spřežení
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Znáte ten pocit, že už jste vyčerpali všechny osvědčené hry? Že
už nemáte kde brát, že všechno už je staré a známé, všechno už se
v oddíle hrálo?
Tehdy je nejlepší zahloubat se do starých skautských časopisů, určitě
se nějaký dobrý nápad najde.
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Trziste napadu

A tak jsme před pár lety našli v předválečném Skautu-Junáku zmínku
o závodech vlčáckých spřežení a rozhodli jsme se je na táboře vyzkoušet.
Kvadriga - jak tomu tehdy ři"kala polská vlčata - Zuchy, je vlastně název
starořeckých závodních čtyřspřeží, ale protože u vlčat závodila celá šest
ka, tak vlastně název úplně neplatí (quadro = 4). Je to prý původně vyná
lez australských vlčat, a kromě k terénním závodům se užívaly vyzdobené
kvadrigy při slavnostních defilé.
Jak postavit „závodní vůz"?
Tvar vidíte na obrázku - my jsme jej však nevázali ze skautských holí, ale
z hladkých, tenkých, ale pevných kmínků nebo soušek. Rozměry zůstaly
(skautská hůl má 150 cm).
Jako problematické se ukázaly oba provazy. Jezdec, držící se jen „uzdy",
často ztrácel při zběsilé jízdě rovnováhu, zvlášt v zatáčkách, a tak se raději
držel horní vodorovné tyče. Také „postroj" pro tahouny nám příliš nevyho
voval - pletli se jeden druhému pod nohy, a tak jsme počet „koní" nakonec
snížili na tři, byla to tedy spíš triga. Krátkou smyčku užíval jen ten prostřed
ní, krajní dva za přečnívající konce horní příčky „vůz" zvedali a zároveň
táhli. Protože jsme závody spřežení pořádali na střediskovém táboře, vy
řádili se všichni - od vlčat a světlušek až po rovery. Závodních konstrukcí
vzniklo několik typů, a tak si závodníci při zkušebních jízdách mohli vybrat
ten, který jim vyhovoval nejvíc. Pak už stačilo jen vytyčit závodní dráhu
(děvčata ji měla kratší), zmačknout stopky, a hyjééé, koníčci!
Podle nápadu ze Skauta-Junáka roč. 23/1936, č. 3-4 a zkušeností stře
diska ZHSK Praha 1
Káča

Rádi bychom uveřejňovali vaše nápady a náměty pro činnost oddílů čl družin. Něco,
co máte vyzkoušené, co patří k tradici oddílu a co jinde určitě nedělají - pište nám!

Má
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Ano, již není bezpodmínečně nutné kopat před táborem vždy odpadovou jámu, která ani není tím nejlepším způsobem likvidace organického
odpadu.
Mnohem jednodušší a z ekologického hlediska i nejpřijatelnější způsob likvidace rady odpadů organické i minerální povahy je kompost. Kompost
může také vyřešit problém vsakovací jámy v místech, kde je jílovitý a tudíž nepropustný podklad. A kromě toho vydrží i několik let.
A co je třeba k jeho založení? Za prvé vybrat vhodné místo: zastíněný kousek země od tábora vzdálený asi tak, jako tomu bylo u jámy. Poté vytvořit
z několika tyček malou ohrádku, to proto, aby se nám kompost nerozlezl po celém lese. Nakonec se pokračuje stejně, jako tomu bylo u odpadové či
vsakovací jámy.
Co do kompostu:
Patří;
organický odpad z kuchyně: kávové a čajové usazeniny, skořápky od
vajíček, slupky, zbytky ovoce a zeleniny (ohryzky apod.), sýrové slup
ky; dřevěný popel; všechen zahradní odpad: tráva apod.; voda po
mytí nádobí (předpokladem je ale používání výhradně ekologických
mycích prostředků - nejlépe pouze teplé vody a octa na mastnosti či
dřevěného popela); vlněné zbytky, peří...

Nepatří:
zbytky masa a jídel (ty nabídneme ve vesnici); stolní oleje (když už je
nepoužitelný, je možno jej spálit); chemikálie; léky; papír; plasty; sklo;
porcelán; baterie; kovy; igelity...
(Takovýto materiál se třídí a odváží, nejlépe do kontejnerů.)

Odpady se v kompostu se rozloží asi za 1-3 roky (záleží na druhu odpadu a umístění kompostu). Celý proces se dá sice urychlit tím, že kompost
přeházíme lopatou, ale domnívám se, že v daných podmínkách je tu zbytečné. Je třeba pouze dbát na to, aby kompost nebyl příliš mokrý nebo naopak
příliš suchý, aby se do na něj dávaly pouze ty odpady, které tam patří.
Zeminu z kompostu je po skončení tábora možné použít k zasypání děr po kolících, stružek a rýh vzniklých po podsadách či na vyšlapané cestičky.
Vilda Kasper

JAK SE SKAUTUJE
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nat již naučené a pokoušeli se zkracovat komunikaci se mnou tím, že mi
začali řvát do ucha. Pochopitelně bezúspěšně a mne (usilovně se snažící
ho o zachycení jakékoli informace) okamžitě takový pokus přímo rozlítil což občas vedlo i ke konfliktům. Neměli jsme to spolu vždycky lehké. Trpě
livosti jsme se tak učili vzájemně.
Společensky handicapovaným jsem se trochu cítil i u táboráků, kde jsem
nebyl schopen zpívat s ostatními. Ale poslouchal jsem hudbu (co jsem sly
šel) a mohl Jsem koukat do ohně, což bylo nádherné. Uvažuji o tom, že na
„táborech neslyšících" by možná mohl být zpěv nahrazen alespoň nějaký
mi „rytmickými bubínky" - bývám však varován před možností upadnutí do
„temného rytmického transu" a s tím prý souvisejícím fanatismem. Tak ne
vím.

Radosti a strasti oddílového života

Nemíním se pokoušet rozlišit, co „skauting" dává lidem slyšícím
a co může dát neslyšícím - v tomto směru je skauting zřejmě „nad
rasami", jeho radosti jsou nám společně. Káča Rocmanová ve svém
článku „Šance" psala o „neslyšícím klukovi ve slyšícím oddíle"
z pohledu vedoucího. Snad - pro možnost dalšího vývoje v tomto
směru - není úplně od věci doplnit i pohledem ze strany toho dnes
už odrostlého „neslyšícího kluka".
Pochopitelně si velmi dobře vzpomínám, kdy jsem poprvé .přičichl"
k oddílu. Bylo to v zimě a bylo mi asi 11 let. Zatímco se mi moji rodiče snažili
nepříliš úspěšně najít nějaký kontakt s (pro mne přijatelnou) skupinou vrs
tevníků, vyřešili ten problém o něco starší děti našich sousedů - Majda
a Mamut. Jednou mne diky nečekané volné kapacitě autobusu vzali s sebou
na běžky na „Jizerské tisícovky". Akce se účastnila hromada (tehdy turis
tických) oddílů. Znal jsem jen Majdu a Mamuta. TI dva všem vysvětlili, jak
se mohou se mnou bavit. Dodatečně si uvědomuji, že pro mne (a pro mé
sebevědomí v „cizím prostředí") bylo důležité, že se jednalo o akci spor
tovní, kde bylo na prvém místě důležité, jakou mám „fyzičku" a teprve na
druhém místě vše ostatní. Ujeli jsme tenkrát na běžkách asi 40 kilometrů.
Možná bylo důležité i to, že základní zkušenosti v pohybu na běžkách,
spaní ve spacáku a pod širákem či stravování se z ešusu jsem měl už
dávno za sebou z rodinných výprav „na vodu" a „na skály". Zřejmě to onu
hromadu „předpokládaných komunikačních problémů" přece jen trochu
snížilo, takže jsem už v oddíle zůstal natrvalo. Pravidelné nedělní a víken
dové výpravy, hry v přírodě i ve městě, „vánočky", zimní expedice i letní
tábory se staly trvalou součástí mého života. Bylo to skvělé a jsem moc
rád.

Problémy komunikace
Samozřejmě jsem měl i v oddíle skoro pořád pocit, že mám méně infor
mací než ostatní. Jenže to je zřejmě pocit, který neslyšícího člověka prová
zí celý život, někdy snad i bez ohledu na to, jak velkou snahu o překonání
tohoto problému mají lidé kolem. „Znakovku" jsem se i já tehdy teprve učil.
V oddíle pochopitelně nikdo „neznakoval" - a já byl pýchou bez sebe, když
po mně kamarádi žadonili, abych je nějaký ten znak naučil. S těmi nejbližšími kamarády jsme si vytvořili pár znaků vlastních. Jinak převážná většina
komunikace probíhala pomocí odezírání a často pomáhal papír s tužkou.
Odezírání bylo oboustranně náročné - jen postupně se kamarádi učili, že
se mnou nemohou mluvit „přes rameno" a že by měli zřetelně vyslovovat.
A já zas hrozně trpěl mou vlastní omezenou slovní zásobou - jednak když
jsem měl něco říci já sám a stejně, když jsem chtěl porozumět tomu. co mi
říkají „oni".
Zvlášť náročné byly stresové situace, kdy šlo o čas (závodivé hry) - teh
dy nejen nováčci, ale i ti „komunikačně zkušenější" měli tendenci zapomí

Samostatnou kapitolu mých problémů tvořila noc, kdy zrak pro mne
přestával plnit svou hlavní informační funkci. Jsem rád, že jsem nebyl na
táboře osvobozen od samostatných nočních hlídek, byť při nich sehrává
onu hlavní ostražnou funkci právě sluch. Já si při této příležitosti „zvuky
noci" užil jen při letních bouřkách. Tajemných nočních „skřeků" a „praská
ni"' (o kterých mluvili kamarádi) jsem byl ušetřen, a tím asi také strachu měl jsem tedy víc šancí koukat na noční oblohu.
Při jedné mezitáborové hře, kdy šlo o prestiž víc než jindy, se nesměla
používat baterka. Já měl výjimku. Ale když jsem baterku opatrně použil,
kdosi cizí se přihnal (já ho pochopitelně neslyšel), baterku mi rozhořčeně
vytrhl a utekl i s ní- a já byl náhle zcela mimo. Stejně bezbranný jsem se cítil
při hrách, jejichž součástí byl pohyb nocí se zavázanýma očima - ovšem
kdo ví, zda jsem vlastně funkci a možnosti sluchu v této situaci spíš nepře
ceňoval - tedy zda vůbec byly mé vlastní pocity tak odlišné od pocitů ostat
ních slyšících kamarádů.
Když jsme byli s oddílem na vodě, bylo hlavním problémem především
sluchadlo - aby se nenamočilo (protože pak přestávalo i na několik dní
fungovat, dokud nevyschlo). Ještě větší hrůzu jsem však měl z možnosti,
že bych mohl sluchadlo ve vodě taky ztratit - což by pro mne byla přímo
katastrofa. Takže jsem před nasednutím do lodě sluchadlo zpravidla sun
dával a pečlivě schovával „na večer". Pak jsem byl ovšem na lodi zcela
„nezkomunikovatelný". Na kanoi jsem jezdil nejčastěji s Gekonem, mým
bratrancem, který přišel do oddílu o něco později než já. Střídali jsme se.
Pro mne bylo přijatelnější sedět v kanoi vzadu - Gekon vpředu ukazoval
dohodnutými znaky základní informace (vpravo - vlevo) nebo se otočil ke
mně dozadu - já na něj mohl mluvit pořád. Když jsem ovšem jel jako „há
ček" já, pokud mi chtěl něco sdělit, musel vzadu zaklepat na lod tak, aby
dostatečně rezonovala a já se otočil - takže vysoce aktuální pokyny ke
mně zpravidla přicházely se zpožděním, nebo nemohly být předány vů
bec. Nicméně s pýchou musím konstatovat, že s Gekonem jsme se za
všechny ty roky nikdy „neudělali".

Co mi oddíl dal
Potkal jsem v oddíle spoustu dobrých lidí a rád na ně vzpomínám. Ale je
fakt, že (vedle již jmenovaných a mého mladšího brášky) mým „dobrým
duchem" byla především Káča. Ta si přes množství starostí s námi se vše
mi dokázala vždycky najít alespoň malou (častěji spíš velkou) chvilku jen
pro mne. aby mi vysvětlila něco, na co jsem (prý) koukal jak „husa do
flašky". A mám dojem, že v téhle situaci jsem byl každou chvíli. Nicméně
přece jen mám pocit, že se jí podařilo mě něco naučit a především že
jsem díky ní zažil spoustu pěkných věcí.
Když o tom s odstupem doby přemýšlím, měl jsem opravdu štěstí, že
jsem potkal Káču. Trpělivost, kterou se mnou měla, mohu asi dostatečně
docenit až ted, kdy se sám také trochu věnuji dětem se sluchovou vadou.
A to mám k těmto dětem mentálně blíž a komunikujeme znakovkou - takže
vznikající problémy vyplývají zpravidla jen z toho, že „jsou to děti" a já po
nich chci něco, co jim právě nepřipadá tak důležité, jako jiné věci. Ted je
mi opravdu jasné, že Káča ze mne musela v oddíle někdy „přímo růst". Tím
víc mne překvapuje (už je to hodně let), že dodnes nikdy nezapomene dát
mi vědět o každé akci (ať už oddílové či jiné) - a to i přesto, že jsem se
třeba i několika předchozích nezúčastnil. A vím, že když potřebuji s něčím
poradit, tak Káča se na mne nevykašle. Diky ní mám pocit, že jsem z oddílu
vlastně nikdy neodešel.
František Půlpán - Tíšek

KDE Sv ě t l u š k y
RÝŽUJÍ
ČESKÉ GRANÁTY

36. dívčí oddíl Dvojka má za sebou rušnou minulost. Oddíl vznikl
vlastně ze školního kroužku sportovních her. Vedla ho Jindra Kozá
ková - Sojka. Kde? V Lanškrouně, ve městě pod Orlickými horami,
s krásným okolím, s přírodní oblastí (chráněnou) Lanškrounskě ryb
níky.
Nejprve oddíl nesl název 1. roj světlušek střediska Zubr. Již v dubnu
roku 1990 při oslavě svátku sv. Jiří zpívaly světlušky skautské písničky
a předvedly scénky. Roj žil a tvořil v šestkách - bílé Sedmikrásky a modré
Pomněnky. Děvčátka přicházela, některá odcházela a vznikl tak 1. oddíl
skautek pod novým vedením. Světlušky se přejmenovaly na 2. roj, který
stále vedla Sojka a Jarka, povoláním učitelka národní školy. Z původních
světlušek se staly skautky. Vytvořily si družiny a vybraly si za své zvířecí

ské výchově patří i kulturní vzdělání, a tak jednou z tradic oddílu je na
podzim a na jaře návštěva některého z divadel (Olomouc, Praha, Brno...).
Samy se také snažíme o dramatickou výchovu a různá vystoupení. Dobře
jsme zvládly i Svojsikův závod. Krásné vzpomínky máme také na naše
tábory. Každý z nich byl něčím výjimečný. Máme je hezky zachycené
v kronikách."
První dva tábory v roce 1990 a 1991 prožily světlušky na tábořišti u chaty
Zubrovky v Lanškrouně. Byly to tábory seznamovací, seznámení se skautingem, V roce 1992 jsme prožily tábor velkého sucha v Tiscích u Horní
Černé. Snažily jsme se zachránit ryby v potoce. V roce 1993 to byl tábor
skautek a světlušek v Trpiku. Světlušky hráý táborovou hru Lucerničky
a skautky si hrály na Robinsonky. V roce 1994 jsme prožily krásný tábor
U Salvátora u městečka Štíty na pozemku babičky Drábkové, o kterou
jsme se v průběhu tábora staraiy. Byl to tábor plný indiánských her, doved
ností a písniček. Tábor na Zlatém potoku u Dobrušky 1995 byl ve znamení
pravěku. V roce 1996 se opět vracíme na tábořiště u babičky Drábkové ke
Štítům. Světlušky hrají táborovou hru Stonožka Žofinka a skautky Cestou
kolem světa. Loňský tábor jsme prožily spolu s vlčaty z Nového Jičína na
Jičině. Přežili jsme i záplavy, a to na včelíně jednoho staršího bratra z No
vého Jičína. Atmosféra byla výborná. Naší táborovou hru byl Svět pohá
dek.
Táborové rukodělky „Pozdrav z tábora"
(tisk bramborovými tiskátky)

Naše první veřejné vystoupení na svátek sv. Jiří v roce 1990
symboly Rosničky a Veverky. Ze svého středu si zvolily rádkyně, které ab
solvovaly rádcovský kurz. Společnými silami zkrášlily klubovnu na Annahofu, i když tam bylo velmi mokro.
2. roj opět změnil název na 2. oddíl skautek a světlušek. To už také
vznikly tradice rad s rádkyněmi většinou u Sojky doma. „Při čaji, sušen
kách nebo buchtách se lépe povídá i přemýšlí. Většinou jsme dělaly plán
programu schůzek a oddílových akcí na dva měsíce," říká Sojka.
Postupem času se vytvořilo ze sestřiček tzv. zdravé jádro, které vydrželo
až do těchto dnů. Ze začínajících světlušek už jsou ted rangers. Některé
z nich přímo vedou malé sestřičky, ostatní pomáhají ve středisku a pořádají
roverské akce. Od roku 1996, po dohodě s rangers, přešel celý oddíl do
střediska Dikobraz. Sestřičky říkají, že se jim libí střediskové rodinné pro
středí. ve kterém si vzájemně pomáháme a dokážeme vytvořit hezké
a zdařilé střediskové akce, viz v letošním roce skautský ples. Rangers se
také zúčastňují celostátních akcí a kurzů.
„Náš oddíl prožil spoustu krásných výletů po okolí i do vzdálenějších
míst. Byly to návštěvy u našich známých sestřiček a brášků, např. country
tancování vlčat a světlušek v Jičíně," vzpomíná Sojka, „Myslím, že ke skaut

Sojčí na zpověď
Když jsem v květnu loňského roku oslavila svoje kulaté životní jubileum
na Poradní skále v Teplicích nad Metují spolu s velkým množstvím mla
dých sestřiček a brášků, říkala jsem si, že je to fajn, že skautování znovu
začalo a já byla u jeho nového zrodu. Že to všechno, co jsem od roku 1990
dělala pro ta malá děvčátka, se mi ted vrací v podobě sice malého, ale
dobře vedeného oddílu. Mám radost, že některé z mých malých začínají
cích světlušek vydržely a že po mně přebírají štafetu všeho toho krásného
i náročného, co skautská výchova a skautský život dávají. Mám radost
i z toho, že navázaly krásná přátelství s dalšími mladými lidmi, skauty na
akcích, na které jsem je brávala s sebou. Rok 1997 byl pro mne rokem
bilancování, pohledem zpátky se spoustou vzpomínek a hezkým pocitem,
že patřím do velké skautské rodiny, kde 3. bod skautského zákona není
jen frází. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem sestřičkám a bráškům,
kteří mi pomáhali v jedné z těžších životních chvil. Budu se snažit jim to
v mém dalším skautském životě vracet.
Také mě moc těší, že celý náš oddíl získal pěkný vztah k písničkám.
Snažila jsem se jim předat všechno, co umím a co mne naučil můj tatínek
bratr Slavík. Zpívání je podle mne jedna z věcí, která lidi spojuje, navazuje
pěknou atmosféru a stmeluje kolektiv. S písničkou jde všechno lípl

Výrobek skautek do táborové hry ■dřevěný kostlivec
(kostra) Alfons
Už se těšíme na tábor 1998, který bude pro nás zvláštní tím, že ho poži
jeme na chalupě Švýcarský dům v Novohradských horách v krásném Terčině údolí, daleko od domova.

Oddílové tradice Dvojky
K tradičním oddílovým akcím patří na podzim soutěž ve výrobcích
z Ovozelu. Sestřičky vyrábějí postavičky a různé jiné věci z ovoce a zeleniny.
Hlavně malé světlušky mají velkou fantazii. Na podzim také probíhá spor
tovní olympiáda v různých disciplínách - sed leh, člunkový běh, hod pole
nem, indiánský běh, skok vzad, račí běh atd. Nesmíme zapomenout na
výlet s Pavučinkou podzimní přírodou, kde světlušky plní různé úkoly
a pavoučí holčička jim za každý splněný úkol utká kousek pavučiny. Když
přijdou Vánoce, uděláme si besídku nejen pro sebe, ale jdeme ozdobit do
lesa stromek dobrotami pro zvířátka a všichni si popřejeme. Kromě toho
chodíme také před Vánoci do Domu dětí, kde se schází společenství Ko
runa - maminky a jejich postižené děti. Snažíme se pro ně udělat krátký
program, zazpíváme koledy a předáme jim přáníčka a dárečky. Když jsou
dobré sněhové podmínky, pořádáme v zimě zimní olympiádu. V únoru
oslavujeme Den přemýšlení. Je to vždy s legračními hrami a sladkým po
hoštěním. Následuje střediskový karneval a před Velikonocemi soutěž
o Nejkrásnější kraslici. V květnu je to pálení malých čarodějnic a vítání jara.
Červen je měsícem loučení se školním i skautským rokem, přípravy na
tábor. Je to také měsíc výletů.

Co dělá Dvojka v měsíci růží
červen - měsíc růží je měsícem rozlučkovým, ale zároveň také příprav
ným. Světlušky dokončují plnění části cestičky, nováčci se připravují na
slib, který budou skládat na táboře a začínají pivní úkoly do táborové hry.
Letos ponese hra název Novohradští poutníci. Dostaneme se trochu do
dějin našeho národa. Většinou pořádáme cyklovýlet do nejbližšího okolí.
Nejkrásnějším prostředím pro tuto akci je sázavské údolí, kudy protéká
Sázavský potok. V jeho drobných přítocích se dají najít české granáty. Svět
lušky nezapomenou rýžovat. Hrajeme hry a navečer posedíme u ohně,
V letošním roce se těšíme na víkendovou akci pod Kralickým Sněžníkem,
kde bychom chtěly u ohně ukončit skautský i školní rok a podívat se po
krásném okolí na Dolní Moravě. Vyhodnotíme také celoroční bodování
a snažení všech světlušek, zhodnotíme i naše společné akce, 1. července
dáme sbohem Lanškrounu a odstěhujeme se na táborový čas do jižních
krajů.

Škotá učí své menší sestřičky oblíbené drbání na destičkách
Chtěla bych popřát nejen mým rangers, ale všem našim mladým ná
stupcům do dalšího skautování hodně sil, vytrvalosti, nápadů, hodně slu
níčka a dětských úsměvů, vzájemného porozumění, tolerance, zkrátka
hodně krásných chvil a pocitů z dobře odvedené práce. My starší, mezi
které se počítám, budeme zpovzdálí sledovat plody naší práce, budeme
vždy připraveni pomoci. Já určitě ano. Mým životním krédem je „Chci svůj
život naplnit pilnou prací a láskou k bližním".
Vaše Sojka (foto archiv Jindry Kozákové)
Pokřik 2. roje světlušek
Světlušky jsme kytičky, máme rádi písničky, a práce se nebojíme, vždy
v ní dobře obstojíme. Za láskou a za pravdou světýlka nás povedou. Náš
roj všechny zdraví, z Lanškrouna i z dáli.
Pokřik bílé šestky
Malé jsme jen Sedmikrásky, je v nás ale mnoho lásky, bílá barva značí
mír, léčit lidi je náš cíl
Pokřik modré šestky
My jsme malé panenky, řilrají nám Pomněnky naše heslo Pamatuji Ne
zapomeň, opakuji
36. oddíl skautek Dvojka Lanškroun
Družiny: Sedmikrásky, Poměnky
Počet členek: 18
Světlušky: 3 nováčci, 7 složilo slib, 4 mají splněn první stupeň
Rangers: 5, z toho dvě mají složenu čekatelskou zkoušku
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...dva roky prázdnin
Ftod tímto názvem, vypůjčeným od pana Věrna, se uskutečnil jeden bláz
nivý víkendový výjezd Roverské Banánové Republiky. Nepsal se sice rok
1860, ani nezačínaly prázdniny - naopak, byl obyčejný záňjový pátek roku
1997 a dvouměsíční prázdniny před krátkým časem skončily - něco věak
přece jen zůstalo podle předlohy Julese Věrna zachováno. Skutečně všech
sedmnáct „banánů" se na Hlavním nádraží sešlo oblečeno v gala-retrostylu druhé poloviny 19. století a skutečně každý s sebou nesl, táhl či postr
koval více či méně objemný kufr. Velikost a váha kufru se později ukázala
jako rozhodující proměnná určující rychlost jejich postupu.

Mezi chobotnicemi
Benešovský vlak Chrt si spokojené pluje, vlnky kol něj spokojené šplou
chají. když náhle - ach, ta hrůza, děs a horor - narazí na zrádný skrytý útes.
Slaná voda se i s makrelami, langustami a chobotnicemi okamžité nahrne
do lodi a Chrt začne klesat pod hladinu. Evakuace je nevyhnutelná. Hoši
vyskáčou do moře jen s tím nejdůležitéjším, kufr berou samozřejmě s sebou.
Plavou, plavou a plavou. Sily jim už docházejí, když se před nimi „náho
dou" objeví ostrov s písečnou ^ á ž í a kokosovými palmami. Ne, není to fata
morgána.
Celí vyčerpaní sebou plácnou na břeh a usnou. Kdo by měl po osmi
kilometrech cesty s kufrem v ruce či na hlavě chuť na kokos. No řekněte.

Na výzkumu

Co však předcházelo
Na Hlavním přístavišti se sešla skupina hochů z Chairmanovy školy. Všich
ni měli radost v tvářích a chovali se vesele jako ptáci puštění právě z klece.
Jak by také ne, vždyť začínali dva měsíce tak dlouho očekávaných prázd
nin. I ^ d ý přišel se svým lodním kufrem, neb právě lodní kufr zajišťuje
neskvělejší pořádek mezi oblečením a osobními věcmi. Á jelikož to byla
dítka zámožných a ve společnosti velmi vážených občanů, vystrojila se na
plavbu co nejlépe. To aby ukázala, že jejich rodina je ta z nejmajetnéjších.
Saka, vázanky, vestičky, slušivé čapky a bílé rukavičky - vše nejnovéjší
modely od nejdovednějších švadlen v Aucklandu. Všichni s nepředstíraným
plesotem a radostí nastoupili na palubu škuneru jménem Chrt. To ještě
nikdo z nich nemohl tušit, že plánované dva měsíce prázdnin strávené na
Chrtu budou ve skutečnosti trvat...

Druhého dne se hoši probudí, a aniž by se nasnídali, vydají se prozkou
mat okolní takřka neprostupný prales, především však břeh pevniny. Ve
dvojicích si narychlo stlučou jednoduché čluny, vezmou s sebou kufr, lá
hev. šátek a slunečník. Ač je teprve brzké dopoledne, slunce pálí. seč může,
a tak hoši alespoň část průzkumné plavby absolvují se slunečníkem. Když
objeví bystře prýštící pramínek, s radostí se napijí. Jen si představte tu
nádheru, když vám v břiše žbluňká půl litru vody - to se jde hned lépe. Za
okamžik chytne jednoho z dvojice klučinů záchvat slepoty. V tu chvíli musí
řídit člun proplouvající mezi zrádnými skalisky jen jeden z hochů. Je to více
než riskantní. S vidinou snídané a přátel, které už z dálky slyší, se však zrak
dočasně osleplému záhy navrací.
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CHYTRÉ KNIHY
g Z latý—
fond her
II.
Inspíromat plný her
V dubnu vyšel v nakladatelství Portál napjatě očekávaný výběr nejúspěš
nějších her Prázdninové školy Lipnice. Stejně jako první dil nabrzí i Zlatý
fond her II. program pro volné chvíle věkovým stupňům, pro které stále
ještě existuje velmi málo příruček a herních souborů: dospívajícím a do
spělým. Všechny hry byly opakovaně vyzkoušeny a setkaly se s úspě
chem. Svým obsahem jsou bohaté, všestranné, naplněné legendou, dra
matickým příběhem, filmovým scénářem. Nejvhodnější prostředím pro ně
je příroda - lesy, kopce, rybníky. Nechybějí však ani hry komorně laděné,
do klubovny.
Věřím, že právě ted, před letními tábory, lesními kursy a školami se Zlatý
fond her II. stane vítaným pomocníkem mnohých vůdců a instruktorů.
Vydal Portál, 1998
Ornela

Dobrodruz
hry a cvič
v přírodě
Jan Neuman
Tuto knihu vydalo nakladatelství Portál. Obsahuje na 200 her, pro věkové
rozmezí 8 let a výše. Některé z nich bude nejspíš každý znát, ale velké
množství her je zde uvedeno poprvé v češtině (iniciativky) a některé jsou
nové. Hry jsou dobře popsány a u každé je uvedeno několik variací a odměn.
Myslím, že kniha je ideální pro vůdce skautských a roverských oddílů a lze
tu nalézt plno nápadů na aktivity rádcovských nebo roverských kurzů. Hry
jsou nenáročné na velkou přípravu a v knize jsou dělené dle oblastí - hry
kontaktní, ekologické, iniciativní apod., takže se i dobře hledají. Navíc kni
hu doplňují skvělé ilustrace Petra Doubalika, jež pomáhají v pochopení hry
a vtipně vystihují některé momenty, které mohou nastat. Jedinou slabostí
je cena knihy, ale na to si už asi budeme muset zvyknout i u knih jiných.
Martin

Vybírejte opatrně!
Nakladatelství Portál překypuje literaturou s nejrůznějšími tématy, které
se týkají práce s dětmi, tvořivosti, her, psychologických i pedagogických
otázek apod; Najdeme zde řadu podnětných a zajímavých titulů, ale stej
ně tak jako v jiných knihkupectvích i zde musíme vybírat opatrně. Napsat
knihu není tak složité, ale napsat dobrou knihu je umění.
Dostala se mi do rukou kniha Jonni Kincherové Psychologické testy pro
kluky a děvčata, která vyšla v Portálu letos na jaře. Podtitul zní: Testy rozví
jející sebepoznání pro čtenáře od 12 let.
Už samotné použití slova „testy" v názvu mi připadá odvážné. Psycho
logický test má svou určitou strukturu, pravidla při jeho sestavování nejsou
tak jednoduchá, jak se zdá. Před vypuštěním testu do oběhu je nutné ho
řádně vyzkoušet, ověřit a často i přepracovat. Musí se brát v úvahu i soci
ální a kulturní podmínky země, ve které se test používá. Samotné vyhod
nocování testů patří mezi nejdůležitější kroky v celém testovacím postupu.
Výběr vhodných slov a formulací je základem porozumění.
V knize Jonni Kincherové vidím řadu závažných nesrovnalostí.

Za prvé se domnívám, že většina zde uvedených „testů" je značně zjed
nodušena, používá zavádějící interpretace výsledků a mnohé závěry jsou
zkreslené. Na první pohled připomínají magazínové testy a působí tak vel
mi nevěrohodně.
Navíc předpokládám, že děti ve věku 12 let nedokáží samy vhodně in
terpretovat výsledky testů a špatné vyhodnocení jim může v sebepoznání
a sebehodnocení spíše ublížit než pomoci.
Má další připomínka se týká překladu, neboť se domnívám, že zde byla
opomenuta rozdílnost naší a americké kultury. Řada pasáží z knihy proto
neodpovídá českým kulturním a sociálním podmínkám.
Na závěr chci doporučit všem, kteří budou váhat při výběru knihy, aby
se nebáli obrátit na odborníka. Při dnešní cenové relaci knih je to jistě
vhodný krok. Tedy - vybírejte opatrně!
Jonni Kincherové: Psychologické testy pro kluky a děvčata
Portál, 1998
Markéta Povolná - Píšťalka

CO VÁM PŘINÁŠÍ (SsiJWDíiow^
Závěrečné číslo 40. ročníku se obálkou a čtyřmi stránkami vrací do Lucerny na Večer pro Jaroslava Foglara. Oslava nemine ani
samotné Rychlé šípy — před třiceti lety pňpomněl Skaut-Junáka jejich třicetiny, letos je téhle pětici už šedesát!
Sněm Junáka přiblížíme mladým čtenářům z několika odlišných pohledů.
Příznivce rubriky Zálesák 2000 pozvou její autoři do Slovenských hor. Praktický průvodce s řadou vyzkoušených rad je dobrým
tipem na roverská prázdninová putování.
Podzimní vítr stále vano — tak se jmenuje dvoustrana věnovaná Zdeňkovi Burianovi a jeho skautským ilustracím. Oko pňznivců
Burianova umění bude patrně potěšeno.
Uzavírá se řada pravidelných rubrik — také ta s názvem Čtyřicet ročníků Junáka, která bilancovala dosavadní historii časopisu.
Otázku, kterou sl klade řada čtenářů, totiž jaký bude příští ročník, si nyní málokdo troufá předpovědět. Tučnější léta skončila,
pflchází čas těch hubených,
šim
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S DĚTMI
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Naprostá většina těch, kteří se do přípravného týmu na 19. světo
vé jamboree hlásili, se ucházela o místa v mezinárodním servisním
týmu. Věra Linková • Ferda chtěla být již od počátku s dětskými
účastníky. Vysvětlila mí to velíce jednoduše: „Pracuji především
s dětmi. To je mi bližší než řešení např. technických problémů..." Na
jamboree pojede Ferda jako vedoucí jedné družiny. Kromě toho je
zodpovědná za přípravu účastníků.
Věra pochází z Chrudimi a studuje VŠE v Praze, vede oddíl
světlušek a skautek s poetickým názvem Oddíl Stříbrné řeky.
Je zástupkyní vůdce střediska a střediskovou a okresní vý
chovnou zpravodajkou. Kromě oddílu jsou její největší skaut
skou radostí Skautské inspirační kursy, které začali pro Chru
dimský okres připravovat spolu s výchovným zpravodajem
Danielem Vychodilem - Simbou. Tyto kursy byly původně ur
čeny především patnáctiletým, kteří často z oddílů odcházejí.
Díky dobrému ohlasu se rozrostly o kursy pro čekatele a vůd
ce známé pod názvy ČIK a VIK.

Šest měsíců, přípravy
není málo
Do začátku 19. mezinárodního světového jamboree v Chi
le už zbývá necelý půirok. 27.12.1998 stanou čeští skauti na
chilské půdě. aby se přidali k velkolepé oslavě, která se po
dobně jako olympiáda odehrává jednou za čtyři roky. Na to,
jak pokračují přípravy, jsme se zeptali právě Ferdy.
V minulém čísle Skautingu jsme si mohli přečíst, jak se na jamboree
připravují polští skauti. Oproti nim se všichni účastníci naší výpravy vi
děli poprvé vlastně až na koncertě pro Jaroslava Foglara. Není času na
přípravu málo?
Na koncert přijeli téměř vš/chn/ a ačkoliv to bylo poprvé, myslím, že se
skamarádili. Podle mě času na přípra
vu není málo. O poioletnícř) prázdni
nách jsme vybrali dětské účastníky.
Nechali jsme si nějaký čas na to, aby
chom vytvořili osnovu a hlavní aktivity,
kterými se budeme na jamboree pre
zentovat. Tyto základní představy do
tvoříme spolu s dětskými účastníky na
víkendech a na táboře, podle toho, co
každý umí. Chtěla bych říct, že na této
přípravě se aktivně podílí větší skupi
na lidí zejména pak ti, kteří pojedou
jako členové mezinárodního servisní
ho týmu.
První přípravný víkend se odehraje
začátkem června na Červeném hrád
ku u Sedlčan, v srpnu proběhne týden
ní tábor a následovat budou ještě dva víkendy - v září a v listopadu. Příprava
je mezi setkání a tábor rozložena rovnoměrně, nespoléháme na to, že se
všechno stihne na táboře.
Náčelník chlapeckého kmene Riki označil naši výpravu za takové re
prezentanty českého skautingu. Každý reprezentant poctivě trénuje. Jak
bude probíhat příprava našich zástupců?
Cvičit budeme zejména jazyky. Účastnici mluví nejvíce anglicky, ale také
Španělsky a francouzský. Na prvním setkání bylo poznat, že někteří umí
jazyk dokonale, většina však ovládá .školní angličtinu", která je spíše zamě

řena na gramatiku. Proto budeme zlepšovat především praktickou komuni
kaci - v různých modelových situacích, při jazykově zaměřených hrách.
I některé běžné programy budou probíhat cizojazyčně. Za tímto účelem
přijedou na tábor i angličtí a španělští rodilí mluvčí Nejvíce bude ale záležet
na píli, s jakou se bude každý člen věnovat jazykům doma. Všichni se musí
naučit základy španělštiny, protože španělština je jazykem Jižní Ameriky.
V souvislosti s reprezentanty mě napadá ještě jedna
asociace. Každý vrcholový sportovec je v současnosti
vystaven obrovské konkurenci. Nejinak tomu bude
v Chile, a proto bude potřeba zaujmout. Čím?
Určitě budeme trénovat písně, s kterými bychom chtěli
prorazit v subkempech. Řekli jsme si, že se naučíme i me
zinárodni písničky, které by si s námi, oproti našim českým
písničkám, mohli zazpívat všichni. Na české písničky ale
nezapomeneme a budeme je diky překladům Stana Ploskonky zpívat i ve španělštině. Mezi účastníky je hodně hu
debníků - excelentní houslista, hráč na klarinet, kytaristé.
Z nich sestavíme potulnou kapelu, která bude svým vyhrá
váním lákat do našeho tábora a na naše programy. K těm
budou patřit i naše národní tance a samozřejmě další akti
vity, které připravujeme..
Připravit dobře takové, řekněme patnáctiminutové ta
neční představení, vyžaduje hodně práce, zkoušek a potu
i pro profesionály...
Protože mezi účastníkyjsou členové národopisných sou
borů písni a tanců, věříme, že
secvičíme kvalitní vystoupení
MÍR - RADOST •SPOLUPRÁCE .
Na prvním víkendu v červnu
se rozdělíme do menších
skupin podle zájmů a doved
ností a rozdělíme si úkoly.
Každý táborový den pak bude
probíhat příprava aktivit for
mou určitých miniškol.
Na táboře to bude asi
probíhat podle foglarovského hesla „mrsk, mrsk"?
To je pravda. Protože tábor potrvá necelý týden, nebudeme si moci do
volit obětovat tolik času stavěním a bouráním. Je dokonce možné, že bude
me spát v chatkách. Měli bychom se hlavně .sžít do kupy", abychom byli
dobrá parta. Už od června budou účastníci rozděleni do družin a na táboře
bude stejný režim jako na jamboree. Součástí přípravy bude nejen čisté
praktický výcvik, ale budeme zkoušet například i společenské vystupování
a vybrané chování povídat si o kulturních a geografických odlišnostech
a mezinárodním skautingu vůbec.
A jaký má jamboree pro český skauting význam?
V Chile se sejdou skauti ze všech konců světa. Ti všichni nám mají co
ukazovat. Mimo to je takové setkání velkým zážitkem, společnou oslavou,
při které lidi z naprosto různých kultur spojuje jedna velká myšlenka. Mys
lím, že je dobré a důležité, když tento pocit zažijí i mladší členové naší
organizace. Mezinárodní dimenze je to, co nám v Čechách ještě moc ne
jde. Myslím, že díky jamboree může zase o něco povyrůst české skautské
sebevědomí které se často, třeba í díky negativnímu postoji veřejnosti, krčí
v koutě. Chtěla bych. aby také v Čechách lidé věděli, že být skautem zna
mená být prospěšným pro společnost
ptal se Myšák
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POD ZÁMKEM
NA ČERVENÉM
Sedlčansko - malebná a romantická kopcovitá krajina ve
středním Povitaví, posázená maiými rybníčky a protkaná stu
hami potoků, spěchajících do náruče kdysi stříbropěnné Vitavy. To je poetický, aie také výstižný popis obiasti, v níž můžete
navštívit Junáckou rezervaci Červený Hrádek.
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Původní příroda je v okolí Sedlčan vzácně zachovaná, a to je pro junáky
- její ochránce - zvlášť potěšující zjištění. Sedlčansko se může pochlubit
i množstvím unikátních stavebních památek. Mezi nejznámější patří např.
Vysoký Chlumec, Vrchotovy Janovice, především však - v bezprostřední
blízkosti skautského areálu - Kosova Hora a Červený Hrádek. Podle něj
ostatně dostala skautská základna název.

Co nabízí?
Dominantou areálu je přebudovaná a velmi dobře vybavená hlavní bu
dova, ve které je v přízemí přednášková místnost pro asi 40 posluchačů
(stolky, židle) s okny na obou bocích místnosti, vytápí se kamny na dřevo
(či přímotopy). V přízemí je též sociální zařízení (umývárna se sprchami

Historická data
Zámek Červený Hrádek byl založen již ve 13. století, původně Jako opev
něná vodní tvrz nad potokem Mastnikem. Do dnešní podoby v duchu pozdní
romantické gotiky byl přestavěn v letech 1894-1896.

Junácká rezervace Červený hrádek
Skica příjezdové cesty

s teplou vodou a WC). V patře jsou dvě společné ubytovací místnosti (kaž
dá minimálně pro 16 účastníků) a dva menší pokojíky (trojlůžkové) vytápě
né přímotopy.
Další ubytovací prostory jsou v 9 ohatkách, umístěných do čtvrtkruhu
tak, aby ohraničovaly pozemek a umožnily postavení stanového tábora.
Chatky jsou čtyřlůžkové (bez vytápění a s el. osvětlením).
Pro postavení tábora je k dispozici 20 podsadových stanů.
Výbava kuchyně se skládá z velkého sporáku na PB a elektrické stolice,
2 lednic a přípravném stolu. Možné je použít i talíře, přtoory a hrnky. Za
kuchyní se buduje jídelna. Pod ní naleznete WC pro chatky a tábor
s umývadly, sprchou a teplou vodou.

Přesně o půlstoletí později se začíná psát i historie skautské základny
stejného jména. Tehdy dal br. Remišer ■Lon postavit pro první LŠ konanou
v roce 1947 dřevěnou přednáškovou halu s kaplí a kuchyni, která, mimo
chodem, stojí dodnes.
Po roce 1949 areál zabavil SČM (později ČSM a SSM). V roce 1968 byl
opětovně využíván Junákem a v letech 1969 a 1970 zde proběhly další
Lesní školy. Poté ovšem převzal základnu do správy ČSM.
Nyní je tábořiště opět k dispozici Junáku. Mimo řady jiných akcí, které
zde každoročně probíhají, jsou zde pravidelně pořádány Lesní školy a Lesní
kurzy chlapeckého i dívčího kmene.
V restituci byl zámek Červený Hrádek a s ním i pozemek, na němž skaut
ská rezervace stojí, vrácen baronu Janu Mladotovi ze Solopysk. Jeho vztah
k našemu hnutí i k pobytu na základně je velmi vstřícný.

Junácká rezervace
Vzhledem k organizační i hospodářské složitosti řízení areálu byla Ústřední
radou Junáka zřízena správní jednotka s názvem Junácká rezervace Svojsíkovy oblasti Červený Hrádek (najdete ji na adrese ÚRJ na Senovážném
náměstí v Praze). Jejím posláním je starat se o řádný a ekonomicky opti
mální provoz základny a umožnit pobyt skautské veřejnosti (srazy, výchov
né akce, tábory) případně též zahraničním skautům.
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Spojení
Vlakem do stanice Olbramovice, kde přestupte na motorový vlak do
Sedlčan. Z nádraží v Sedlčanech se vydejte po modré značce asi 2.5 km
kolem Červeného Hrádku až na základnu.
Autobusem do Sedlčan (v Sedlčanech se výhodně nakupují potraviny),
odtud k železniční stanici, dále po modré značce.

Na koho se obrátit?
Správcem základny je br. František Klápa (tel. 0304/ 752 40), který pře
dává a přejímá jednotlivé objekty dle dohody a vybírá poplatky stanovené
ceníkem (za plyn, elektřinu, vodu a ubytováni). Lůžko v chatce přijde na
25 Kč za noc, stan s podsadou na 10 Kč a stan bez podsady na 5 Kč.
Objednávky na ubytování a pobyt registruje hospodář JR ČH br. Michal
Žák (tel. 02/66 31 07 77). Přednost mají akce vzdělávací - LŠ a LK-objed
návají se půl roku předem. Týdenní pobyty, semináře, kurzy je třeba objed
nat 3 měsíce a víkendové akce 2 měsíce předem.
Zásadou je předávat areál čistší, než jsme jej přejímali. Vždyť jeho ná
vštěvníkům stejně jako JR ČH jde o vytvoření takové základny, která bude
naše hnutí reprezentovat na veřejnosti i ve vlastních řadách.
za Radu JR ČH její předseda Rys (upravil Mimi)

UDÁLOSTI KOLEM NAS
Blízko již byla svoboda,
svět rozkvetl
a za stěnou hřbitova
tragick)' život vyhasl.
.Svědky byly jen stromy,
prastaré astrolichnivěic'.
Véhe dotýkající se nebe
byly hrůzou oněmělé.
A oni šli...

Po zasazeni lípy do nového „Stromořadí
česko-německého porozumění"

Každoročně se vydávají skauti
k mohyle na Ivančeně pod Lysou horou

Skauti z přístavů Racek a Sarensis pomáhali
s úklidem CHKO Zďárské Vrchy

V sobotu 18. dubna bylo v obnovovaném
poutním místě Stará Voda založeno stromořadí
česko-německého porozumění. „Českou" lípu
zasadili manželé Ludmila a Walter Stecherovi
(SRN) za pomoci nejmiaděí světlušky Moniky
z 19. střediska Velký Týnec, „německý dub" vysa
dil Lukáš s pomocí ostatních z téhož střediska.

tězství připadlo dívčí Pětce z Těšína. Roveři
z Karviné byli nejlepší v kategorii činovníků
a R+ R.

lu. Skauti z přístavu „Sarensis" se vydali na Tisůvku a Peperek, Prakticky tak naplnili šestý bod
našeho skautského zákona.

Den po svátém Jiří - v sobotu 25. dubna se
vydalo přes 2000 skautů a skautek k mohyle na
Ivančeně pod Lysou horou, aby přiložením své
ho kamene uctili památku 18 skautů poprave
ných koncem války v polském Gieszynie.

Přes padesát nadšenců z východních Čech
se sjelo do Jaroměře na čtvrtý ročník setkání roverů a rangers pod názvem Subterra, které 30. 4.
až 3.5. uspořádali místní skauti. Kromě velké hry
v okolí Jaroměře o pcxlzemí Josefovské pevnosti
byla na programu debata se starostou Jaromě
ře a senátorem Miroslavem Mertikem. Věrni heslu
„Sloužím" účastníci také pomáhali při rekonstruk
ci pevnosti,

Na čtyři sta členů Svazu Harcerů v ČR
a přes sto hostů z Polska se sjelo v sobotu 9.
května do slezských Beskyd na základnu Kykula
na velkou slavnost. Náčelník Zviazku harcerslwa
polskiego Ryszard Paclawski přijel z Varšavy, aby
zde předal sestrám a bratřím žijícím v naší re
publice nádherný, zlatém vyšívaný prapor,
V programu bylo také mimo jiné udílení vyzna
menání zasloužilým členům hnutí a večerní tá
borový oheň.

Třetí ročník turnaje ringa pořádala 26. dub
na ORJ Karviná v Českém Těšíně, Turnaje se
účastnilo na 140 závodníků z naší republiky i Slo
venska. V kategorii vlčat a světlušek vyhrála vl
čata z Havířova, v kategorii skautů a skautek ví-

O víkendu 1.-3. května proběhla ve spolu
práci s CHKO Ždárské vrchy celookresní akce
„Úklid skal".
Skauti ze Ždárského přístavu „Racek" vyčistili
Rozštípenou skálu. Žákovu horu a Brožovu ská-

□

□

□

Podzimní Poradní skála
Poradní skála pro účastníky ve věku od 15 let
se bude konat o víkendu 9.-11. října 1998 v okre
se Nový Jičín. Hlavní téma této Poradní skály je
Vlastenectví, na večer připravujeme překvapení.
Vstupné bude vámi zazpívaná méně známá li
dová píseň, nejlépe z vašeho regionu a sepsané
čtyři drobné hříčky pro zabavení (vodáci dvě suchozemské a dvě vodnO. Cena 200,-Kč,
Podrobnější informace najdete v zářijovém
Skautingu. Přihlášky posílejte na adresu: Břeti
slav Kelinar, U rybníka 462, 741 01 Nový Jičín
60. výročí založení
Středisko Junáka v Lázních Bělohradu vzpo
míná 60. výročí založení organizace v místě. Ve
dnech 12,-13.9,1998 pořádá vzpomínkový sjezd
sester a bratří, kteří s námi přežili trojí přerušení
a mají na co vzpomínat. Pro mladé pořádáme
skautské závody jako Memoriál Libora Bajera,
pro starší ukázku dnešního prostředí pro činnost,
výstavku a hlavně besedu s posezením u tábo
ráku. Vydáme také vzpomínkový Almanach.
Co vás čeká
Po prázdninách vás dále očekává Help 98,
Písečný červ. Velký závod R&R a OS v Krušných
horách a další akce. Čtěte Junák hlásil!

□

□

□

□

□

□

□

□

Naše rovy
S bolestí v srdci oznamujeme všem, že nás
opustil bratr Bohumil Vraštil, člen 1. oddílu skau
tů a příslušník III. odboje - Skautské skupiny od
poru Jupro,
Maje zdraví podlomené 5365 dny otročení a
věznění v koncentračních táborech minulého re
žimu, zemřel náhle v neděli 12. dubna 1998 ve
věku nedožitých 70 let.
Středisko Junáka v Žamberku
Dne 14. dubna po krátké nemoci přešla ze ži
vota pozemského do věčného tábora a života
v něm sestra Anna Hynštová - Mladěna,
Byla nejstarší registrovanou členkou 8, stře
diska Vládi Tylšara Olomouc, hanácké družiny
Svojsíkova oddílu, našeho okresu a dívčiTio kme
ne. Do našeho hnutí vstoupila v roce 1920.
Mgr. K. Berka - Jáhen (Středisko Vládi Tylšara)

Celkem jedenáct hlídek se zúčastnilo hra
deckého Závodu vlčat o putovní totem náčelní
ka a Závodu světlušek o putovní vlajku náčelní.
V sobotu 16. května zvítězili 4. roj z 1. střediska
Karla Šimka a 18. smečka vlčat,

PROŽIJTE SVÁ
DOBRODRUŽSTVÍ
S VLČÍ STOPOU
Nabízím e Vám knížku,
se k te ro u žá d n ý den n e m u sí
b ýt všední!
Z obsahu:
Hvězdy na dosah.
Vánoční stromek zvířat.
Zelený život, Zázračný řebříček
Kniha má 50 stran, obálku
ilustroval malíř L. Baláka

D obrodružství s Vlčí stopou je knížka, k terá v znikla na
zá k la d ě více n e ž d v acetiletých zk u še n o s tí z e života o d 
dílu m ladých ochránců přírody. Je určena čte n ářů m od
deseti let a přináš í insp irativní n ám ěty p ro v edouc í, uči
tele a vychovatele.

Mimořádná nabídka; při hromadné objednávce na každé
3 výtisky 1 výtisk zdarma! Cena 37,-Kč -t- poštovné a balné.
Knihu si objednejte na adrese: E koC entrum BrnO
J ak u b s ké nám . 7, 6 02 00 Brno, tel./fax; 0 5 / 4 2 2 193 34

HLEDÁTE ZAMĚSTNANÍ?
Prodejna dřeva na Praze 9 přijm e sklad n íka
Plat 40,- Kč/hod -l- prémie nástupní
Informace na telefonu 02/ 81860706 denně od 8.00 do 16.00 hodin
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