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Vánoce, Vánoce 
přicházejí...

Venku fouká vítr a štípe mráz. Tisíce 
bílých sněhových vloček zakrývají špí
nu klikatých lidských cest. Mráz maluje 
na okna tvary neskutečných snů. Zdale
ka přišla k nám tichá noc.
Před koncem starého roku a na prahu 
nového dohánějí lidé zapomenuté dob
ré skutky celého roku. Vytvořili si pár 
dnů jako svátky lásky, svátky dárků pro 
štěstí a radostný úsměv, svátky dob
rých skutků, svátky štědrého večera, 
tiché noci, svátky velebné slávy na nebi 
a pokoje pro lidi dobré vůle na zemi. 
V tomto svátečním jiskření nahradili pod
statu Vánoc pozlátky nálady.
Do pestrých papírků balí své dobré 
skutky a převazují je zlatými stuhami 
tajemství. Hle, kouzlo Vánoc, kouzlo 
svátků lásky! Prskavka zazáří a zase 
zhasne, svíčka se promění na červenou 
slzu zapomnění. Vyhozený stromek, 
který viděl štědrou lásku jednoho veče
ra v roce, praporky prázdných salonek 
dává sváteční náladě sbohem. Na svět 
přišla Láska, nenašla místo v lidském 
srdci.

Nastává obyčejný všední den. Zas vítr 
odcizení fouká a štípe lidským chladem. 
Na světě umřel s koncem roku den dob
rého skutku.
Volám vás všechny, kteří jste vzali 
slavnostním slibem na sebe jařmo 
lásky k bližnímu a k lidem, zastav
te se! Neodcházejte do všedních dní 
s prázdnýma rukama, myslí a srdcem! 
Nečekejte s dobrými skutky do příštích 
Vánoc!
Ve jménu všech lidí volám: zastavte 
se! Svět je v nebezpečí sobectví a lho
stejnosti a je jen jedna cesta k zá
chraně: najít člověka. Člověka, ČLO
VĚKA, který by udělal navíc každý 
den aspoň jeden dobrý skutek na 
polidštění své I polidštění světa. Hle
dejte ho v sobě i okolo sebe!
Aspoň jeden dobrý skutek denně! 
Potom se každý všední den promění na 
svátek nového srdce, na splněný sen, 
na slzu radosti, na malůvky krásnějšího 
života, na slávu krajiny, na zlatou stuhu 
porozumění mezi lidmi dobré vůle.
Na čistou bílou cestu do lidských srdcí. 
A to všechno pro jeden dobrý skutek 
denně-tvů j a můj.
Vánoce, Vánoce odcházejí...

Iva Vaňková -  Ivava

grafika L  Rusek -  Šaman

M ilí čtenáři,
přejeme Vám krásné vánoční svát
ky, plné pohody a porozumění, a do 
nového roku mnoho lásky a spoko
jenosti na skautské stezce životem 

Vaše redakce

OMLUVA
V mimořádné příloze Skautingu věnované povodním byl redakč
ními úpravami změněn závěr článku Cihla pro Moravu.
Správné znění posledního odstavce je:
Veškeré peníze získané pří této akcí se budou shromažďovat na účtu 
pražského střediska „Blaník" (Česká spořitelna, Rytířská 29, Praha 1, 
číslo účtu 1389354038/0800, konstantní symbol 379, variabilní symbol 
120). Pro kontrolu ještě pošlete korespondenční lístek s oznámením 
zaslané částky na adresu: Pavel Budský -  Světluška, Thákurova 3, 
160 00 Praha 6. Je to proto, abychom mohli provést celkovou sumari
zaci darů skautských oddílů.
První uzávěrka této akce bude 31. prosince 1997, druhá 30. dubna 
1998. Nasbíranou částku předáme generálnímu sekretáři České kato

lické charity panu Dufkovi. Na toto předání budou pozvání všichni dárci 
a zástupci tisku. Průběžné výsledky budeme zveřejňovat v časopisu 
Duchovní rady „Na dobré stopě" a ve Skautingu.
Autorovi článku bratrovi Pavlu Budskému -  Světluškovi se omlouváme.

Marek Bárta

P.S. -  adresa peněžního ústavu ke kontu Junák -  NEJSTE SAMI 
19-5454480267/0100, konst. symbol 9 je Komerční banka, Spálená 51, 
Praha 1.

Stav konta Junák -  Nejste sami byI k 1.11.1997:
353 937,70 Kč.
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PRO c h v íl i t ic h a

štěstí a svoboda -  to není něco, co Je dáno, každý den Je třeba pro to něco udělat. Každý den přináší nové 
povinnosti -  vstát, přijít včas do práce atd. Každý den Je třeba vytrhnout Jeden baobab, abych použil slovníku 
Exupéryho Malého prince, protože Jinak se rozroste tak, že roztrhne planetu.

Daniel Olbrychski ©
Obraz i^kauti^kého hnutí
v říjnu uplynulého roku udělilo Ma
sarykovo demokratické hnutí Juná
ku čestnou medaillTomášeG. Masa
ryka. Ocitl se v dobré společnosti -  
současně stejné ocenění převzal 
i zástupce Československá obce 
legionářské a Sokola. A také vyni
kající osobnosti: předseda senátu 
P. Pitthart, předseda poslanecké 
sněmovny M. Zeman, předseda 
vlády ČR V. Klaus a další, z nichž 
asi třetina prošla skautskými oddí
ly. Na státní svátek pak prezident 
republiky V. Havel vyznamenal řá
dem Tomáše G. Masaryka skaut
skou vůdkyni Dagmar Skálovou -  
Rakšu, vedoucí protikomunistické 
skautské odbojové skupiny, a nej
méně tři další skauty. Vyznamena
ných bylo přitom celkem 54 -  z de
setim ilionového národa. To jistě 
není samosebou. Znamená to, že 
občani, kteří prošli skautskou vý
chovou, se osvědčili.

Tu a tam potkávám bývalé skauty, 
kteří o dnešní práci Junáka vůbec 
nic nevědí a stýskají si, že skauting 
už není to, co býval. Říkají to možná 
tak trochu na omluvu, že jsou právě 
jen bývalí. Jako by chtěli naznačit: „To 
kdybych já chtěl a vzal to do ruky -  to 
byste koukali, jaká bychom tu měli 
skauty...“ Jenže nechtějí a nevezmou. 
Podobné pochyby někdy, žel, za
chvátí i člověka uvnitř hnutí. Zdá se 
mu, že se skauti netěší takové po
věsti, jaké by si zasluhovali, čili 
vznešeně a moderně, že nemají ten 
pravý imidž a prestiž. Jako by ně
kdy někdo v této společnosti byl 
ochoten uznat dobrou práci toho 
druhého, jako by se někdy někdo 
v Čechách dočkal pochvaly.
Ve skutečnosti je však obraz skaut- 
skáho hnutí v povědomí občanů 
velice dobrý, možná někdy lepší 
než zasluhujeme. Paradoxně o tom 
svědčí i z lom yslná -  ve Dvojce

jsme říkávali „opičí" -  radost někte
rých sdělovacích prostředků, když 
se někdy někomu něco nepovede, 
někdo selže -  a nemusí to být ani 
skautský oddíl či tábor, stačí, když 
chodí do lesa a táboří. Jinak však 
na skauty nikdo neútočí, alespoň 
veřejně ne -  jen občas skauti sami.

Snažme se uchovat si svou dob
rou pověst i v nadcházejícím  
skautském roce, v němž všem 
světluškám, vlčatům, skautkám 
a skautům bez rozdílu věku přeji 
hodně pěkných zážitků v pospo
litosti dobrých kamarádů -  přá
tel -  sester a bratří.

Jiří Navrátil, starosta Junáka

Pozn. red.: Výsledky veřejného mí
nění a povědomí o skautingu u nás 
přineseme v některém z nejbližších 
čísel Skautingu.

IX. SXEH JEXAKA
Oznámení ÚRJ o konání Valného sněmu Junáka

Ústřední rada Junáka na svém pravidelném zasedání dne 8. 11. 1997 se rozhodla přijmout 
nabídku Plzeňské rady Junáka na uspořádání Valného sněmu a oznamuje, že Valný sněm 
Junáka se koná ve dnech 22. 5. až 24. 5.1998 v Plzni.
V souladu s ustanovením čl. 15 hl. 3 Volebního řádu Junáka vyzývám jménem ÚRJ okresní, 
městské a obvodní rady Junáka k uspořádání sněmů vyšších organizačních jednotek 
(dále VOJ) a to v období od 31. 1.1998 do 15. 3.1998. Na těchto sněmech proběhne volba 
delegátů na Valný sněm, resp. na sněmy vyšších organizačních jednotek (u obvodních rad). 
Pokud neproběhla volba rady příslušné vyšší organizační jednotky během minulých 18 mě
síců (tj. po 15. 9. 1996), bude příslušný sněm VOJ sněmem volebním.
Podrobnější informace (rámcový program Valného sněmu, volební kvóty, témata předsně- 
movní diskuse atd.) budou zveřejňovány pravidelně v JH.
Současně vyzývám rady VOJ, aby v dostatečném předstihu před konáním svých sněmů 
vybídly střediska ve své působnosti ke konání sněmů středisek.

Roman Dvořák, 
organizační zpravodaj

Prohlášení ÚRJ (ad SO)
ÚRJ se na svém výjezdním zasedání zabývala Stanoviskem 
Svojsíkova oddílu publikovaným ve Skautingu č. 2/97 a přijaia 
toto rozhodnutí:
ÚRJ chápe stanovisko SO jako projev jeho nezadateiného 
práva vyjadřovat se k dění v Junáku. Po obsahové stránce

však ÚRJ řadě bodů z tohoto prohlášení nerozumí a proto zve 
všechny členy Svojsíkova oddílu na vzájemné setkání, které 
se uskuteční v pátek 9. ledna od 16 hodin (místo jednání 
bude upřesněno) Stanovisko ÚRJ jako celku bude vydáno po 
tomto setkání. Z usneseni ÚRJ č. XXVII22 7.-9. 11. 1997



O T A Z IV IK Y
■ Proč je, podle tvého názoru, tak málo předplatitelů Skauta-Junáka?
• Myslíš, že by bylo dobré, aby si členové hnutí mohli vybrat svůj časopis (máme už čtyři podle věkových 
kategorií) v rámci zvýšených členských příspěvků (registračních popiatků)?

• Skaut-Junák si stále poma
lu obnovuje několikrát ztrace
nou důvěru, a ještě to asi bu
de chvíli trvat... Děti (i rodi
če) nevědí, do čeho strkat 
peníze dřív, a skauti nebýva- 
jíz nejmajetnějších.
• Připadá mi to ve- 

lice rozumné,
protože každá věková kate
gorie by měla mít k dispozici 
vlastní časopis, každý v rodině 
nebo oddíle vlastní výtisk. 
A čím větší náklad, tím levnější.

Josef
Výprachtícký 
-  José2, Praha

technik -  člen 
odbonj R&R

• Důvodů je asi víc, přestože 
v posledních dvou letech je 
časopis velice kvalitní. Na
příklad nedobrá pověst z let 
minulých, malá nebo žádná 
propagace oddílovými vedou
cími...

U nás na stře
disku jsme to 

u dětíjiž takto udělali. Kompli
kovanějším bylo v případě ro- 
verů a dospělých, což v sou
časné době řešíme.

ANO

Milan Zeibert 
'  Ježek, 
Třebíč

■ Časopis propagačně ještě 
nepronikl mezi děti, ale ne
vím, jak to zařídit.
* K l C  podle mne

nesmysl. Ať si kaž
dý časopis zaplatí ze svého.

• Jako kantor si všímám, že se 
moc nečte, souvisí to s vide
em, televizí, počítači. Děti samy 
v tomhle aktivní nebudou... 
Myslím, že by bylo řešením, 
kdyby byly vyšší členské pří
spěvky a děti by dostávaly ča
sopis automaticky.
• {viz odpověď na 

první otázku)

Pavel Budský 
-  Světluška, 
Praha
student 
teologie -  
redaktor 
oběžníku Duch. 
rady Junáka

• Za malý zájem o Skauta -  
Junáka může do značné míry 
malá propagace vůdců a vůd- 
kyň mezi svými dětmi. V na
šem oddíle tento časopis 
odebírají dvě třetiny skautů 
a skautek.
• jk Mám takový do-

jem, že tento ná
pad tu už jednou byl. Zvýšil 
by se sice poněkud regis
trační poplatek, ale díky zvý
šenému nákladu by jistě ča
sopisy vyšly levněji než teď.

Jana
Warausová -  
Jaška, Praha
pedagog -  
výchovná zpr. 
HKVS, 
redaktorka 
Kapitánské 
pošty

• Snad je to proto, že jeden 
si ho koupí, ostatní si ho půj
čí. Děti časopis přečtou, ale 
už se k němu nevrátí, asi je 
toho na ně v dnešní hektické 
době moc.
■ A K l r t  i® zají- 

mavý nápad! To 
je geniální! A tím by se zlep
šilo také čtenářství! Já být 
dítětem, tak bych to uvítala.

• Je to věc vedoucích, ale ti 
s tím nic nedělají. Slovo vedou
cích má velkou váhu, a kdyby 
časopis doporučili, tak by ho 
odebíralo víc dětí. Časopis by 
mohl být vedoucím dobrým po
mocníkem, „druhým vůdcem*'

’  A N O špatné, časopi
sy by četlo víc lidí, ale ne
směla by to být moc velká 
částka, a ještě ji vybírat nad
vakrát za rok, aby to rodiny 
(a určité ob lasti) unesly.

Jaroslav 
Pulkrábek -  
Ran, H. 
Vltavíce
zaměstnanec 
tiskárny -  zást. 
vůdce oddílu, 
vůdce JČLŠ

• Protože děti neumějí číst, 
a leckdy mají malou možnost 
se to naučit. Čtou spíš komi- 
xy než časopisy tohoto typu.

ANO i NE I T
oddíle praktikujeme odběr ča
sopisů v rámci zvýšených 
členských příspěvků již více 
než 3 roky, přesto si myslím, 
že direktivní rozhodnutí by ne
bylo přínosem. V obou přípa
dech je to věc výchovy.

Jiří Červinka -  
i  Brko, Praha

redaktor Niky 
a Wampumu 
Neskenonu -  
instruktor 
experimentální 
archeologie

• Je obecný trend, že psaná 
média jsou na ústupu. Aby 
byl titul úspěšný, musí být 
asi trochu konzumně laděný, 
a to naštěstí nejsou ochotny 
dětské časopisy akceptovat.

Řešením by bylo nevydávat 
časopisy jednotlivých orga
nizací, ale soustředit síly na 
jeden „super" časopis pro dětí. 
• Spíše Takového ře-

šeníbychse 
obával. Pokud by byl časo
pis tak dobrý, že by si ho 
všichni koupili, nebylo by to
hoto opatření potřeba. Ztrá
ta, způsobená negativním vli
vem naty, kteří by si ho normál
ně nekoupili, je větší, než plus, 
že časopis může vycházet.

Lenka
Svobodová,
Praha
obchodní 
vedouc/ 
nakladatelství -  
technická 
zpravodajka ÚRJ

• Myslím, že je to proto, že je 
málo propagovaný vůdci v od
dílech. Nestalo se mi, že by mo
je děti přišly a chtěly si ho ob
jednat, protože je prima, proto

že je náš, protože se o něm 
dozvěděly na schůzce...
* Vzhledem kto-

mu, že dochází 
ke snižování státních dotací 
a že znám situaci kolem na
šich časopisů, tak pokud 
chceme, aby nezanikly, je to 
nezbytné nutné.

v j r

JESTE MATE MOŽNOST SI OBJEDNAT SKAUTSKÉ ČASOPISY! NEVÁHEJTE!
• Skaut-Junák pro skauty a skautky
• Světýlko pro vlčata a světlušky
• Kmen pro rovery a rangers
• Skauting pro činovniky, R&R i oidskauty

Na adrese:
Tiskové a distribuční centrum Junáka, 
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1 
tei. 02124 102 415, fax 02_24 102 223



Kolik stojí dětství
Nedávno mne jeden z nováčků pře
kvapil otázkou:
„Marku, kolik stojí skauting?“
Zeptal jsem se, zda má na mysli časo
pis, nebo příručku. Odpověď zněla: 
„Ne, to nemyslím. Kolik stojí to, že sem 
můžeme chodit?"
Řekl jsem mu po pravdě, že roční od
dílový příspěvek je sto padesát korun. 
Zareagoval na to slovy:
„Týjo, to je  levný!"
Vzpomněl jsem si na setkání Malého 
prince s byznysmenem. Malý princ v ne
skutečném světě dospělých, kteří vše 
převádějí na peníze, na majetek, na 
bohatství A já najednou v situaci ještě 
absurdnější -  dospělý v roli Malého 
prince nevěřícně naslouchající malé
mu byznysmenovi.
Kolik stojí skauting?
A kolik stojí dětství? Za jakou cenu je 
od dětí vykupováno dospělými, kteří 
vedle sebe nemohou snést dítě, pro
tože by jim  bylo znamením prázdnoty 
a zbytečnosti jejich života.
Blížící se Vánoce jsou velkou oslavou 
ničím nedeformovaného dětství, které 
svou čistotou a hravostí dokáže promě
ňovat okolnísvět. Období které je před
chází, advent, k tomu ostatně ukazuje. 
Adventus latinsky znamená příchod. 
Příchod koho?
Příchod toho, který svět zbaví zla, ne
moci, nespravedlnosti, násilí bolestí 
utrpení... Neříkejte, že jste nikdy po 
příchodu někoho takového netoužili. 
Křesťané věří, že je  Bůh v tomto světě 
nenechává osamocené. Že však ne
přichází mezi nás jako nějaký super
man, který za nás vyřeší všechny naše 
problémy, ale paradoxně jako slabé, 
zranitelné nemluvně, aby nám připo
mínal, že dětství je  cosi božského, cosi 
posvátného. Přicházíjako znamení že 
neobjevíme-li znovu své dětství stěží 
nalezneme smysl svého života.
Advent, který nyní prožíváme, ať je nám 
tedy dobou hledání onoho ztraceného 
dětsNÍ v nás. Vždyť jakou cenu mají dár
ky, nemáme-li čas si s dětmi společně 
pohrát, byť by to bylo jen obyčejné „člo- 
brdo". Vždyť jakou cenu má uklizený, 
svátečně vyzdobený byt, když nás nutí 
jen napomínat: „Nedrob! Pojď mi koneč
ně pomoct s těmi záclonami! Zuj se!” 
Mnohem důležitějšíje, najít sl čas na své 
blízké, sednout a popovídat si o staros
tech všedních i  věcech svátečních. Pře
číst dětem před spaním něco z pěkné 
knížky, kterou jsme měli v dětství rádi. 
Možná je to udiví zvlášť jsou-H už -nácti- 
letí, ale určitě to přijmou rádi ne-ii s nad
šením. O navozeni sváteční atmosféry 
drobnými dárečky z pytlíčků či krabiček 
vlastnoručně vyrobeného adventního ka
lendáře nebo ještě lépe adventními veče
ry se svíčkou na stole nemluvě. A právě 
k tomu, udělat si volnou chvíli a strávil 
spolu více času než obvykle, jsou dlouhé 
adventní večery jako stvořené.
Pokusme se tedy vnést do zmatku a sho
nu předvánočních nákupů a gruntování 
alespoň trochu klidu a radosti. A pomá
hejme i těm našim „malým byznysme
nům" objevit krásy dětství které patří 
jim především. Marek a Káča

Není tajemstvím, že český skautinp zakládali, vedli a rozvíjeli nejen, ale 
především učitelé. Jména Svojsík, Řehák, Plajner, Průcha, Němec a mnozí 
další včetně řady žen byli svým způsobem pokračovateli světlých tradic 
českěho stavu učitelskěho z doby obrození v 19. století. Kantoři a kantorky 
bývali velkými příznivci skautingu. Věděli proč. Mnozí z nich tvořili zákiad 
činovnickěho sboru českého skautského hnutí. Tento stav se dochovat ve 
značné míře až do tet 1945-1948. Kde tyto loňské sněhy jsou?

Kde páni kantoři?
Po nástupu bolševické totality a potlačení skautské organizace dostávali učitelé 
přímé pracovní úkoly v komunistické Pionýrské organizaci. Pedagogické fakulty 
patřily k marxísticko-leninským baštám našeho vysokého školství. Svoji roli sehrály 
i všeobecné tendence uzavírání se do soukromých krátkozrakých prospěchů. 
Neznám statistické údaje. Dovoluji si ale tvrdit, že podíl kantorů na počtu našich 
činovníků a činovnic poklesl, je skromný a alarmující. Znám řadu výjimek, výbor
ných vůdců I jiných činovníků. Proč jsou výjimkami? Komu jinému by měla být 
I mimoškolní výchova našich dětí blízká, když ne pedagogům?
Tento nedobrý stav má jistě řadu příčin. Měla by se nad tím zamyslet naše ústřední 
rada i nižší složky Junáka. Značnou část viny je jistě možné připsat na náš vlastní 
účet. Neupoutali jsme pány učitele. Nemíníme samozřejmě uvažovat o spojení 
školní a mimoškolní výchovy, jak se zprofanovala v komunistické Pionýrské orga
nizaci. O dobré kantory bychom ale zájem mít měli a měli bychom je umět ke 
spolupráci přizvat. Mnoho našich mladých učitelů vůbec neví, co to skauting je. 
Zajímalo mne to. Navštívil jsem proto v Praze speciální Ústřední pedagogickou 
knihovnu v Mikulandské ulici. Ta má sloužit našemu učitelskému dorostu. Zkuste 
tam zajít sami. A zeptejte se na literaturu týkající se skautingu. Kartotéky vás v této 
záležitosti překvapítéměř ignorantstvím. Přitom se nedá říci, že se Junák nepostaral 
po roce 1989 o potřebnou ediční činnost. Proč tam ty publikace nejsou? Není to 
otázka pouze pro akviziční pracovníky té knihovny. Mělo by se snad o to zajímat 
i naše Tiskové a distribuční centrum. O skautingu by se naši budoucí učitelé neměli 
dovídat jen z komunistických pomluv našeho hnutí. Jak je na tom vůbec naše 
pedagogické školství? Kdo si ještě pamatuje, že v Praze bývala i stolice docenta 
skautingu?
Úbytek kantorstva je zřetelný i ve špičkách naší organizace. Po druhé světové válce 
máme v roli starostů Junáka stále právníky: JUDr. Fanderlik, JUDr. Sum, JUDr. 
Burešová, JUDr. Navrátil. To samo o sobě není jistě nic chybného. Chci jen i tímto 
dosvědčit, jak se zmenšil zájem stavu učitelského o náš skauting. V činovnickém 
sboru přibylo nejrůznějších profesí včetně těch novodobých, jako jsou například 
manažeři. To je dobře. Otázka ale trvá: „Kde jste, páni kantoři?"

Karel Lešanovský -  Kay

POZNÁMKA REDAKCE
Podařilo se nám v literatuře najit jen dílčí údaje, kolik pedagogů bylo v Junáku za první republiky. 
Tedy pro představu: v r. 1938 mělo hnuti asi 62 000 členů, obdobně jako dnes. Z toho bylo asi 
13 000 dospělých, z nich dále asi 4 000 přímých vedoucích u oddílů (vč. zástupců apod.) Tady 
počet pedagogů bohužel neznáme. V ročence byl rozbor podle povolání publikován jen 
u skupiny tzv. „činovníků", tedy zřejmě činovniků vyšších, kterých bylo celkem 997. Z nich bylo 267 
úředníků, 195 pedagogů, 77 lékařů, zdravotníků a lékárníků. Dále v žebříčku jsou řazeni sestupně 
soukromníci, právníci, řemeslnici, vojáci a četnictvo, duchovní, obchodníci, studenti a další profese. 
Podle poslední registrace je  pedagogů celkem 353, z toho 236 mladších šedesáti let -  tedy 
nedůchodového věku. Je to něco přes 1 % dospělých v Junáku. Mnoho z nich se angažuje ve 
vyšších organizačních jednotkách Junáka. I tento počet bude zřejmě poněkud zkreslený, víme, 
že díky podmínkám ve školství mnoho učitelů pracuje v jiných oborech, a původní povolání se 
v registraci neuvádí.
Je to hodně nebo málo?
Co se týče zastoupení skautské literatury v knihovnách, byly několikrát zasílány nabídky 
všem okresním knihovnám. Objednávek však bylo mizivé množství.
TDC (a předtím i nadace Fons) odvádí tzv. povinné výtisky časopisů do následujících 
knihoven: Státní pedagogická knihovna, Mikulandská 5, Praha 11, Městská knihovna Praha, 
Národní knihovna Praha, Knihovna Národního Muzea, Praha, Ministerstvo Kultury, Základní 
knihovna AVČR Praha, Archiv hl. m. Prahy, Nejvyšši státní zastupitelství ČR Brno. Státní vědecké 
knihovny: Liberec, Brno, Plzeň, Olomouc, Ostrava, Ústí nad Labem, Kladno, České Budějovice. 
U další produkce TDC bude postup obdobný. Titulů zatím nebylo mnoho.
O tom, jak odváděla povinné výtisky Junácká edice a jak to činí další skautští vydavatelé, 
nemáme žádné zprávy. Michala Rocmanoyá,

tisková zpravodajka ÚRJ

©o

Gramatika pro skauty
Každá hra má svá pravidla. Stejně tak je 
má i čeština a jsou závazná i pro skauty. 
Ve skautském názvosloví se často vys
kytují slova „vůdce", „rádce". Neobvyk
lá je tu koncovka -ce. Takových podstat
ných jmen rodu mužského není příliš 
(soudce, obhájce, dárce, plátce aj.). Při 
skloňování k těmto slovům žádný há
ček nepatří! Pátý pád je tedy:
...bratře vůdce! ...bratře rádce!

a ne jinak. Asi nás na nepravou cestu 
svádí obdoba s maskuliny s koncovkou 
-ec. Tam ovšem v pátém pádě háček 
patří. Tedy otče, lovče, střelče, ševče. 
Každý živý jazyk se vyvíjí a mění se 
i gramatická pravidla. Možná, že za ně
jaký čas budou pravidla připouštět há
ček i u zmíněných slov s koncovkou 
-ce. Ale zatím tomu tak není a ještě 
dlouho nebude. Nám pak nezbývá nic 
jiného než nepředbíhat dobu a respek
tovat pravidla současná. Sir
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V dobách minulých u nás rovering ve 
skautingu více méně živořil. Dorůstající 
chlapci a děvčata, pokud neměli před
poklady nebo ambice stát se vůdci ne
bo vůdkyněmi nebo jen pomáhat při 
vedení oddílů, málokdy nacházeli hod
notnou programovou náplň, chyběl jim 
kontakt s vrstevníky z jiných oddílů a vět
šinou po čase tápání a neuspokojení 
z hnutí odcházeli. Až na výjimky (např. 
M. Vosátka, V. Fanderlik) jim hnutí ne
bylo schopno nabídnout přitažlivý, da
nému věku odpovídající program. Po
kusy, které vycházely z vlastních řad, 
mnohdy sklouzávaly spíše do opozič
ních (vysokoškolský roverský kmen před 
rokem 1948) nebo politicky zabarve
ných vod. Vypadalo to tak, že skauting 
dovede motivovat jen děti a nad ztrátou 
teenagerů se buď hořekovalo, nebo se 
na ně pohlíželo jako na ty, kteří „raději 
chodí za holkama (za klukama)". 
Uplynulo něco vody od těch dob před 
50 lety, poznali jsme něco ze zkušenos
tí skautingu v jiných zemích světa, pře
devším však se našlo několik hlav sice 
šedivých, ale mládí rozumějících a ro
vering v posledních letech u nás zazna
menal nebývalý zájem a rozmach. Leč 
v duchu skautské písně „stály báby u sil

nice..." někteří, žijící stále těch 50 let 
pozadu, nepochopili, diví se převelice 
a s prstem vzhůru varovně káží:
1) Populísmus!
Je však populismem, jestliže se odpo
vídající program nabízí odpovídajícímu 
věku? Byl snad Baden-Powell populis- 
tou, když „rybám nabídl, co chutná ry
bě, nikoliv rybáři"? Vždyť celý program 
skautingu je možno takto nazvat popu
lismem, neboť „skauting je hra". Totéž 
pak platí beze zbytku a v plné míře i pro 
rovering. Jen se pozorně podívejme na 
ty stovky dospívajících hochů a dívek: 
spatříme v nich touhu po poznávání svě
ta, nových věcí, po silných zážitcích, po 
dobrodružství, a přitom tytéž ideály přá
telství, humanismu, pravdy, čistoty, kte
ré jsou páteří našeho hnutí. Pojí je touha 
po plném životě pro sebe i pro okolní 
svět. Hledají v něm své důstojné místo. 
Najdou je, budeme-li jim s mentorsky 
vztyčeným prstem jen kázat o tom, co 
by měli a co by neměli?
2) Koedukace!
„Však víme, jak to vypadalo na pionýr
ských a svazáckých táborech, co se 
tam dělo," pronesl před třemi roky je
den z vysokých činovníků Junáka jako 
filipiku proti koedukaci. Jaká je v těchto 
slovech obsažena víra ve skautskou vý
chovu? Jaká důvěra ne pouze vůči mla
dým skautkám a skautům, ale i vůči 
vlastní výchovné práci? Skauti jsou to
též co svazáci?! Neznám jiný způsob, 
jak vychovávat k vzájemné úctě než ve 
společnosti dospívajících. Naučit se to
leranci a porozumět sl, být pozorní a las
kaví a dovést si pomáhat, poznáváním

odlišnosti i společného se vzájemně 
obohacovat a rozvíjet. Oddělený pro
gram -  ano, vždy, pokud to jeho náplň 
po fyzické stránce nebo účelovém za
měření vyžaduje. Ale jenom potud! Ne
znám však jiný způsob, jak vychovávat 
k hledání a v ^ á ře n í odpovědného, tr
valého a hlubokého životního partner
ského vztahu, který před těmito mladý
mi v příštích letech bude stát.

Dosavadní naše zkušenost ukazuje, že 
jedině tato cesta má v dnešní době pře
létavých lásek, povrchnosti závazků a la
bilních manželství naději pro budouc
nost.

Vladimír Kopřiva -  Vik 
grafika Ladislav Rusek

Být, či nebýt 
v koedukovaném 
oddíle
Být, či nebýt v koedukovaných -  smí
šených oddílech, tzn. kluci a děvčata 
společně?
Já jsem nejprve chodila do dívčího od
dílu, ale během jednoho roku se z nás 
stal oddíl smíšený, protože jsme přibra
ly jednu družinu hochů. Tím chci říct, že 
jsem to poznala z obou stran a ráda 
bych se s vámi podělila o poznatky, kte
ré jsem za tu dobu zatím získala.
Začnu své vyprávění od roku 1990, kdy 
v Domažlicích vzniklo dívčí a chlapecké 
středisko. Každé z těchto středisek mělo 
své oddíly a každý oddíl měl svoje ve
doucí. Bylo nás hodně, měly jsme různé 
povahy a různé zájmy, ale dokázaly jsme 
se sjednotit a to byl ten první krůček, 
který nám umožnil poznat svět zase z tro
šičku jiné stránky. Společně jsme se učily 
uzlovat, stavět stany a další táborové 
stavby, orientovat se v mapě, poznávat 
přírodu, učily jsme se topografické znač
ky a azimut, abychom nezabloudily, ale 
hlavně jsme se díky skautským záko
nům a slibu naučily jednat lépe s lidmi 
a mezi sebou a vystupovat jako skuteč
né a opravdové skautky.
Potom přišel první tábor, na kterém 
jsme si měly ověřit naše celoroční zna
lostí a dovednosti prakticky. Kolik bylo 
smíchu kolem kuchyně, když některá 
z nás připálila cibuli nebo přesolila po
lévku anebo když jsme třikrát ohnuly

hřebík při stavbě brány. Ale jak jsme 
potom byly hrdé na to, když brána ko
nečně stála a když jsme si mohly jít sníst 
to, co jsme si uvařily a pak jsme uléhaly 
do spacáků s pocitem, že jsme to všech
no zvládly samy.
Mnohá z nás si aie po tomto táboře 
uvědomila, že kácení dříví v lese, kopá
ní latríny a stavba brány není pro její ruce 
to pravé. A tak začaly některé z nás od
cházet, ale my, které jsme zájem měly 
a těšily jsme se, co nás ještě čeká a ne
mine, jsme zůstaly.
Zatímco z našeho oddílu některé dívky 
odešly, chlapecký oddíl se v roce 1991 
rozpadl úplně. Našli se však mezi nimi 
i kluci, kteří by rádi pokračovali v tom, 
co tak pěkně začalo. A tak do našeho 
dívčího oddílu začala patřit ještě jedna 
družina -  a to družina chlapců. Všechny 
jsme si zvesela pískly. Ale začátky byly, 
stejně jako všechny ostatní, těžké. Ze 
všech stran bylo slyšet samé chichichi 
a hihihi, no zkrátka „puberťačky" -  vše
mu jsme se smály jako střelené. U kluků 
tomu bylo naopak -  zdálo se, že se nás 
trochu bojí, ale opravdu se nám to jen 
zdálo, protože je to  brzy přešlo a začalo 
to s nimi šít úplně stejně.
Zpočátku jsme si myslely,,že to bude 
výhoda, mít na táboře kluky, že za nás 
budou dělat ty „typicky" mužské práce, 
jako je např. kácení dříví a příprava tá
borového ohně. Pak ale přišel pn/níspo- 
lečný tábor a my jsme si uvědomily, že 
by to nebylo vůči nikomu fér a že by
chom neměly radost z toho, co za nás 
udělali druzí (v našem případě kluci).

A tak jsme začali mezi sebou soutěžit, 
kdo bude mít první postavenou latrínu, 
kdo uvaří lepší oběd a plno dalších věcí. 
Samozřejmě jsme se nasmály, když 
jsme viděly, jak se „otáčejí" v kuchyni 
nebo jak se nešťastně tváří na lavor 
s prádlem a na valchu, ale oni nám ne
zůstali nikdy nic dlužni.
Měli jsme, přiznám se, opravdu velký 
strach ze společného tábora, ale ten byl 
tak perfektní, že už bych ho za nic na 
světě nevyměnila.
Jak přibývala na našich skautských kro
jích léta v podobě bronzových lupínků 
i roky naše, my jsme se díky tomu, že 
jsme mohli vyrůstat ve společném oddí
le, naučili respektování se navzájem. 
Ceníme si přátelství, která v tomto oddí
le vznikla a trvajíjiž dlouho a jistě budou 
trvat i nadále, ceníme si také rytířského 
chování chlapců a takhle bych mohla 
jmenovat ještě dlouhou řadu vlastností, 
které nám kdysi byly cizí, ale které dnes 
považujeme za naprosto samozřejmé. 
A co bych tak mohla říct na úplný závěr? 
Vrátím se k otázce, kterou jsem začala. 
Být, či nebýt? Já osobně bych zvolila 
„BÝT", protože nám přece nejde o to, 
v čem jsme lepší my -  a v čem jsou 
lepší chlapci. Ale hlavně nám jde o to, 
abychom nalezli to nejlepší na cestě, po 
které jdeme všichni společně -  na cestě 
životem. Jaroslava Vlčková

Z časopisu Krajem šesti řek

(Písemná práce k čekatelským zkouškám, 
Domažlice 1997. Práci dala k dispozici 
sestra Batula z Chodova)



Ing. Tomáš Kvapil (41), absolvent Elektro
technické fakulty VUT a bakalář práv, člen 
KDU-ČSL, ženatý -  manželka Olga (37), pět 
dětí: Lukáš (14), Jakub (13), Anežka (9), 
Honzík (4) a Johanka (3 měsíce)

Jak
í s k a u t u | e

m i n i í i t r
rozhovor s ministrem pro místní 
rozvoj, Ing. Tomášem Kvapilem

Jak ses dostal ke skautováni a co /s í 
v hnutí dělal, než Jsi převzal funkci 
ministra?
Podobně asi jako mnoho příslušníků mé 
generace jsem začal skautovat v roce 
1968, ve svých dvanácti letech v Olo
mouci. Když skauting končil, byl jsem již 
podrádce družiny. V roce 1970 naše 
středisko nepřecházelo do Pionýra, u- 
končilo svoji činnost. Musím říct, že mé 
skauting tak nadchl, že Jsem se snažil, 
aby naše družina pokračovala ve své 
činnosti nějakou formou i nadále. Schá
zeli jsme se u rodičů, u nás nebo případ
ně u některého z kamarádů a neoficiálně 
jsme ve skautské činnosti pokračovali. 
Pak jsem se postupně začal starat 
o mladší děti a pokračoval jsem v této 
práci s nějakými přestávkami po celých 
dvacet let až do roku 1989-90.
Kromě běžné činnosti jsme pořádali ile
gální tábory, na které jsem zval i jiné 
děti, protože celoroční činnosti jsme se 
věnovali pouze s jednou družinou.

Skautuje i  Tvoje rodina?
My jsme skautská rodina, manželka Olga 
v Olomouci vedla rangers až do doby, 
než se přestěhovali za mnou do Říčan. 
Nejstarší syn Lukáš -  Rozum je rádce 
družiny v Olomouci. Zůstal tam kvůli 
škole u prarodičů. Jakub byl podrád- 
cem, teď se rozkoukává v novém pros
tředí, do oddílu zatím nechodí. Dcerka 
Anežka je vzorná světluška, čtyřletý Hon
zík je nadšeným obdivovatelem svých 
starších sourozenců, a nejmladší Johan
ka -  té jsou tři měsíce.

Stíháš Ještě sledovat dění v hnutí?
Když jsem vloni odcházel z Olomouce, 
loučil jsem se se střediskem, které jsem 
předal svému mladšímu bratrovi Pavlo
vi. Ten teď pokračuje. A přes něj dění 
v Junáku sledují, i když mnoho času na 
to samozřejmě nemám.

Jak Jsi viděl a prožíval povodně?
Povodně -  to byla velká hrůza pro ty, 
kdo je bezprostředně zažili. Já jsem tou 
dobou nebyl v Olomouci, musel jsem 
být tady v Praze.
V našem domě byla vyplavená klubov
na vlčat, rozmočené vybavení muselo 
být zlikvidováno. Další chlapecký oddíl 
měl klubovnu v bývalém krytu -  ta je 
také zničená...

Je o tobě známo, že se zabýváš rom
skou otázkou, zakládal Jsi v Oiomou- 
ci romskou škoiu i oddíi. Mysiiš, že

přístup skautů k ftomům Je Jiný než 
přístup ostatnípopuiace?
Neuvažoval jsem o tom, zda by právě 
skautské hnutí mělo řešit tyto otázky. 
Ale je bezesporu nutné, aby se proble
matice Romů věnovalo po celé republi
ce. Někde se to úspěšné daří, například 
Saleziánům v Ostravě...
Vycházím z toho, že je nutné začít u dě
tí, je možné je směrovat, věnovat se jim, 
aby poznali i jiné prostředí, vytvářet jim 
větší šanci pro další život.
Ten oddíl pokračuje dál. Je v něm asi 
dvanáct dětí, je čistě romský. Uvažovali 
jsme o oddílu smíšeném, měli Jsme dva 
nebo tři romské chlapce mezi ostatními. 
Ale oni mají problémy s docházkou, při
jít někam včas, mít náležité vybavení 
atd. A to dohromady sloučit nejde. Člo
věk musí mít pro všechny „stejný metr".

Vůdce Je Rom?
Ne. Myslím, že bychom měli v této prob
lematice vystaráno, kdyby se podařilo 
někoho takového najít. V tuto chvíli je 
naším úkolem si ho vychovat.

Máš pocit, že by byla možná nějaká 
spolupráce mezi skauty a Minister
stvem pro místní rozvoj?
Spolupráce asi především musíbýt s mi
nisterstvem školství. Junák jako organi
zace dětí a mládeže spadá do jeho kom
petence.
Já se samozřejmě snažím pomáhat ne
jen skautům, ale veškeré mládeži, napří

klad podporou při tvorbě zákonů a vy
hlášek, které se mi zdají dobré pro vý
chovu dětí a mládeže. V současné do
bě například se připravuje novela záko
na o loteriích a hracích automatech.

Myslíš si, že Je možnost vytvořit diou- 
hodobý (min. desetiietý) pián stá
tem podporované preventivní výcho
vy dětí proti sociáině rizikovým fak
torům (drogy, kriminaiita, AiDS...), 
napříkiad dostatek m ožností vyžití 
dětí ve voiném čase, zajímavý a iev- 
ný program (otevřená hřiště, domy 
dětíatd ...)?
Já si myslím, že takový dlouhodobý pro
gram by byl jistě velice dobrý, rád bych 
jej podpořil, když najdu způsob k jeho 
zpracování. Nebude určitě jednoduché, 
aby byl na vyšší úrovni přijat, ale přesto 
to stojí za pokus. Výchovou a prevencí 
je třeba se zabývat, a Já se pokusím 
prosadit, aby se v tomto směru také 
nějaká představa třeba ve volebním 
programu naší politické strany objevila.

Pomohia ti skautská výchova nějak 
v tvé současné práci?
Skauting pomáhá člověku vytvořit si lé
pe nějaký řád, pořádek. Myslím, že bez 
skautingu, bych se těžko vydal na poli
tickou dráhu, protože jsem si odtamtud 
odnesl silný pocit odpovědnosti za dru
hé, a to se může v dospělém věku pře
rodit v zodpovědnost všeobecnější, za 
celou společnost.

Říká se, že si rád stojíš za svým. Je 
i  tato viastnost Jedna z těch, kte
rou ti dal skauting?
Byl jsem vychováván k cílevědomos- 
ti..., ale nejde jen o to stát si za každou 
cenu za svým, je třeba být otevřený pro 
diskusi, člověk musí umět i přijímat ná
zory druhých, a pokud dojde k závěru, 
že ten jeho názor je správný, tak se za 
něj také musí postavit.

Chceš něco skautům vzkázat?
Rozhodně to, aby byli vytrvalí, nedali se 
odradit překážkami, kterých jistě každý 
ve svém životě má nemálo. Myslím si, 
že je potřeba, aby skauti byli běžci na 
dlouhé tratě.

Ptaly se Káča a Ornela 
Foto archiv T. Kvapila



Jak |e nám drahé T D C
„č ím  dokonalejší Je vybavení ústředí a některých činovníků komunikační technikou, jako jsou mobilní telefony, počítače, faxy 
a značně nákladné TDC, tím více narůstá blokáda informací mezi ÚR a terénem."

Ze stanoviska SO

Zastavím se u dvou informací, které v této větě zaznívali. Prvrtl\e „in fo rm a čn íb lo káda ". Trefně o tom píše br. starosta v č. 3, 
a tak se omezím na produkci TDC. Na posiedním sněmu byi Skautíng vyhiášen základním  pram enem  in fo rm a c í p ro  hnutí. 
A informace, které )e třeba do hnutí dostat, čtenáři vždy na jdou-buď  v časopise samém, nebovpříiohách, zviáště ve věstníku 
ÚRJ -  Junák hlásí.
Bohužei Jsou dodnes střediska, oddíly, které Skauting neodebírají. Jsou také činovníci, kteří jej objednávají s někoiikaměsíčním 
zpožděním, a pak vyčítají, že nemají čerstvé informace. Aie my nemůžeme -  pokud nebude Skauting součástí registračního 
popiatku -  nikoho nutit k odběru. Pak tedy nastává někde informační bariéra.

Co se nám tak drahého TDC týče, snad si někteří pamětníci vzpomenou. Pro jistotu stručná rekapituiace:
Od r. 1990 do r. 1992 vycházeiy časopisy Skauting a Junák v Mladé Frontě. Počet výtisků však rapidně kiesal (např. 
u Junáka z 80 000 na něco přes 10 000, nepočítaje v to značnou remitendu, tedy vrácené výtisky z prodeje), a v MF pro 
nerentabiinost vydávání skončilo. V témže roce se vytvořila při ústředí Junácká edice, s.r.o., která se ujala vydávání obou 
časopisů. Vydala i několik příruček, stezky apod. Počet výtisků opět klesl, a JE, přestože byla částečně ústředím podporována 
a dotována, bojovala s neustálými finančními těžkostmi, až se v r. 1994 zhroutila a rozpadla. Těsně před tím se výroba Skauta
-  Junáka přesunula do prosperujícího DTP studia Computer 2000. Úmysl pomoci časopisu byl dobrý, ale realita byla tvrdší
-  vydávání ho do půl roku finančně vyssálo a časopis téměř nevycházel. Výrobu Skautingu po rozpadu JE převzala na dva 
roky nadace Fons, v níž pracovalo několik spřízněných duší. Časopis neskončil krachem jedině díky tomu, že velkou část 
práce dělali dobrovolníci -  to ale nejde dělat věčně. Navíc chystaný zákon o nadacích měl podobné činnosti nadací zabránit, 
a spolupráce musela skončit.
Východisko? Například vlastní vydavatelství.
A tak vzniklo TDC -  Tiskové a distribuční centrum Junáka.

Co má za rok existence za sebou?
Kromě toho, že převzalo vydávání Skautingu, dosud problematického Skauta-Junáka, a nově Kmene R&R, má na starosti 
rozesílku všech časopisů, nyní kromě Světýlka i Kapitánské pošty. Kmenových novin OS. Vydalo již nékolik drobnějších 
příruček, vydává stezky, převzalo přípravu vydání -  byť s obtížemi -  základní skautské příručky Skautská stezka a propagač
ních materiálů Junáka.
PracovníciTDC mimo svoji práci často hasí i různé akce, na které zrovna nikdo jiný nemá čas a chuť- např. distribuci vstupenek 
na Mauglího, přípravu a zázemí některých velkokapacitních seminářů, část P. R. (tj. vztahy s veřejností a propagace Junáka) 
a podobně.
Určitě to není málo. A jestli máme zůstat na nastoupené cestě k tomu, aby o nás věděla i neskautská veřejnost, pak objem 
práce určitě i dál poroste.

Michala Rocmanová -  tisková zpravodajka ÚRJ

Usedám k drahé výpočetní technice a píši tento článek. Cítím 
totiž, že je  to mou povinností, nebof je  zde nepřímo napadána 
práce mnoha obětavých lidí -  zaměstnanců, spolupracovníků 
a příznivců. Proto jsem se rozhodl vám ve zkratce vyčíslit 
ekonomickou situaci TDC a uvést jeho některé aktivity, snad 
také proto, aby Svojsíkův oddíl měl kde načerpat Informace, 
protože je m i velkou záhadou, z jakých materiálů vyvodil naši 
nákladnost.
V úvodu je třeba podotknout jednu velkou tučnou technickou 
poznámku. Údaje zde uvedené jsou jakýmsi průměrem za rok 
1997, neboť tento rok a s ním i jeho účetní uzávěrka ještě 
neskončila a minulý rok TDC teprve začínalo. Proto berte, 
prosím, tyto údaje jako zaokrouhlené a předběžné. Mají dát 
procentuální představu (a zde jsou velmi přesné) o náklad
nosti našich projektů. Přesná čísla budou známa v průběhu 
příštího roku a budou součástí Výroční zprávy TDC, kterou 
naleznete jako přílohu v jednom z jarních čísel časopisu 
Skauting.

Tiskové a Distribuční Centrum Junáka zřídila Ústřední rada 
Junáka 16. dubna 1996, jako středisko se zvláštním statutem. 
Jeho posláním je zajištění vydávání, distribuce a prodeje 
knih, časopisů a jiných tiskovin Junáka -  svazu skautů 
a skautek ČR, konaných v souvislosti s posláním organizace. 
Jako součást Junáka je toto středisko samozřejmě neziskové. 
Hlavním orgánem je rada, kterou jmenuje ÚRJ. Ta jmenuje 
ředitele, který je odpovědný za chod střediska. TDC dále za
městnává 5 stálých pracovníků a 4 pracovníky ve výkonu 
civilní služby. Tento stav je pro zabezpečení stávajících čin
ností nejnižší možný.

Činnost TDC má následující okruhy činnosti:

1. Vydávání časopisů
-  Skauting -  10 čísel ročně ■¥ přílohy ÚRJ, náklad 5 000 ks

-  Skaut-Junák -  10 čísel ročně, náklad 5 000 ks
-  Kmen -  5 čísel ročně + příloha, náklad 1 500 ks
-  ročně celkem 107 500 ks časopisů

2. Pravidelná distribuce časopisů, které TDC nevydává
-  Světýlko -  10 čísel ročně, náklad 3 000 ks, rozesílka -í- 
příjem předplatného
-  Kapitánská pošta -  10 čísel ročně, náklad 250 ks, rozesílka 
+ příjem předplatného
-  Kmenové noviny -  občasník, náklad 600 ks, rozesílka

3. Knižní produkce
-  v roce 1997 celkem 10 titulů v naší přímé režii
-  celkový náklad 54 500 ks
-  dvě nové edice, dvě CD
-  o úspěšnosti svědčí, že všechny publikace vydané do léta 
1997 jsou již více než z poloviny rozebrány
-  nejúspěšnější vydaný titul -  Kalendářík Skaut-Junáka -  
náklad 4 000 ks rozebrán za dva měsíce, dotisk je právě nyní 
na trhu

4. Prodejní a zásilková služba
-  správa třítisícové databáze
-  každý měsíc rozesíláme více jak 10 000 časopisů a nejméně 
500 dalších publikací
-  rozesílka Skautských pramenů -  cca 15 000 knih
-  více jak 40 skautských titulů v naší nabídce
-  k 15. listopadu přímý prodej na nejméně 40 akcích -  v pod
statě každý týden máme někde v republice svůj Stánek
-  v tomto roce jsme rozeslali na 4 000 propagačních nabídek 
o našich publikacích

5. Doplňková činnost
-  pro Junáka zajištění prací v oblasti vztahů s veřejností -  
spolupráce s agenturou Kairos -  koncert ve Vinohradském



výdaje výdaje

SKAUT-Junák

tisk 580 000,- 38,67 st. dotace 900 000,- 60,00

sazba 350 000,- 23,33 předplatné 400 000,- 26,66

mzdy 300 000,- 20,00 prodej 80 OOO,- 5,33

honoráře 100 000,- 6,67 reklama 20 000,- 1,33

režie 120 000,- 8,00

propagace 50 000,- 3,33 s tá le  c h y b í 100 000 ,- 6,68

1 500 000,- 100% 1 500 000,- 100%

DISTRIBUCE

P 9m
i ■

mzdy 250 000,- 31,25 předplatné 550 000,- 68,75

režie 285 000,- 36,63 rabat 250 000,- 31,25

poštovné 180 000,- 22,50

cestovné 25 000,- 3,13

tisk 60 000,- 7,50

800 000,- 100% 800 000,- 100%

■

tisk 450 000,- 34,62 St. dotace 400 000,- 30,77

sazba 70 000,- 5,38 předplatné 520 000,- 40,00

mzdy 500 000,- 38,46 prodej 10 000,- 0,77

honoráře 10 000,- 0,77 reklama 55 000,- 4,23

režie 240 000,- 18,46 315 000,- 24,23

propagace 30 000,- 2,14

1 300 000,- 100% 1 300 000,- 100%

tisk 1 500 000,- 68,97 St. dotace 550 000,- 25,29

sazba 400 000,- 18,39 prodej 1 050 000,- 48,28

mzdy 115 000,- 5,29 reklama 100 000,- 4,60

honoráře 80 000,- 3,69 granty 475 000,- 21,84

režie 40 000,- 1,84

propagace 40 000,-

2 175 000.- 100% 2 175 000,- 100%

divadle, jednání se sponzory, průzkum veřejného mínění 
a další
-  organizační zajištění dvou seminářů Tiskových zpravodajů
-  organizační zajištění Velké porady o výchově činovníků
-  spolupráce na Fénixů 97
-  kompletní předpříprava nástěnného kalendáře na rok 1998
-  částečné organizační zajištění akce „Skauti v Národním 
divadle'*
-  od listopadu tohoto roku zajištěni oblastí propagace pro 
naši organizaci -  propagační materiály apod.
-  další doplňkové činnosti pro Junáka

K této činnosti disponuje TDC majetkem, který zahrnuje např. 
v prohlášení SO zmíněné počítačové vybavení a jeden mo
bilní telefon, většina tohoto majetku byla pořízena z darů 
a grantových programů.

Hospodaření v roce 1997

Celkový předpokládaný obrat TDC činí cca 5 000 000 Kč. 
Finanční rozklad a vytížení zaměstnanců je patrné z uvede
ných tabulek a grafů.
Samozřejmě tato fakta neznamenají, že se nám vše daří, že 
neděláme chyby. Jsou tu velké a věřte, že i pro nás velmi 
nepříjemné problémy s publikací Skautská stezka, stále nám 
nefunguje distribuční síť, tak jak bychom si my, ale hlavně vy 
přáli a jistě další a další. Věřte však, že se snažíme z chyb učit, 
někdy to jde pomalu, a v dalším roce a půl naší činnosti bude 
naší snahou snížit reklamace na co nejmenší možnou míru.

Na závěr chci poděkovat všem, kteří nám pomáhají, kteří nám 
věří a kteří se za nás v těchto chvílích postavili. Díky.

Roman Šanřora -  Bobo, ředitel TDC

šéfredaktor
SKAUTA-Junáka

Z ČEHO JSOU 
PLACENI JEDNOTLIVÍ 
PRACOVNÍCI TDC

civilní zaměstnanci ředitel -  35% režie; 10% Skauting; 5% S-Junák;
20% distribuce; 30% knihy 

šéfredaktor SJ -  100% S-Junák 
šéfredaktor SK -  100% Skauting 
redaktor JH -  50% JH; 15% Junák;

10% distribuce; 25% knihy 
sekretářka -  70% Skauting; 20% Junák;

10% režie
tajemník -  50% režie; 50% distribuce 
civilní služba -  100% distribuce 
civilní služba -  100% distribuce 
civilní služba -100% režie 
civilní služba -  100% režie



Je už to spousta le t, co  se tah le hra u nás v  oddíle hraje. Tehdy jsm e se 
tro šku  víc, zv lášť na táborech, zabývali životem  indiánů, a často jsm e si 
p ře d č íta li vzpom ínky oč itých svědků z různých knih. Jednou z  oblíbených  
byla kniha Pláč p táka BouřUváka.
N áčeln ík Ka-ge-ga^ga-bou, Odžibwej, (1818-1863), známý též ja ko  George  
Copway vypráví:

Pa-pa-se-ka-wej
Jistě nejzajímavější ze všech her měho 
národa Odžibwejů je MÍČOVÁ HRA DÍ
VEK -  PA-PA-SE-KA-WEJ v jazyce Od
žibwejů. Hru hrají většinou mladá děv
čata, ale ani vdané ženy se nevylučují.

Míč se skládá ze dvou jelenicových pyt
líků, asi pět palců dlouhých a jeden pa
lec v průměru. Ty se svážou tak, aby 
mezi nimi zůstala tak sedmipalcová me
zera. Míč se odráží holí, která je přibliž
ně pět stop dlouhá.
Hra se hraje v létě ve stínu košatých stro
mů, dívky se snaží najít své mety „tawin" 
a odnést k nim míč na holi. Mety se urči 
ráno: děvčata si na tento den namalují 
tváře rumělkou, odloží až na nejnutnější 
všechny zbytečné části oděvu a do vla
sů, které jim padají jako záplava až k pa
tám, si zapletou barevná pera.
Před začátkem zápasu se celá vesnice 
shromáždí a mladí muži, jejichž milova
né se hry účastní, vrhají na dívky krad
mé pohledy, které jim hráčky oplácejí 
zářivými úsměvy.
Tato hraje stejně zmatená jako hra mu
žů.
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Podle líčení hry, kterou jsme znali z dří
vějška, jsme si pravidla upravili a upřes
nili. A tehdy jsme si také vyrobili bytel
né míčky. Jelenice nám připadala příliš 
jemná, použili jsme kůži z jakési staré 
aktovky a vycpaly je  pevně suchou trá
vou. Vypadaly takto:

(Je zde míněn Lakros, který popisuje 
autor takto:
Do země se zatlučou dvě žerdě ve vzdá
lenosti asi čtyř set kroků od sebe, které 
oběma mužstvům slouží za branky. Muž
stvo, které odnese míček a udeří do žer
dě, vyhrává hru. Bojovníci, mladí a sta
teční, velmi skrovně odění a fantasticky 
pomalovaní a ženy, ozdobené pery, se 
shromáždí kolem svých kapitánů, kteří 
jsou obvykle velmi rychlí v běhu. Míček 
se musí buď přenášet v běhu, anebo há
zet. Když se míček vhodí mezi hráče, 
nastane rozruch. Hole se míhají sem 
a tam, hráči běhají a křičí, padají přes 
sebe a šlapou po sobě a s některými se 
během zápasu zachází dost hrubě. 
Octne-li se míč daleko od obou stran, 
nejbližší hráč jej okamžitě nabere holí, 
utíká co nejrychleji a jiní tři nebo čtyři jej 
pronásledují. Ostatní povzbuzují své hrá
če: „Ha! Ha! Jah!" „A-ne-guk!" a tyto vý
křiky je slyšet i ve vzdálenějších chatr
čích, neboť všichni, i děti, se zajímají 
o napínavou hru. Nejde jim jen o výhru, 
ale sledují, jak hráči padají a válejí se po 
sobě. Hlasité veselé výkřiky diváků, kteří 
stojí u vchodů svých vigvamů, znějí bez 
ustání a jsou důkazem, že se výborně 
baví...)
Děvčata běží k místu, kam má míč do
padnout. Žádná se nezastaví, aby poví
dala o nehodě, která ji potkala, a i když 
se hodné napadají, vstanou a přitom se 
smějí a křičí; některé pokulhávají za os
tatními. Ozývá se „Ain gú“ , což je dobré 
napodobení vrkání hrdličky.
Ceny bývají vyšívané podvazky, moka
síny, kamaše a rumělka. Někdy pošle 
náčelniV vesnice před začátkem hry ba
líček, jehož obsah si mají děvčata po 
zápase rozdělit.

Z knihy Pláč ptáka BouřUváka, 
Orbis Praha 1965

Mimochodem slouží dodnes, víc než pat
náct let a říkáme jim  něžně „lakrospytlí- 
ky". Tehdy se totiž ještě lakros běžně 
nehrál, jen pár oddílů mělo tehdy ještě 
dřevěné, kůží vyplétané pálky, a téhle 
„naší" hře se říkalo „ženský lakros". Vi
děla jsem je j hrát s různými míčky -  
sáčky z pevného plátna plněná pískem, 
turbanové koule z dlouhé kožené uzlo- 
vačky, dokonce krátké dřevěné kolíky, 
spojené kusem prádelní šňůry. Přesto 
bych znovu dala přednost kůži a náplni 
z trávy. Je příjemná na omak a nezraňu- 
je, jako mohou silou vržená dřívka.
H ů l si vyrobí každý hráč sám. Je vysoká 
asi do pasu -  hrají-li hru malé děti, stačí 
asi 80 cm, u větších max. 1 m. Rovná, 
nejlépe lísková hůl, silná asi jako palec, 
(průměr cca 2-2,5 cm), chlazená, na 
koncích řádně zaoblená. Je-li čas, třeba 
na táboře, majitelé si j i  vyzdobí řezbami

ornamentů do kůry, příp. označí osobní 
značkou.
H řiš tě  je  libovolně dlouhé -  podle veli
kosti louky 50-150 m. Na jeho koncích 
jsou umístěny branky jako na český 
lakros, dvě tyčky cca 2 m o d  sebe, vyso
ké cca 150 cm. Brankář se ale, na rozdíl 
od jiných her, do brány nestaví-v bráně 
se nesmí nikdo zdržovat. Mužstvo se 
také nedělí na obránce a útočníky. 
Hraje se libovolně dlouho, podle toho, 
jak moc se chcete ulítat, ale ideální délka 
po ločasu je asi 10 minut, pak se mění 
strany. V případě rovnosti bodů se při
dává další poločas.
Na začátku hry jeden kapitán č i kapitán- 
ka (nebo rozhodčí) vyhodí uprostřed hřiš
tě míčky do vzduchu, ostatní se je snaží 
ukořistit, zachytit na své holi a dopravit 
je  do branky soupeře. Pochopitelně to 
chce rychle běhat, přihrávat, manévro
vat, a občas se vyznat v tlačenici kolem 
míčků, dopadlých na zem. V případě za-



Nkauti^ké
čajoTání
Nastává období chladných zimních ve
čerů a s ním i čas našich „Voňavých" 
čajoven. S růstem vlivu východních ná
boženských směrů na naši kulturu a pří
chodem módy ve stylu „ethno" vzrostla 
u nás obliba v popíjení čajů. Černých, 
zelených, přírodních, ochucených vše
lijakými esencemi, ovocných i bylin
ných. Není mnoho příjemnějších čin
ností než posedět s přáteli nad šálkem 
voňavého zlatého čaje v družném roz
hovoru. To bylo také hlavní myšlenkou 
při přípravě první čajovny v listopadu 
1993. Průměrně pětkrát do roka se 
v zimním období přemění klubovna na
šeho oddílu v útulnou čajovnu osvětle
nou svíčkami, provoněnou vonnými ty

činkami, s příjemnou meditační hud
bou, kam sl může přijít posedět kterýko
liv člen střediska. Atmosféru dotváří ob
sluha -  rangers ve stylovém oblečení, 
nápojové lístky s názvy čajů jako např. 
Tajemství 1000 a 1 noci, i objednávání 
pomocí zvonečků. Odpoledne je vyhra
zeno světluškám a vlčatům. Oproti oče
kávání -  neprobíhá tu žádný řízený pro
gram -  sem docházejí velice rádi. Popijí 
čaje, snědí něco sušenek či oříšků, po
povídají sl, zahrají přinesená kvarteta. 
Jsou najednou více dospělí- hospodaří 
sami s vlastními penězi a mohou se 
chovat jako velcí. Večer bývá čajovna 
plná k prasknutí. Roveři a rangers, kteří 
studují na vysokých školách a tudíž jim 
ubylo času, skautky a skauti z oddílů, 
jejichž klubovny jsou v jiných částech 
města, činovníci i bývalí členové -  
všichni, kdo se chtějí setkat a povyprá
vět, jsou nadšeni. V rozjetém rychlíku 
oddílových činností totiž na klidná set

kání není mnoho času. Občas bývá pro
gram čajovny obohacen čtením či vý
stavou fotografií.
Každá roční doba má něco do sebe. 
I když vánice a plískanice nejsou právě 
počasí, na jaké by se vůdce oddílu těšil, 
protože výpravám příliš nepřeje, my se 
na takové období těšíváme. Přicházejí 
s nimi totiž naše „Voňavé čajovny". 

Petra Sukupová -  Amazonka, Kladno

Deî et deisetiminutoTek na družínovku
Desetim inutovky jsou vděčnou částí 
družinovek. Dá se jim i zajímavě vy
p ln it m ísto mezi dvěma body progra
mu. Nezabírají mnoho času, všechny 
dobře zabaví. Zahrajte si některé z na
bízených desetim inu tovek i u vás. 
Nápady jsou  převzaté z dánských 
skautských knížek.

-  Uzlovací závod se dá připravit i netra
dičně. Zkuste zavázat nějaký uzel ne 
rukama, ale nohama,

-  Uzly můžeme vázat i jinak. Sice ruka
ma, ale ne na špagátě nebo uzlovačce, 
ale na uvařených špagetách. Komu se 
podaří např. zkracovačka?

-  Vypočítejte si objem své družiny. 
Všichni členové se natlačí co nejblíž 
k sobě, tak aby výsledný objem byl co 
nejmenší. Zkuste vytvořit nějaké těleso 
podle vzorce kterého si budete moci 
svůj objem moci spočítat. Družina s nej- 
menším objemem drží nejvíc spolu.

-  Vyhlaste soutěž o složení zábavné 
písničky dlouhé tři sloky na téma oves
né vločky.

-Napište neviditelným písmem na papír 
zprávu. Někdo druhý jí má rozluštit tak.

že bude papír zahřívat svíčkou. Jak se 
píše neviditelným písmem? Jednoduše. 
Z mléka, cibule a citrónu připravíte ča
rovnou směs, kterou po nanesení není 
vidět pouhým okem. Písmena napsaná 
touto směsí se objeví až po ohřátí papí
ru plamenem svíčky.

-  Při této hře si procvičíte bystrost i pa
měť. Všichni mají zavázané oči kromě 
rádce, který vyluzuje zvuky na různých 
předmětech -  na hřebenu, na zátce, 
míchá lžičkou v šálku, šustí sáčkem, 
apod. Ostatní musí v duchu hádat tyto 
činnosti a po odvázání očí napsat co 
nejvíc správných odpovědí.

-  Na asi dvoumetrový špagát přivážeme 
kamínek, nebo jiné závaží. Hra spočívá 
vtom, že závaží házíme do blízké misky, 
tak, že v ruce nám zůstane konec špa- 
gátu. Každý má několik pokusů.

-  Je čas na hudební vystoupení. Každý 
člen orchestru má láhev s různou hladi
nou vody v ní. Zvuky vyluzujeme zná
mým foukáním. Dokážeme takto zahrát 
nějakou jednoduchou píseň?

-  Co takhle provětrat fantazii? Každý ať 
zkusí vymyslet pět bláznivých nápadů 
týkajících se slona.

-  Jestli jste dobře počítali desetiminuto
vek bylo zatím jenom devět. Program 
poslední je tedy jasný: Vymyslet další 
dobré desetiminutovky.

Jedna hra nakonec
Pohádka na ruby

Je zaměřená na to, aby se děti zamys
lely nad tím, co si myslí záporné posta
vy, Rozdělíme je do skupin a každé 
z dětí si vybere nějakou zápornou pos
tavu, kterou bude představovat (ježiba
ba, drak, černokněžník, vlk). Podle za
dání si zahrají ve skupině krátkou ukáz
ku (nejlépe z klasické známé pohádky) 
ve které tyto postavy vystupují. Vyzve
me všechny, aby se na svoje nové úlohy 
snažili podívat z jiného úhlu, vžít se do 
jejich role, co si myslí (Nejsou už tak 
zlé? např. Chutnají drakovi princezny? 
Proč byla těmto postavám přisouze
na právě taková role? Chtějí být jiní?... 
atd.).
Tuto aktivitu můžeme taktéž využít 
i s použitím jiných než pohádkových 
postav. Může to být například dotěrný 
hmyz, sprosté slovo, lidem nepříjemná 
rostlina nebo zvíře, neoblíbený typ člo
věka...

Z Média vybral Dan

šlápnutí míčů (nepřehledný shluk hráčů 
kolem míčků ležících na zemi, pod změtí 
holí, které se je snaží nabrat) se znovu 
rozhazuje, a to z místa zašlápnutí 
Podaří-li se mužstvu dopravit míčky do 
soupeřovy branky, má bod. Míčky musí 
brankou proletět -  mezi postranními ty
čemi a ne výš než 150 cm nad zemí 
Zásah brankových tyčí se jako bod ne
počítá.
Kapitán mužstva, které dalo branku (ne
bo rozhodčí), opět uprostřed hřiště vha
zuje míče.
Míčky se během hry-pochopite lně kro
mě rozhozu -  neberou do ruky.
Protože hra (zvláště v indiánskěm popi
su) vypadá velmi bojovně až nebezpeč

ně, během let se ustálilo jedno důležité 
pravidlo:
prázdná hůl se n ikdy nezvedá vzdá
lenějším koncem nad úroveň pasu -
pouze v případě vrhání míčků nebo pře
nášení míčků v běhu na delší vzdálenost 
se to toleruje. Důvod je nasnadě -  před
cházení zbytečným modřinám a úrazům, 
z nichž sl sice prý mladé Indiánky nic 
nedělaly, ale dnešní rodiče tolik pocho
pení nemívají
Je dobré mít rozhodčího -  pro nestran
né posouzení sporných okamžiků, jako 
je zašlápnutí míčů, vysoká hůl nebo vy
soký míč v brance.
V průběhu let se svedlo u nás v oddíle 
a později ve středisku mnoho tuhých

bojů, sehrálo se mnoho mezioddílových 
zápasů. I přesto, že jsme nakonec pro
padli spíš pravěmu lakrosu, je  pa-pa-se- 
ka-wej hra stále oblíbená. Na výpravu 
totiž stačí vzít ssebou „pytlíky", které sko
ro nic neváží, hůl si každý cestou najde 
a upraví -  a o zábavu je postaráno.

Podle zkušeností oddílu 
Ze-hnje-she-kha, Praha, 

sepsala a nakreslila Káča 
Foto Zuzana Páčová

Trošku jinou variantu pravidel najdete v En
cyklopedii her-Hry v přírodě od M. Zapletala, 
jako Hru Indiánských squaw, str. 192-193, 
nebo v příloze Skaulingu Hry na tábor, roč. 33, 
č. 9-10 květen-červen 1995 pod názvem Bag- 
gataway. 11



o  komunikaci Již toho bylo řečeno mnoho. A přece stáie málo. Je i tématem  
tradičního prosincového roverského semináře v Praze. Jistě neuškodí 
zopakovat si teze o komunikaci, pronesené na obdobném semináři v Lito
měřicích.

Komunikace 
a Yztahy mezí námi
Naslouchání

Mladí lidé „hladoví" po pochvale, po 
pohlazení za dobrý výkon pro sebe, za 
dobrý čin pro druhé. Štědrost při chvá
lení není zbytečné lichocení. Chváleníje 
dar lásky, který máme dětem, lidem pos
kytovat často a bez zábran. Najděme si 
každou záminku, abychom se s našimi 
dětmi a mládeží podělili o svůj dar -  
máme-li ho -  chválit. Nemusí to být jen 
slovy. Buďme vynalézaví při hledání růz
ných způsobů chválení.
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Jim Burns {autor Nebojte se věnovat 
mladým. Nová naděje, Brno 1994), pre
zident National Institute of Youth Minis
try -  NIYM z Kalifornie říká: 
„N aslouchání Je opravdovým  jazy
kem lásky." Nasloucháme-li mladým 
lidem, uvěří nám, že je bereme vážně, 
že nám na nich záleží. Mladí nemusí 
hned slyšet od nás „správnou odpo
věď" na své problémy a pochybnosti. 
I tak si o nás nemyslí, že jsme vševě
doucí -  spíše naopak. Potřebují však 
atmosfěru otevřenosti, ve které mohou 
doopravdy cítit, že jim aktivně naslou
cháme a nehodláme jim kázat, udílet 
lekce, přikazovat a zakazovat, morali
zovat nebo ironizovat.
Trvalo nám to léta, než jsme se naučili 
mluvit tak, aby nám lidé okolo rozuměli, 
nejméně rok, než jsme se naučili číst 
a psát a rozumět, co čteme. Trvá nám 
léta, než se naučíme mluvit jiným -  nám 
cizím -  jazykem. Kde a kolik času jsme 
se učili porozumět druhému člověku, 
dnešnímu dítěti, dnešním mladým lidem 
tak, abychom chápali, co nám svým 
chováním říká, abychom uměli číst jeho 
problémy z jeho zorného úhlu? Bez to
ho, abychom nasloucháním „přečetli" 
jeho postoje, projevy „zevnitř", naše vzá
jemná komunikace je u každého o ji
ném a komunikujíce se míjíme vzájem
ně nedotčení slovy toho druhého. -  Ne
máme průpravu v naslouchání -  a již 
jsme ve věku, kdy bychom se to mohli 
naučit.

Empatické naslouchání umožňuje ko
munikaci srdcí mezi lidmi, která se vzá
jemně otevírají a rozhojňují prosociální 
cítění a chování. A právě tato forma ko

munikace by měla dominovat v našem 
hnutí. Dominuje?
Co je to empatické naslouchání?
Lidé většinou nenaslouchají proto, aby po
chopili, ale aby odpověděli, pokud možno 
trefně nebo i moudře. Lidé většinou buď 
sami mluví, nebo se chystají mluvit.
S. R. Covey zjistil ze svých výzkumů 
a zkušeností, že m luví-li někdo s ná
mi, naslouchám e mu na Jedné ze 
čtyř následujících úrovní:
1. Můžeme ho ignorovat -  ve skuteč
nosti mu vůbec nenasloucháme.
2. Můžeme se přetvařovat, že poslou
cháme a dokonce při tom říkáme: „Aha. 
Ano. Hmm. Pravdal"
3. Můžeme však také naslouchat selek
tivně -  tj. slyšet jen něco, část hovoru, 
který nás něčím zaujme, inspiruje.
4. Můžeme však také naslouchat pozor
ně, skutečně věnovat celou pozornost 
vyřčeným myšlenkám, slovům. 
„Málokdo však z nás," říká Covey, „vů
bec někdy praktikuje pátou nejvyšší for
mu naslouchání -  empatické naslou
chání."
Mluví-li se o empatickém naslouchání, 
není to technika aktivního nebo reflek- 
tivního naslouchání, kterou se lze naučit 
jako techniku. Ta však nemá nic společ
ného s charakterem a prosociálním cí
těním člověka (naslouchajícího). Je to 
technika motivovaná autobiograficky 
a používá se s úmyslem reflexe -  s ú- 
myslem odpovědět, ovládnout, mani
pulovat nebo i urazit.
Naproti tomu empatické naslouchání je 
řízeno úmyslem pochopit: nejdříve oprav
dově a hluboce pochopit druhého, vcítit 
se do jeho nitra, způsobu myšlení, do 
jeho soustavy hodnot. Přes tuto jeho 
soustavu se pak díváme na svět a ko
munikaci jako druhá osoba a chápeme, 
víme, co cítí,
Empatie -  na rozdíl od sympatie -  není 
forma souhlasu! Je to víc. Podstata em
patie, empatického naslouchání nespo
čívá v tom, že s někým souhlasíme, ale 
že nám na něm záležía chceme mu hlou
běji, úplně porozumět- rozumem i citem, 
Empatické naslouchání je více než po
slouchat ušima a porozumět vyřčeným 
slovům. Zřejmě je stejně -  ne-li více -  
důležité naslouchání očima a srdcem. 
Naslouchat citům a jejich významu. 
Naslouchat chování a jednání člověka. 
Chápat intuitivně -  cítit smyslově. 
Empatické naslouchání je mocné proto, 
že se zabývá celistvěji skutečným sta
vem mysli a srdce druhé osoby. 
Nasloucháme, abychom mysleli a cítili 
jako ten druhý, abychom mu porozuměli.

Naší výhrou může být Jen výhra obou 
stran. Porážka a vítězství nejsou ve 
skautské, přátelské komunikaci nebo 
vztazích přínosem. Technika jako vrchol 
komunikace musí vycházet z mohutné

ho základu charakteru. Hlavně mezi tě
mi, kdo chtějí být sestrami a bratry. Po
třebujeme vzájemnou ohleduplnost i od
vahu k pochopení.

Staří Řekově vtělili svou vyzrálou filozo
fii do tří posloupně seřazených pojmů: 
Ethos, Pathos, Logos.
Ethos je naše osobní důvěryhodnost. 
Důvěra, kterou vzbuzujeme. S. R. Co
vey to nazývá: konto v citové bance. 
Pathos znamená schopnost vcítit se do 
duše druhého člověka. Jsme oba nala
děni na stejnou citovou vlnu. Ve skaut
ském hnutí říkáme s Mauglím: „Jsme 
jedné krve, ty i já" nebo: patříme k jedné 
krevní skupině.
Logos je logická, deduktivní část naše
ho vystupování, chování.
Empatické nasiouchánívrací člověka od 
napodobování tvrdosti a nekompromis
ní jednostrannosti strojové logiky k pra
vému lidství:
-  k lidské morálce a naší důvěryhod
nosti -  k charakteru,
-  k lidskému cítění, soucítění -  k lid
ským vztahům
-  a nakonec k logice vhodného lidské
ho vystoupení.
Vyjdeme-li ven z logiky zajetí své „vlast
ní věci", konáme se skutečným porozu
měním, protože ve snaze naslouchat 
a pochopit jsme se poučili, zvažujeme 
opravdově všechna oboustranná fakta 
i jejich význam -  a to vždy znamená pří
nos pro všechny.
Dnešní doba si žádá moderní přístupy 
k lidem, potřebám lidí. Vše se moderni
zuje. I skautské hnutí chceme moderni
zovat. Není to jednoduché. Avšak směr 
je jasný: potřebujeme doučovací hodi
ny v naslouchání, v lásce a porozumě
ní, v empatickém naslouchání, abychom 
porozuměli slovům i vztahům a byli při
praveni dobře vychovávat sebe a náš 
skautský dorost.
Člověk se slovem odlišuje od živočišné 
říše. Člověk se morálkou a úctou k člo
věku a lidským vztahům odlišuje od nej
dokonalejších strojů, které kdy vymys
lel či vymyslí.
Člověk se nasloucháním učí hluboce 
chápat druhého, dostat se rychleji k jádru 
problému i k možnosti zabránit problé
mům, které otravují život v rodinách, na 
pracovišti, ve společnosti. Naslouchá
ním se učíme měnit se na kvalitnější
ho člověka. Učíme se brát si moudrost 
z myšlení, postojů a zkušeností dmhých. 
Učme se tedy naslouchání s cílem po- 
chopit! D. /. Vaňková -  Ivava

Ilustrace Pierre Joubert



Liberecký 22. roverský kmen ze stře 
d iska Stopa jis tě  nemusíme příiiš  
představovat. J iž něko iik  ie t pořádá 
nejrůznější ce iostá tn í akce pro R&R, 
o n ichž  jsm e  už ne jednou  p sa ii. 
Vyznačují se náročností a značnou 
„p raš tě nos tí" , jako Předěl. Ruprno 
či tábo r Naděje.

Jelo ise
•  • •Ruprno

Je páteční večer, tělocvična základní 
školy v Mníšku se plní sportuchtivými 
mladými lidmi. Někteří se znají, ostatní 
sev hloučcích seznamují. Přijeli ze všech 
koutů naší republiky. O půl desáté do
stávají instrukce o zítřejším závodě smí
šených dvojic roverského věku -  RUPR
NO 97. Ještě dlouho do noci slyšíme 
cinkot nářadí, jak připravují jízdní kola 
na jejich padesátikilometrovou pouť. 
Sobotní ráno. Startuje se ve třech vl
nách -  víc než deset kánoí by se na 
přehradě při otáčkách pletlo. Než vodní 
hladinu zčeří první vlna, závodníci si 
určují pořadí výběru lodí. Dívka se musí 
co nejrychleji postavit svému partnerovi 
na ramena. „Dobrý, můžeš si jít vybrat 
locf!“ jsou slyšet slova pořadatelů. Pády 
v této rozřazovací disciplíně jsou tlume
ny v hlubokém písku hřiště.
„Tři, dva. jedna, start!" Pppadnout loď, 
spustit jí na hladinu a makat k první bój
ce. Ale co to? V jedné kánoi sedí jen 
dívka a vzdaluje se pomalu od břehu. 
Partner jí udělil takovou rychlost, že už 
nestačil nasednout. Bez váhání se vrhá 
do vody a leze na palubu. To tedy nevy
držel dlouho suchý. Během pětikilomet- 
rového pádlování okusí ještě další dvě 
dvojice teplotu vody v přehradě vlast
ním tělem. Králík s Májou dokonce třik
rát -  zřejmě v Praze nemají tolik mož
ností se vykoupat.
Nejrychleji pádlující pár už je na břehu, 
naskakuje na svá kola a opírá se do 
pedálů. Během prvních šesti kilometrů 
nastoupá 420 výškových metrů. Trať je 
vedena napříč Jizerskými horami. Ces
ta není nijak značena, dvojice mají ma
pu s určenou trasou a itinerář. Je v něm 
přehledně vyznačena kilometráž, názvy 
křižovatek, barva turistické značky, vzdá
lenost a převýšení v jednotlivém úseku, 
povrch vozovky, směr odbočení na pří

ští křižovatce a přírodní zajímavosti na 
trase, které stojí za zmínku. Jeden zá
vodník v půli cesty odmontovává rozbi
tou přehazovačku, zkracuje řetěz a po 
dvacetiminutové opravě pokračuje v jíz
dě. Jiný dojíždí do cíle s prázdnou duší. 
„To je ale pech, píchnout takhle těsně 
před cílem," komentují jeho smůlu po
řadatelé. „Já už na tom jedu šest kilá- 
ků," odvětí suše majitel prázdné pneu
matiky. Cíl dvaapadesáti kilometrové cyk- 
lotrasy je na křižovatce u říčky Jeřice. 
Pořadatelé zapisují čas, podávají drob
né občerstvení a posílají na poslední 
úsek -  12,6 kilometru běhu.
Prší. Pršívydatně a třetí vlnu zastihl déšť 
už při pádlování na přehradě. V lodi se 
jim přelévá narůžovělá voda, jak kapky 
vody smývají přebytečnou barvu z čer
vených triček dívek.
Cílová rovinka běhu a tím i celého Rupr- 
na vede mírně z kopce, nohy se pletou, 
ale všichni se snaží cílem proběhnout 
ve zběsilém úprku. Snad aby urvali co 
nejlepší čas, možná z radosti, že to všech
no dokázali.
Po sdělení nejpodstatnějších dojmů na
cházejí svůj bágl, který před několika 
hodinami opustili na přehradě. Příjem
né je převléknout se do suchého a ne
chat po těle rozlévat blažený pocit z od
počinku po fyzickém výkonu. Přibíhají 
další a další dvojice, počasí se umoud
řilo. Ruprno se chýlí ke konci. Odpočatí 
účastníci znovu usedají na kolo a sjíž
dějí do Mníšku. Ve škole -  naší provizor
ní noclehárně -  voní guláš, jako zaslou
žená večeře pro všechny. Scházíme se 
k vyhlášení výsledků. Potleskem jsou 
odměněni i ti nejpomaiejší, ale největší 
aplaus patří vítězům letošního II. roční
ku -  sourozencům Rypáčkovým z Mla
dé Boleslavi, kteří vše zmákli v celko
vém čase 5 hodin a 13 vteřin. Následu

je promítnutí videozáznamu z průběhu 
celého závodu a poté hurá na žíněnku 
ulehnout k zaslouženému spánku. 
Někteří ráno odjíždějí brzy, aby se dos
tali včas do svých vzdálených domovů. 
Ostatní uklízejí, loučí se. Snad i letošní 
Ruprno, jako jedna z mála ryze sportov
ních akcí pro roverský věk, trochu při
spělo k tomu, aby se skauti poznali se 
svými vrstevníky, kteří nejsou členy Ju
náka, aby si každý uvědomil potřebu 
občas se nechat vyhecovat ke sportov
ním výkonům.
Nech se i ty, lenivý bratříčku, nadchnout 
k účasti na příštím ročníku RUPRNA 98!

Hastrman 
a 22. roverský 

kmen -  
středisko 04 

„Sřopa" Liberec

Pozvánky na další podniky pro R&R naj
dete na straně 26 a v Kalendáři skaut
ských akcí, který vyjde v 5. čísle Skau- 
tingu.

Ještě pár čísel ze s ta tis tiky :
1. m ísto: Mirek a Hanka Rypáčkovi 

z Mladé Boleslavi
2. místo: Jan Kraus (Krasty) a Dana 

Sedláčková (Dejcha) z Liberce
3. m ísto: Jaroslav Bulva (Sumec) 

a Doubrava Fišerová z Vyskeře
4. m ísto: Jiří Beran a Karolína Vlčková 

z Police n. Metují
5. m ísto: Ondra Seifert (Slůně) zTeplic 

a Katka Holá z Neznašov

Převýšení cyklotrasy: 1120 m
Převýšení b ě h u :244 m
Převýšení pádlování: 0 m
Po panelové cestě se je lo: 7300 m
Nejvyšší nadmořská výška:

Rozmezí (997 m. n. m.)
Nejvzdálenější účastnící:

Chropyně (392 km vlakem) 13
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Tenkrát v srpnu roku 1947 jsem tam 
přišel s plnou polní. Můj kamarád z Praž
ské Šestačtyřicítky po táboření na Čer
tově jezeře a výpravách na Černé jezero 
a do nádherných lesů v okolí a po tábo
ření na jezeře Laka se vrátil z Prášil do
mů do Prahy -  a já jsem pokračoval 
sám.
Prášilské jezero bylo tehdy obklopeno 
hlubokými a zdravými lesy. S velkou ra
dostí jsem vystoupil na jezerní stěnu 
a díval se na něj z ptačí perspektivy.
Z Prášilského jezera jsem pak pokračo
val přes Poledník, na Javoří pilu, Mod- 
ravu, Březník, k Vltavské studánce, přes 
Knížecí pláně natehdejší Kunžvart (nyní 
Strážný), ke Studené Vltavě, na Třísto- 
llčník, Trojmezí, Plechý a kolem Seifer
tova pomníku na Plešné jezero. Přešel 
jsem tehdy skoro celý hřeben Šumavy, 
a to bylo obrovské štěstí. O rok později 
to už nešlo. A tak jsem po více než 
čtyřicet let vzpomínal na ony skvostné 
prožitky v samotném srdci Šumavy. 
Letos v září jsme se vypravili s Kayem 
Dolejšem na Šumavu autem. Z parko
viště na Hůrce jsme se vydali nejprve 
k jezeru Laka. Je to nejvýše položené, 
nejmenší a asi nejkrásnější z pěti jezer 
ležících na české straně šumavského 
hřebene. Je tam stejně krásně jako před 
těmi padesáti lety. Tehdy to byla na
prostá pustina, dnes je zde vybudována 
přístupová cesta a vyhlídkové plošinky 
a potkáváme se s četnými turisty z Čech 
I ze Spolkové republiky. Před padesáti 
léty jsme tam byli sami dva.
Z parkoviště u Prášil jsme se vydali téhož 
dne na Prášilské jezero. Byli jsme veli
ce zvědavi, protože jsme slyšeli, že tam 
jsou lesy značně postiženy. Části poros
tů jsou skutečně postiženy kůrovcovou 
kalamitou. Protože se však nacházejí

v I. zóně ochrany Národního parku, je 
ponechán lesní porost bez zásahu. Po
hled na jezerní stěnu není tak úchvatný, 
jako před padesáti léty. I zde je vybudo
vána přístupová cesta a dokonce i cha- 
tička, v níž se lze schovat před případ
nou nepohodou. Z pohledu na okolní 
lesní porosty nám bylo smutno. Jezero 
si však j tak uchovalo své kouzlo.
Zvu vás na Šumavu! Nyní můžete na 
všech našich pět jezer a ovšem i do ce

lé řady nádherných míst, po znamenitě 
značených turistických cestách.
A také, ovšem s pasem, můžete z ba
vorské strany vystoupit na Luzný, Rok- 
lanské jezero i Roklan, na Třístoličník 
a Plechý a nebo na nejvyšší vrchol Ja
vor.
Šumava sl rozhodně zaslouží pozornosti 
našich skautů.

Mirek Pergier -  Dany, 
foto autor



...jsm e opřeni o kamennou zídku. Pod námi hučí královna českých řek Vltava. Máme krásný pohled na Karlův m ost 
a na Jez. Vládne mezi námi nervozita. Těch deset č i dvanáct m inut čekání je  nekonečných. Dohadujeme se, na jakém  
místě naši k luci p rop lu jí Karlovku. „U ž jedou, támhle, podívejte,“  k řič í najednou Sluníčko. Naše nervozita je  rázem 
pryč. V dálce vyp lu ly  na obzor první pram ice. Naši k luci proplouvají Karlovku jako tře tí a m ají dost s il (a lespoň to  
tak vypadá) snížit z trá tu na první dvě pramice. „M im oň, Mimoň p řida t," řveme jako protržení...

Přes 3 Jezy
Celé září se v loděnici nemluvilo skoro 
o ničem jiném než o Třech jezech v Pra
ze. Kluci stále kombinovali, kdo a jak po
jede. Malinko vše zkomplikovala jedna 
sádra a kormidelnil^a Lasičku jsme mu
seli dokonce povolat z vojny. V pátek 
26. 9. bylo vše připraveno. Lodě nalože
ny, pádla a vesty též. Mohli jsme konečně 
vyrazit do Prahy na závod, jehož historie 
sahá až do roku 1933, kdy se jel jako 
propagační závod nazvaný „Napříč Pra
hou" za účasti všech předních závodníků 
celé kanoistické veřejnosti. V kategorii 
dorosteneckých pramic v tomto závodě 
dominovali právě skauti.
Temnou Mimoni jsme v sobotu vyjeli 
směrem na Mladou Boleslav. V dálce 
začalo pomalu svítat, kluci většinou do- 
spávali noc. Naši klidnou jízdu přerušil 
za Pioužnicí hrozný rachot z naší avie. 
Celí vyvalení jsme vyběhli ven. Zjistili 
jsme, že nám odešla kardanka. Naše 
naděje o účasti na závodu v Praze se 
rázem rozplynuly. Naštěstí parkovali o kus 
dál vojáci s vejtřaskou hlídající letiště 
a staré vojenské objekty před rozkrádá
ním už dnes rozkradeného. Rychle od
vezli Cipajse do Hradčan pro škodovku 
jeho otce a nám zatím odtáhli vejtřas
kou avii I s vlekem do areálu hradčan
ské kotelny. Cípajs přijel asi za půl ho
diny se škodovkou a vozejkem od Čoch- 
tana, kterého musel, chudáka, vzbudit. 
Naložili jsme jednu pramku, Velkej Aka 
zajel pro auto a s hodinovým zpoždě
ním jsme se vydali na další cestu. Horší 
to bylo s Bublou a jeho manšaftem. Slí
bili jsme jim odvoz jak lidí, tak i pramic. 
Aka tedy vyrazil autem na Boleslav. Do
zvěděli jsme se pak, že Bublovci neseh
nali náhradní odvoz, tak zůstali doma. 
Na Císařskou louku jsme naštěstí dora
zili včas. Všude se to hemžilo modrými 
košilemi.
Po srazu kormidelníků, kde se Lasička 
dozvěděl vše potřebné kolem závodu, 
byl u Vltavy slavnostní nástup, kde nám 
do našich vodáckých dušiček promlou
val hlavní kapitán Zdeněk Hájek -  Jack. 
Po nástupu se už chystaly první prami
ce na start. Start byl parádní. Okolo 
20 pramic zahájilo letošní závod. Naši 
kluci si nevedli špatně, hned na začátku 
se pracně probojovali na přední pozici. 
Celá závodící flotila nám brzy zmizela za 
obzorem. My jsme hned naskákali Ako- 
vi do auta a jeli jsme je stíhat. Karlovkou 
kluci projeli jako třetí. Své první místo 
ztratili na prvním jezu, kde se trochu

Nahoře: nástup -  foto Tom l^araus; uprostřed: start; hl. kapitán Jack a hl. organi
zátor Pavel chystají ceny -  2x František Bobek; dole: na retardérce -  2x Káča; cenu 
Hugo Sedláčka získali dorostenci z vodní Čtyřky Praha -  F. Bobek

šachovalo kolem bójky. Přesto dokázali 
zatnout zuby a k třetímu jezu u Negrel- 
liho viaduktu už pluli jako druzí s mini
mální ztrátou na přední posádku. Závě-

Skončili jsme tedy druzí. Byl to pro nás 
velký úspěch v takovém závodě, kde 
vítězí opravdu jen ti nejlepší.
Diplom teď zdobí naši klubovnu. Kluci 
byli trochu zklamáni, že na mistrovství 
vodních skautů nedostali medaile. Ces
ta zpátky uběhla rychle a bez potíží. V lo
děnici jsme ještě náš úspěch oslavili. 
Tak za rok v Praze na jezech ahoj.

2. oddíl vodních skautů z Mimoně 
Z časopisu Totem

Kompletní výsledková listina byla otiště
na v minulém čísle Junák hlásí.

řečný finiš byl opravdu oslňující, čtyři 
posádky v těsném závěsu bojovaly o nej
lepší postavení v cíli. Naši dřeli jako 
mezci, ale na první posádku už neměli. 
Tři vteřiny chyběly na získání prvního 
místa. Ty tři vteřiny zachránily i našeho 
kapitána před dobrovolnou koupelí ve 
Vltavě, kam by byl vhozen v případě 
vítězství. 15



PR O C I Se stanovisky ke „Stanovisku Svojsíkova oddíiu“ ze 7. záři 
1997, otištěnému ve Skautingu č. 2, se roztrhi pytei.
Zde jsou:
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Karavana musí jít dál
Stanovisko Svojsíkova oddílu, zveřej
něné ve Skautingu, vyvolává řadu otá
zek a současně potvrzuje některé staré 
pochybnosti o funkci SO.
Staromilské napadání používání počíta
čových programů v Junáku svědčí o na
prostém nepochopenívývoje společnos
ti. Budoucnost je bez počítačů nemys
litelná. Jde o technický a organizační 
problém, jehož řešení podporuje funkč
nost výchovného systému. Nastoupená 
cesta je nevratná, což samozřejmě ne
znamená, že není co zlepšovat.
Části „Stanoviska", které hovoří o vý
chovné činností a osobních vlastnos
tech některých činovníků v ÚR, vyvolá
vají stud a svědčí o tom, jak hluboko 
klesla soudnost autorů. Velká část vzná
šené kritiky se naopak v plné míře hodí 
na dřívější Ústřední radu, kde panovala 
nesvornost, mladí činovníci znechuce
ně odcházeli a komunikace s nižšími slož
kami byla téměř nulová. Jako předseda 
bývalé Jihomoravské krajské rady s tím 
mám bohaté zkušenosti, které mohu 
dokumentovat.
Není zde prostor na odpovědi na jed
notlivé útoky a invektivy, ačkoliv by si to 
zasluhovaly. Ve „Stanovisku" není jedi
ný odstavec, se kterým by bylo možné 
bez výhrad souhlasit. Proto také bije 
do očí deklarovaná jednomyslnost jeho 
schválení. Nevěřím, že by se mohli všich
ni členové SO se „Stanoviskem" ztotož
nit.
Jsem už starý, mám 68 let a skautu- 
ju  od roku 7945, proto sl dovolím na 
závěr několik rad:
Mladým -  nedejte se odradit a pokra
čujte v nastoupené cestě. Starci nikdy 
Junáka nevedli a doufám, že ani v bu
doucnosti nepovedou. Budoucnost je 
vaše.
Starým autorům  Stanoviska -  opus
ťte pýchu, se kterou sami sebe prohla
šujete za arbitry skautingu. Volání po 
pilířích skromnosti se vás plně týká. Služ
te tam, kde je vás potřeba a pomozte 
třeba, aby více vedoucích oddílů mělo 
vůdcovskou zkoušku.

Jenda Stóhr, Břeclav

Stařecké obavy
Milí bratři a sestry. Jsem již starý, bude 
mi sedmdesát a šedesát let z toho jsem 
strávil intenzivní prací ve skautingu. My 
staří bychom si měli ujasnit naše místo 
v této organizaci, která nám dala tolik 
krásného. Stáří je pověstné tím, že je 
bolestínské a chválí staré „zlaté" časy. 
Myslím, že bychom těm mladým do to
ho neměli mnoho mluvit, ať jsme v jaké
koliv oidskautské organizaci. Nám sluší 
pomáhat, sloužit, ale nedělat velké pro
klamace. Musím se zásadně zastat ro- 
verů, které pejorativně nazýváte teena
gery nebo dokonce ambiciózními ado- 
iescenty. Zvou mě na své roverské kur
sy lesních škol, kde přednáším i předá
vám praktické zkušenosti, jak nejlépe

dovedu. Vždycky jsem se zabýval prob
lematikou roverského programu. Jsou 
to skvělí mladí lidé, o kterých se nám 
dříve ani nesnilo. Mají problémy, mají 
různé vlastnosti, které je třeba řešit a vzá
jemně se ovlivňovat, ale jsou nesporně 
velkou zárukou dobré budoucnosti na
šeho hnutí. Neměli bychom jim otravo
vat chuť do práce stařeckými obavami.

Jan Pleifler -  Racek, Praha

Ze Severočeské 
družiny SO
...všem nám leží na srdci závěry oddí
lové zprávy o současném stavu českého 
skautingu. Všichni mají obavu z možné 
degradace našeho hnutí na pouhou záj
movou organizaci k vyplnění volného 
času a dočasnou úschovnu dětí. Je sa
mozřejmé, že doba je dnes jiná než za 
Svojsíka, děti jsou jiné, jejich rodiče jsou 
j in í - i  my jsme se jistě také změnili. Bylo 
by však osudovou chybou přervat kon
tinuitu hnutí, povýšit výchovné prostřed
ky na cíle a zničit skautského ducha -  
což se někde úspěšně daří.

M. Kubát -  Sir, Česká Lípa

Komu to prospívá?
Ze zdravotních i jiných důvodů nejez
dím do Prahy na občasné schůze Svoj
síkova oddílu. Z dávnějších informací 
od účastníků těchto akcí jsem neměl 
vždy dojem, že svou neúčastí hodně 
ztrácím. Tentokrát však, po přečtení„Sta- 
noviska SO", zveřejněného na celých 
dvou stránkách Skautingu, lituji velice, 
že jsem nebyl přítomen, abych svým 
důrazným nesouhlasem oponoval „jed
nomyslnému" pnjetí takového textu. Vždyť 
autoři textu se pokoušejí mluvit nejen za 
tři čtvrtiny na schůzi nepřítomných čle
nů SO, ale dokonce za celé hnutí! Kdo 
zmocnil autory, aby prohlašovali, že „vět
šina středisek a oddílů nevidí, k čemu je 
jim ústředí dobré"?
Kromě různých samozřejmostí, o kte
rých všichni víme (líčení postmoderní 
konzumní společnosti, požadavek vý
chovné práce pro hnutí atd.) a které ma
jí dodat textu punc upřímné starostli
vosti, čtu tam jen samé invektivy a ne
konkrétní, podsunutá obvinění. Bylo-li 
by to vskutku tak zlé, pak by naše hnutí 
už buď neexistovalo, anebo by už bylo 
organizací typu P ionýr-takovou, do níž 
kdysi (dvakrát!), za „přátelských vztahů 
v náčelnictvu Táty Plajnera", někteří či
novníci hnutí Junáka víceméně bez od
poru převáděli. Neidealizujeme snad 
minulost jen proto, abychom účelově 
mohli odsoudit obtížnou přítomnost? 
Čtu: „Kdyby skautské slovo platilo jako 
dříve, nepotřebovali bychom tolik ne
smyslných pokynů a řádů." Což nevědí 
autoři těchto vět, jaká je doba? Nevědí, 
že byrokracie státních úřadů nutí zajiš
ťovat všechno znásobenou písemnou 
formou? Uvědomují si, že např. právě ta 
stránka ekonomická je nesmírně složi
tou záležitostí, kterou nikdo nechce dě

lat -  a která je často i právně nebezpeč
ná? A vědí něco o tom, jaké nepořádky 
v této oblasti musela -  s nesmírným na
sazením svého času a na úkor své rodi
ny -  zvládnout právě ta kritizovaná hos- 
podářka? Co o ní a její práci vědí bratři, 
kteří tak svrchovaně soudí?
Nuže, já ji znám jako obětavou sestru, 
která žije skautingem a jeho problémy 
každý den. Vím, kolik set a tisíc korun -  
i peněz na nevyhnutelné hovory vlast
ním telefonem -  věnovala nápravě eko
nomických problémů předsněmové mi
nulosti. A poznal jsem ji i v „terénu", když 
mne přizvala k cestě po několika tábo
rech, kam vezla vlastním vozem koše 
jablek a buchet „na přilepšenou". Ne, 
nebyla to činovnická „kontrola", o jaké 
slyším odjinud, kdy důležití bratři doje
dou na tábor přísně hodnotit výšku vlaj
kové žerdi a vyrovnané řady při nástu
pech: návštěvy sestry Vévy na táborech 
byly lidské, srdečné, sesterské.
A stejně tak znám -  a už dlouho, před 
jeho náčelnickou funkcí- bratra Rikiho.
I on naplňuje heslo „služba" na úkor 
svého pohodlí a času. To on realizoval 
hned v r. 1990 krásnou knížku Markýzo- 
vých výchovných myšlenek, on byl u zro
du Světýlka a celé řady dalších výchov
ných akcí. Byl jsem přítomen i jeho olo
mouckým setkáním s vůdci oddílů a stře
disek, kam byli přizváni i někteří old- 
skauti i my, členové SO, Bratr náčelník 
CHK se neostýchá radit se s námi, sta
rými skauty, činí to osobním stykem 
i tím moderním tam-tamem, telefonem. 
Kolikrát mi i večer volal z Č. Budějovic, 
když šlo o nějakou důležitou akci, jakou 
je v současnosti např. skautské před
stavení Mauglího v Národním divadle! 
Takto bych mohl dlouho pokračovat, 
protože s lítostí a znepokojením cítím, 
jak je Stanovisko na mnoha místech 
nespravedlivé. A moc se bojím, aby ne
spravedlivě kritizovaní bratři a sestry ne- 
svěsili křídla a nerezignovali na další 
práci... Nebo snad, nedej bože, mělo 
právě to být cílem otevřeného dopisu 
malé části SO? Některé věty to, zdá se, 
naznačují.
V dnešní přetěžké situaci, v poměrech, 
kdy našemu hnutí nejsou ani média, ani 
veřejnost příliš nakioněna, je zveřejnění 
takovéto ostré kritiky činem nešťastným. 
Skauting nečtou jenom činovníci Juná
ka!
Snažme se více zveřejňovat pozitiva: 
nikdy dosud jsm e neměii tak hodnot
né čtyři skautské č a s o p is y -a ty  zpro
středkovávají účinně i onu výchovnou 
práci, po níž Stanovisko SO pateticky 
voiá. N ikdy jsm e neměii to iik  a tak 
kva iitn i výchovné skautské iiteratu- 
ry jako právě dnes. A je to zásiuhou 
i těch starších bratří a sester, kteří, mís
to účelových předsněmových invektiv, 
trpělivě a vskutku účinně denně, deno- 
denně, nikoliv jen na občasných slav
nostních schůzích, slouží nám všem dra
hému hnutí!
Jsem také členem Svojsíkova oddílu. 
Beru to jako vyznamenání za dosavadní 
práci (to nejlepší, co umím, dávám skaut-



ské myšlence), ale i jako závazek účin
ně pracovat dále pro naše hnutí. Komu 
a čemu má však posloužit tak neobjek
tivní Stanovisko?
Text Stanoviska SO mluví o „šedé zó
ně" uvnitř ÚR, která je bezmocná proti 
skupince „asertivních navrhovatelů no
vé struktury ústředí a varianty Y atd.“ . 
Odpor proti této formě řízení hnutí bude 
asi hlavním důvodem celé té kritiky. Ale 
promysleli a zvážili obsah Stanoviska 
SO vskutku všichni přítomní na oné 
schůzi 7. 9. 1997? Nebyla snad právě 
tam -  ve spěchu a v krátkosti času -  
nějaká „šedá zóna" neinformovaných, 
kteří jen podlehli sugesci pěkně znějí
cích slov a frází?
Vím, že budu brzy zakřiknut a pokárán 
všemoudrými bratry -  vrstevníky. Ale 
složil jsem r. 1945 slib a snažím se plnit 
zákon, který mi ukládá být nejen brat
rem všech skautů, ale i být pravdomluv
ný. A proto nemohu souhlasit s tako
vým Stanoviskem SO, které je v mnoha 
bodech zavádějící a nespravedlivé. Ne- 
souhlasíml

Ladislav Rusek -  Šaman, Olomouc

Ad
...Věřím, že pisatelé podtitulkem PROČ 
jsou skvělí lidé, kteří se cítí být „poško
zeni" a nechápu, proč se skrývají za 
„krokodýlí slzy". Je nutno vědět, že za 
stav našeho hnutí jsou v prvé řadě od
povědni oni (ÚRJ). Pokud nedokázali 
naslouchat hlasům, která volaly po dia
logu a chovali se mnohdy jako samo
vládci, nesou svůj díl odpovědnosti. 
„Prohlášení SO“ je už vrcholem celé 
pyramidy. Jetřebasi uvědomit, že před
tím bylo těchto hlasů mnohem víc. Řa
dou mnoha LŠ (včetně ILŠ) počínaje, 
jednotlivců i z řad skautských odborní
ků, a veřejností konče. Ta nás zařadila 
do podvědomí jako hnutí, které stále 
„hledá svou tvář",..
Nechci se sáhodlouze vyjadřovat ke 
„Koncepci výchovy činovníků", přede
šlé „Strategii". Mám k nim své výhrady, 
které se vesměs shodují s připomínka
mi, které jsou dnes již obecné. Za osm 
let po třetí obnově jsme došli méně než 
za pár let po druhé, protože mnoho věcí 
(podstatných) se opominulo, či není do
taženo do konce. Tento jev velice citlivě 
vnímají ti, co pracují se skautskými od
díly a jsou stále věrni našim skautským 
zásadám i slibu. Tento jev je všudypří
tomný -  po celé ČR. Já sám jsem se již 
před léty ptal PROČ?, tak jako dnes jiní. 
Bylo nás víc, ale někteří se raději stáhli 
do ústraní, což zase jiným vyhovovalo. 
Setkání s byrokracií, samolibostí, fari- 
zejstvím, ignorantstvím, diletantismem 
a odmítáním dialogu je to, co mnohým 
přináší rozčarování nad stavem našeho 
hnutí.
Proč byl založen Svojsíkův oddíl a čeho 
je garantem, musí být všem poctivým 
členům našeho hnutí jasné. Já sám ne
znám všechny členy SO, ale některé 
přece. Mohu s čistým svědomím pro
hlásit, že je znám dobře, vážím si jich 
nejen pro jejich oddanost našemu hnu
tí, ale i pro jejich morální kvality, které 
prokázali i v dobách minulých. 
Nemyslím si, že by tito lidé byli ovlivňo
váni, ani nevěřím tvrzení, že se sami

nechtěli podílet na dění v českém skau- 
tingu. Spíš byli ignorováni a proti své 
vůli odstaveni na vedlejší kolej jako „sta
romilci", kteří nemohou rozumět „revo
lučnímu" myšlení. To „revoluční" myšle
ní pociťuje dnes každý po svém. Ne
myslím si, že jsou důležitá „jména" (pod 
strategií nebyl také nikdo podepsán), 
ale to, že Svojsíkův oddíl za svým sta
noviskem stojí jednotně. A to už něco 
znamená. Nikdo nechce tzv. rozkol na
šeho hnutí, ale chtějí vrátit českému 
Junáku statut, který mu vždy náležel. 
Náš skauting měl to štěstí, že jej tvořili 
lidé (odborníci) oddaní věci a nemá ve 
světě duplikát. Tento fenomén stačilo 
pouze přizpůsobit současné době a ne 
rozbít jeho podstatu. To si musí uvědo
mit ti, co se o to pokoušejí...

Jiří Čikeš -  Patt, Tábor

O hospodaření

Nedá mi, abych nereagoval na Stano
visko Svojsíkova oddílu otištěné ve Skau- 
tlngu č. 2/1997. Materiál schválený jed
nomyslně Svojsíkovým oddílem je ve 
své velké části zcela nekonkrétní bez 
uvedení bližších fakt. Přesto však v jed
né části konkrétnější je, a to v té, kde 
rozebírá „neprůhlednost hospodaření" 
a hodnotí činnost současné hospodář
ské zpravodajky, potažmo i hospodář
ského odboru. Podílím se na práci sou
časného hospodářského odboru a -  při 
vší úctě k pisateli stanoviska -  (je^o 
jméno neznám, zpráva není nikým po- 
depsána) mohu říci, že pohled Svojsí
kova oddílu je v této části nekompetent
ní.
V hospodaření platí jeden poměrně jed
noduchý vztah: má dáti -  dal. Hospo
dářská činnost Junáka jako občanské
ho sdružení a všech jeho organizačních 
jednotek s delegovanou právní subjek
tivitou podléhá obecně závazným práv
ním předpisům, kterými se musíme ří
dit, ať se nám to líbí, nebo ne. Neexis
tuje tedy žádné „skautské hospodaře
ní" jako takové. Junák v tomto směru 
(bohužel) žádné specifické postavení 
nemá.
Pokyny a různé formuláře, které přichá
zejí z hospodářského odboru, tedy ne
mají za úkol znepříjemňovat vůdcům 
život, ale pouze se snaží vyhovět poža- 
davkůrji MŠMT jako poskytovateli dota
cí, NKÚ či finančních úřadů. Je pravda, 
že hospodaření, vyúčtování různých 
dotací apod. je stále složitější, toto je 
však dáno stále přísnějšími předpisy. 
Připouštím, že se hospodářský odbor 
může dopouštět chyb (ostatně, kdo 
chyby nedělá), na druhé straně si však 
myslím, že kdyby se některé věci v na
šem hospodaření zavedly již např. v ro
ce 1991, byla by současná situace jed
nodušší.
Stanovisko se odvolává na „seriózní oso
by a orgány", které mají poukazovat na 
dotační politiku i přebujelou administra
tivu nazývanou diletantismem techno
kratů. Ony „seriózní osoby" neznám, 
bylo by však jistě užitečné, kdyby své 
kritické připomínky a poznatky uplatnily 
v hospodářském odboru, kde je práce 
více než dost.

René Fischer -  Fíša, Praha

Naše stanovisko
SO měl před přijetím nových 442 členů. 
Stanovisko schválilo 118 přítomných 
jednomyslným hlasováním, což vyvolá
vá vzpomínky na doby nedávno minulé. 
Co tomu říkají zbývající dvě třetiny členů 
SO?
Otázka první: lze předložený text ozna
čit za stanovisko SO, nebo je to pouze 
stanovisko 118 sester a bratrů? Naše 
stanovisko to není.
Stanovisko SO se dovolává toho, že 
„každý skaut je vázán skautskými zása
dami a svědomím", což je správné. 
Otázka druhá: patří však mezi skaut
ské zásady a svědomí neadresná ano
nymní kritika zahalená do pojmů „psy- 
chopatické osobnosti, asertivní navrho
vatelé, šedá zóna apod."? Není to v této 
formě spíše pomluva zahalená do líbi
vých frází?
Nejvyšším orgánem je sněm a jeho usne
sení je závazné pro všechny.
Otázka tře tí: jak dlouho budeme trpět 
podkopávání této nejvyšší autority do
datečným zpochybňováním? Několik set 
delegátů Sněmu v Olomouci a v Brně 
snad nerozhodovalo s vědomím odpo
vědnosti k hnutí? To je snad výsadou 
pouze těch, kteří se označujíza „strážce 
čistoty hnutí?" My, ač oba členové SO, 
se necítíme tak silní a mimořádní, aby
chom si dovolili toto označení vztáh
nout na sebe.
Junák je organizace „otevřená", tedy 
zcela závislá na tom, jak je přijímána 
společností, ve které je nucena v da
ném čase a prostoru existovat. Je tedy 
svojí existencí závislá na vnějších fakto
rech.
Otázka čtvrtá : není tedy naší povin
ností, abychom udrželi to zásadní, to 
jest morální hodnoty skautingu, aby
chom udrželi jeho existenci, abychom 
zachovali možnost alespoň části dětí 
předat morální zásady BP, ABS -  při
způsobit naši organizační strukturu da
ným podmínkám?
Nereaguje na tyto skutečnosti „koncep
ce výchovy činovníků" vypracovaná prá
vě tou skupinou „asertivních činovníků 
a šedé zóny ÚR" tím, že se snaží vybu
dováním struktury výchovy části činov
níků jako managerů skautingu vytvořit 
podmínky pro to, aby výchovní činovní
ci byli oproštěni od všelijaké byrokra
cie, která dnes v oddílech působí hodně 
zlé krve?
Členství v SO považujeme za nejvyšší 
poctu. Naše názory se však neshodují 
s usnesením SO, a proto v situaci, ke 
které dochází, žádáme o přeregistrová
ní zpět do svého domovského středi
ska, kde budeme mít prostor pro práci 
s dětmi v duchu skautských ideálů.

Lubica Ludvíková -  Luba 
Václav Ludvík -  Šula, Příbram

Z internetu
...Mrzí mne, že za „Stanoviskem" nepří
mo stojí i bratři, kterých si vážím a o kte
rých jsem měl dojem, že nám věří. Ne
mohu uvěřit, že stojí bez výhrady za 
celým textem.

Prófa -  Miloš Bečvář 
<XBECVAR @cslab.felk.cvut.cz 17
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Ad: „Skautské ideály 
nejsou cep...“
Skauting č. 1, září 1997
Milý Špalku, Tvůj článek je, jak je Ti 
vlastní, velmi vzrušeně laděný projev, 
který v tomto případě zamlžuje asi něco 
jiného. Je zřejmou reflexí na ohlasy na 
„novou koncepci výchovy činovníků", 
které vyjadřují nezanedbatelné množ
ství negativních názorů, a to nejenom 
starší skautské generace. Ale o tom se 
nechci více zmiňovat, protože zásadní
ho jíž bylo řečeno dost a teď je čas, aby 
ses zamyslel...
Jde mi spíše o ty skautské ideály. Co je 
to, co skrýváš v koutku duše? Co je 
toho výrazem? Jakýkoliv ideál, tedy i svě
domí nebo vědomí si transcendentna, 
pokud nemá své reálné výrazivo, je 
prázdným slovem. Slovem, které lze ohý
bat dle potřeby. A skautský program, 
celý soubor požadavků kladených na 
každého skauta a skautku, je právé 
oním výrazivém, protože skautské ide
ály pouze v něm nacházejí svou skuteč
nou podobu. A právě na základě toho si 
myslím, že obsah Tvého vyjádření je 
zcela prázdný. Pokud nám v současné 
době něco chybí, pak je to skutečně 
skautský program. Program, který mů
že rozvíjet charakteristické rysy české
ho skautingu, které při své odlišnosti od 
současného skautingu evropského má 
co nabídnout i dnešní miádeži. (Nebylo 
tomu jinak ani v minuiosti. Div se či ne 
-český  skauting byi vždy (II!) svébytný 
fenomén.) A právě zaměření na přípra
vu vůdců schopných realizovat takový
to program a oviádající potřebné ná
stroje, je to, co současné koncepci chy
bí. A jedině touto cestou ize ony skaut
ské ideáiy zasunout nejen do koutku 
duše, ale dát jim rozkvést ve viditeiné 
a reálné podobě činů.
Zmiňuješ se o hesiu „Povinnost -  Od
povědnost -  Kázeň", které ovšem hes- 
iem není a nebyio. Objeviio se jako pod- 
titu i časopisu „Č inovník" v době po 
vzniku Junáka v období druhé republi
ky. Souhlasím s tím, že je-li pronášeno 
s dikcí zupáka, tak v tom okamžiku ztrá

cí svůj pravý obsah a účei. Ovšem tím, 
že se stavíš do role nekompromisního 
soudce, nacházíš se ve stejné rovině 
s nimi a svou rétorikou ovlivňuješ část 
mladších činovníků, kteří odmítají být 
„manipuiováni", aie odpovědností ještě 
k takovému postoji nedozráli. Konec
konců odmítání být manipulován a tedy 
být vtěsnán do nějaké „škatulky" obvyk
le má za následek, že odmítající jsou 
obratnou manipulací většinou zasunutí 
do „škatulky" jiné a nejsou schopni z ní 
vidět kolem.
Čili když opomenu celou tu řadu nadne
sených formulací, které jsou dost prů
hlednou reakcí na vyjádřený nesouhlas, 
nezbývá mi než konstatovat, že pocit 
mesiášství vede veimi krátkou cestou 
k pocitu neomyinosti.

Vladislav Janík -  Ren

P. S.: Navazující čiánek br. Siádečka, 
charakterizující v jednom místě zaměření 
současného skautingu na: „...morseov
ku, uzlování a odlévání stop..." je svě
dectvím zcela zkresleného pohledu, kte- 
rývůbec není schopen vidět podstatu. Je 
rovněž svědectvím velmi smutné nezna- 
iosti obsahu a formy stupňů zdatnosti 
a zřejmé neschopnosti jejich použití při 
tvorbě přitažiivého programu oddílu.

Kdo nechce slyšet, 
tak si zacpe uší
Nebude náhodou, že postupem času, 
úměrně s novými návrhy na převratné 
změny ve výchovné oblasti, stoupá i po
čet reakcí na ně. Přesto se mi zdá, že ti, 
jimž jsou určeny, nereagují na ně buď 
vůbec, nebo jen nevýraznou poznámkou 
(viz JH č. 1/97, str. 3 -  „Koncepce výcho
vy činovníků"), kde se br. Řehák nazase- 
dání ÚRJ 21.6.97 zabývai nesouhiasný- 
mi stanovisky atd..., spočívajících větši
nou na „neporozuměnítextu".
Chtěl bych ujistit br. Řeháka, že textu 
rozumím a že mu zceia jistě rozumí i řa
da skautsky zkušených instruktorů iLŠ, 
LŠ a daiších členů hnutí.
V družině Wabanaků -  sboru instrukto
rů LŠ Jiráskovy oblasti, jichž jsem čie-

nem, jsme zcela zodpovědně zaujali 
stanovisko, které bylo zasláno ÚRJ již 
20.5.1997. Dodnes žádná oficiáiníode
zva.
Evropské hnutí v ČR chystá 4. ceiostát- 
ní konferenci „Výchova v přerodu spo
lečnosti spoiečnosti z postkomunistic
ké v demokratickou". Byi jsem pozván 
na pracovní poradu sekce mimoškolní 
výchovy, konané 10. 6. 97.
Můj příspěvek kritizoval zhoubné vlivy 
byrokracie na skautské hnutí v ČR. Je
diný delegovaný zástupce ÚRJ po dobu 
přednesu mého příspěvku družně s ně
kým besedoval na chodbě před sálem. 
Tudíž žádná bezprostřední ani pozdější 
reakce.
Příkiad třetí -  „Stanovisko Svojsíkova 
oddíiu ke stavu skautského hnutív ČR", 
ze dne 7. 9. 97. Mysií, že široké skaut
ské veřejnosti mluví z duše.
Anebo též vyplývá z neporozumění? 
Zde by oficiální odezva byla již na mís
tě.
Dotyčné kritiky nejsou zaměřeny pouze 
na novou koncepci výchovy činovníků, 
ta je jen součástí celkového pohledu na 
byrokratické, neúnosně se množící pří
stupy, kdy se ze Svazu skautů a skau
tek stává Úřad skautů a skautek.
Biíží se daišísněm. Pakiiže se propagu
je tak zásadní změna ve výchovné ob- 
iasti, je nutné vyhiásit širokou diskusi na 
daná témata, názory respektovat a zpra
covávat je tak, aby bylo vše připraveno 
na schváiení sněmem.
S tírn souvisí i nadpis tohoto příspěvku. 
Br. Řehák-Špalek ve Skautingu č. 1/97 
si stěžuje neadresně na „kohosi", kdo 
má chatrný názor, je vykradačem ideálů 
a z očí mu šlehají plameny inkvizičních 
ohňů.
Byi bych rád a se mnou cela jistě i řada 
dalších, kdybychom se dozvěděli, kdo 
to je. Anebo jde o přenesený význam na 
všechny ty, kteří vyznávají odiišné sta
novisko?
Příspěvek br. Špaika končí slovy „...tak 
si zacpu uši". Je otázkou, zda na obranu 
před tím obrazným „majznutím po ke
buli", nebo proto, že raději nechce siy- 
še tto  odlišné.

Milan Renc -  Racek
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Bratrstvo kočičí 
pracky v akci
Je 17. července 1997. Moravské obce, 
města, krajina jsou pustošeny katastro- 
fáiní povodní, skautské tábory jsou 
mnohde dramaticky evakuovány. Ná
rod je soiidární s postiženými a hledá, 
jak pomoci. Na ústředí Junáka již šestý 
den od rána do večera jeden z dobro
volných činovníků neúnavné vytáčí tele
fonní čísla a hledá spojení s činovníky

skautských jednotek v postižených ob- 
iaslech, aby zjistil místní stav, jejich si
tuaci, jejich potřeby, aby ukázal, že ne
zůstávají sami, aby pomohi siovem, aby 
zprostředkovai kontakt s těmi skautský
mi jednotkami, které by mohiy přispět 
nezbytnou pomocí. Není to práce ani 
lehká, ani útěšná. Není to práce na pár 
hodin, na pár dní. Je to práce, která 
pokračuje i místo spánku během noci 
na iůžku, je to práce na hodně, hodně 
diouhou dobu a pro mnohem více iidí 
a rukou. Aie těch je zatím stále jen pár... 
Do místnosti vchází muž. Tvář známá, 
bratr instruktor z iesních škoi -  jen jmé
no zůstává kdesi zasunuto v paměti. 
Snad přichází pomoci. Příchozí se opa
trně ujistí, zda jsou v místnosti sami, 
nahlédne -  pod záminkou -  i do míst
nosti sousední. Potom se prokáže poli
cejním průkazem a důvěrně sděií: „Brat
ře, máme proti tobě určité materiály... 
Zanecháš-li do 31. července veškerých 
aktivit v Junáku, dávám ti své slovo, že

je „stopím" a že je nepoužijeme. V opač
ném případě ale my..."
Nezodpovězen zůstává dotaz překvape
ného, jaké že to mají být „materiály", 
čeho že by se měly týkat. Ničeho si není 
vědom, z ničeho necítí potřebu se zpoví
dat, neví, proti čemu by se měl hájit. 
Marný je i dotaz, za koho dotyčný hovoří. 
Zůstává však tísnivý pocit, který svírá 
nitro v následujících dnech, týdnech: kdo
že se to vplížil do skautského společen
ství? Co to zde vyrostlo za bratrstvo, ti 
„MY"? Kteří Štětináči zde, ve tmě anony
mity, dávají průchod své závisti a zášti? 
Neurčitá obvinění, temné výhrůžky -  ne
připomíná to praktiky doby již několik 
let minulé? Jak že je v trestním řádu 
definováno „vydírání"? Jak že je defino
váno „vyhrožování"? A co „zneužití pra
vomoci..."? Jenže nic z toho není obsa
ženo ve skautském zákoně. Ten hovoří 
jen o pravdě, o bratrství, o úctě, o po
moci, o čistotě myšiení a skutků...

Vladimír Kopřiva -  Vlk
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Václav Nosek -  Windy
tiskový zpravodaj ÚRJ -  
neperiodický tisk

Kde a jak jsi trávil své dětství?
Narodil jsem se a vyrůstal ve Kbelích u Prahy. 
Bavily mne knížky a sport, hlavně lehká atletika 
a pak volejbal. A taky Beatles, Elvis a Clif Ri
chard se Shadows.

Jaký byl tvůj dosavadní skautský život?
Když ml bylo pět, Junáka zrušili. Staršího 
bráchu zavřeli a táta pnšel o zaměstnání. A tak 
v dobách „kdy jsem rozum bral“ se o skautin- 
gu doma nemluvilo, přestože táta založil první 
oddíl v Polici nad Metují v roce 1919. Brácha 
skautoval po válce. V tátově rozsáhlé knihov
ně pár skautských příruček bylo, na půdě 
zase časopisy Vpřed a Junák. Ty mi učarova
ly. Tajně, aby doma moc nevěděli, jsem zalo
žil koncem padesátých let „Foglarův čtenář
ský klub“ Modrý šíp. Naše činnost byla na
prosto živelná. Mezí kamarády se objevovaly 
skautské příručky a časopisy a já je vyměňo
val za dobrodružné knížky. Obnova skautingu 
v roce 1968 mne zastihla na vojně a po vojně 
čekal rozestavěný domek a manželství. Skau- 
ting znamená spoustu času a ten já neměl. Ve 
chvíli, kdy už to šlo, Junák už zase nebyl. A tak 
jsem dál sbíral a hledal spřízněné duše. Na 
počátku osmdesátých let jsem byl přizván do 
skupiny skautských historiků bratra Horkého. 
To byla moje první skautská jednotka. V listo
padu 1989 jsem neváhal ani vteřinu. Na set
kání činovníků 2. prosince v Městské knihov
ně jsem již vystavoval. Našel jsem si „svoje" 
středisko Athabaska a s ním teď prožívám 
dobré i zlé.

Kde jsi studoval, jaké je tvé současné 
zaměstnání?
Chtěl jsem studovat archeologii, ale díky 
„profilu" rodičů jsem skončil jen na jedenác- 
tíletce. Na vysokou mne nevzali a tak jsem se 
vyučil elektromechanikem. Po vojně jsem na
stoupil jako technolog v továrně na rozvadě
če Po deseti letech přišli na to, že nemám 
odborné vzdělání a tak jsem dělal dálkově 
elektroprůmyslovku. V roce 1993, po 25tí le
tech práce technologa nastal zlom. Když byl 
vyhlášen konkurs na pracovníka skautské in
formační kanceláře, rozhodl jsem se rychle. 
Fabrika se rozpadala a přede mnou se oteví
raly nové obzory. Vtáhlo mne to jako vír. Po 
zániku SICu jsem přešel do nového TDC. 
Jsem veden jako redaktor Skauta-Junáka, ale 
píši i do Skautingu, zůstal mi na krku Junák 
hlásí. K tomu dělám řidiče, prodavače, špedi- 
téra, uklízečku atd.

Jaké máš ve své práci plány, co bys chtěl 
změnit a na co jsi naopak hrdý?
Chtěl jsem propojit skautské vydavatele a vy
vinulo se z toho TDC. Má za sebou rok práce, 
vše se rozvíjí. Největším uspokojením v pos
lední době byla záchrana části pozůstalosti A. 
B. Svojsíka, která vyústila ve vydání jeho de
níku-zatím.
Strašně jsem si přál pomoci časopisu Skaut- 
Junák. Někdy propadám pocitům, že jsem té
měř sám, komu časopis kdysi učaroval a že 
jej dnes nikdo nechce. To bych chtěl změnit, 
ale přiznám, že nevím jak.

Skautuje i Tvoje rodina?
Dcery skautingem neprošly. Neposmívají se 
mi, ale dívají se na něj „z venku" jako jiní 
neskautí. Netajím se tím, že jsem rozvedený. 
Někdy si říkám, že je to dobře, protože nevím 
o ženě, která by mí trpěla časté noční a víken
dy mimo domov. S dcerami mám dobré a časté

(v mezích mých možnosti) kontakty. Mám dvě 
vnučky a strašně si přeji být tím správným, 
rozumným, chápajícím a trochu rozmazlují
cím dědečkem. Vánoce, velikonoce, svátky, 
narozeniny, a my sedíme nad mým diářem 
a hledáme vhodný termín na rodinnou osla
vu. Jak to udělat, když mám téměř každý 
víkend dvě tři akce...

Máš a stíháš ještě jiné zájmy?
Mám, ale nestihám. Ani nevím, kdy jsem si pře
četl jinou knížku než skautskou a i tu čtu, abych 
k ní mohl napsat doslov nebo recenzi. Byl jsem 
sběratel, dnes silážuji náhodně získané věci. 
Někdy mám krásný sen: strávit den někde v lese 
stočený do klubíčka na mechu -  a spát. Já jsem 
totiž strašně líný člověk a nejradší nic nedělám. 
Ale nějak mi na to nezbývá čas.

Míchala Rocmanová -  
Káča
tisková zpravodajka ÚRJ -  
periodika, propagace

Kde a jak jsi trávila dětství?
Narodila jsem se v Praze, byla jsem jedináček 
a často nemocná. Táta byl malíř a ilustrátor, 
a tak jsem dětství trávila hlavně mezi knížkami 
a barvami. Později se k tomu přidal zájem 
o dějiny umění, národopis, lidové umění a ře
mesla, což byla zase mámina profese.

Jak jsi se dostala ke skautingu?
Naši nechtěli, abych byla v nějaké masové 
organizaci. S kamarádkami u babičky jsme 
měly aspoň klub, chodily jsme na výpravy do 
okolí a hrály různé hry. Pak začaly vycházet 
znova foglarovky. Někde v trafice jsem obje
vila nulté číslo Junáka, vyprosila si od mámy 
dvě kačky a přečetla ho od A do Z. Tam jsem 
objevila oznámení o čtenářských klubech. Za
čínaly prázdniny a tak jsme se hned přihlásily. 
Dostaly jsme číslo 1, altán na zahradě jsme 
proměnily v klubovnu, pilně jsme četly Juná
ka, učily se skautský zákon, skautské doved
nosti... O pár let později dvě z nás přešly na 
střední školu. Junák přestal vycházet a čin
nost klubu postupně zanikla.
Začala jsem chodit do výtvarných kroužků 
a Klubu přátel výtvarného umění. Jezdili jsme 
na putovní tábory, kde jsme kreslili a dělali

seriózní národopisné výzkumy -  něco jako 
roverské specializované expedice. Po maturi
tě jsem odjela studovat na Akademii do Sofie, 
obor propagační grafika a plakát, po dvou 
letech jsem se ze zdravotních důvodů vrátila 
a dostudovala tady na Vysoké škole umělec
koprůmyslové.
Tehdy za námi přišil ze sousední škoiy, že 
nemají vedoucí. Dopadlo to tak, že jsem vedla 
pionýrský oddíl, často jsem připravovala pro
gram pro celou třídu a na schůzky a výpravy 
mi chodili místo registrovaných šprtů ti největ
ší sígři.
V té době jsem objevila vodácké středisko na 
Klárově. Vedli ho kluci z bývalé pražské Jede
náctky. Bylo mi čtyřiadvacet, a začínala jsem 
od píky -  nováčkovskou. Pak jsem tam vedla 
jakousi přípravku, a nakonec vlastní oddíl. Po 
deseti letech už to bylo spíš středisko, měli 
jsme rovery a mrňata. V listopadu 1989 roveři 
hlídkovali na důležitých místech, psali stovky 
pozvánek na činovnické setkání do Městské 
knihovny a oddíl tam měl 2. prosince pořada
telskou službu.
Na jaře jsem s Milošem Zapletalem připravo
vala nultá čísla obnovovaných časopisů 
a první -  velkoformátové Skauty-Junáky jsem 
graficky upravovala. Byla jsem i v dívčím ná- 
čelnictvu, v r. 1992 jsem se přihlásila do kon
kursu na šéfredaktora Skautingu a dál už to 
znáte. Od r. 1995 jsem členkou ÚRJ jako tis
ková zpravodajka přes periodika -  tedy časo
pisy.

Jaké máš piány?
Mám za sebou FÉNIX 97 a ráda bych pomoh
la s přípravami pokračování -  Eurocor 98 na 
Slovensku.
Časopisy momentálně vycházejí (až na finan
ce) s minimálními problémy, a doufám, že to 
se současným obsazením TDC ještě dlouho 
vydrží. A protože já se od přírody vrhám spíš 
do různých konfliktních situací nebo utopic
kých plánů, tak zatím nevím... Kde bude nej
víc potřeba.

Skautuje i tvoje rodina?
Mám tři děti a ty v oddíle vyrostly od plenek.
I můj bývalý manžel pracoval ve středisku, 
v ORJ. Snad ale právě to nás nakonec rozdě
lilo. Aby aspoň něco doma fungovalo, musela 
jsem aktivní vedení omezit ve chvíli, kdy jsem 
převzala Skauting. Syn Vojta (16) je teď ve 
vodáckém oddíle, dcery Doubravka (13) a Li- 
duška (8) mne spíš doprovázejí na různé skaut
ské akce, více či méněvyplývajícíz mé funkce 
a zaměstnání. Na mé nabádání, ať chodí do 
oddílu, říkají: „Mámo, jedině kdybys ten oddíl 
vedla ty. Vždyť to už bychom se neviděly 
vůbec." A v tom mají, bohužel, pravdu.

Máš a stíháš ještě jiné zájmy?
Ty hlavní jsem už zmínila na začátku. Taky 
strašně ráda čtu, tancuju country, poslou
chám vážnou muziku... Psala jsem si kdysi se 
spoustou přátel po celém světě. Bavily mne 
vždycky cizí jazyky, docela slušně jich umím 
šest a pár dalších spíš pasivně. Ale času na 
záliby je teď zoufale málo...

Ptala se Ornela
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Reminiscence 
v podzimu života
Když jsem dostal pozvánku od členů 
oidskautského klubu z Hradce Králové 
k návštěvě tábora, který vybudovali pro 
své mladé v prostoru Pařezské Lhoty 
v Českém ráji v době, kdy v Praze začal 
Fénix 97, aby jej pak hlídali, než do něj 
přijedou řadoví skauti), nic jsem si od 
toho nesliboval. Mé vzpomínky se vráti
ly do poválečných let, ale hlavní záměr 
-  pořídit videodokument -  se ve mně 
probudil až pří zpáteční cestě vlakem. 
A já pak dlouho do nocí sestavoval bo
dový scénář, improvizoval náhradní sek
vence, „vkládal" zpovídajícím se do úst 
jejich prožitky atd. Byla téměř půlnoc, 
když jsem připravil své kameramanské 
propriety a nezbytné náležitosti...
Do tábora jsem přišel už za plného prog
ramu. Většina účastníků brala moji funkci 
jako samozřejmost... Žádné obavy před 
kamerou, žádné komplexy, spíše na
opak. Byl jsem jedním z nich a i když 
z jiného střediska, zapadl jsem mezi ně 
jako jedno z koleček hodinového stroje. 
A pak jsem měl možnost -  podle před
běžného scénáře -  natáčet činnost jed
notlivců, které jsme s bratry Cardou 
a Kobrou vytipovali. Plnohodnotný pro
gram od ranní rozcvičky přes denní pro
gram, stravu až po ukončení pracovní
ho dne, tedy sejmutím státní vlajky a za 
zpěvu „Večerky". Během dne mi všichni 
vycházeli vstříc a bylo až s podivem, 
s jakým nadšením se věnovali I osob
ním zájmům. Pravda, u mladých je to 
samozřejmostí, ale tady byl věkový prů
měr šedesát šest roků, nejmladším byl 
vedoucí Kobra se svou „třiašedesátkou". 
Bylo by pokrytectvím zatajit, že i mezi 
jedinci vznikaly drobné rozmíšky, ale 
pramenily právě z toho společného ži
vota. Ne, ponorková nemoc to nebyla, 
ale jako součást dění jsem bral dané za 
samozřejmost.
0  několik hodin později jsem mohl za
chytit i neopakovatelné kouzlo táboro
vého ohně. Programem ti bratři a sestry 
chtěli reprezentovat především skauting, 
pak svoji věkovou kategorii a nakonec
1 repertoár.

Podařilo se to nejen jim, ale i mně sa
motnému. Mohl jsem tedy druhý den 
odjíždět spokojen -  především se získa
ným materiálem. Ještě jsem ráno nato
čil rozcvičku a pak už stačil jen zabalit 
své věci, abych stihl vlak domů. Že se 
ozvala má nemocná páteř, o tom jsem 
před aktéry vznikajícího dokumentu ra
ději pomlčel.
Teprve doma jsem v klidu zaregistroval 
jednotlivé pasáže, rozepsal mluvený ko
mentář a začal řadit záběry chronolo
gicky za sebou. Samozřejmé s přihléd
nutím na denní řád tábora...
Dalo to sice několik desítek hodin prá
ce, často v prodloužených večerech, ale 
ještě nezačal nový školní rok a video
film byl na světě.
Tak vznikl dokument ze života skautů. 
Že jim bylo o půl století více než při 
jejich poválečných táborech? Na tom 
přece nesejde. Důležitější je skuteč
nost, že svůj život v přírodním prostředí 
brali stejně vážně jako jejich pokračova
telé v mladším vydání.
I proto jsem tomu dokumentu dal název 
Skautské návraty.

Karel Pokorný -  Barry

Na pomoc 
šumavským 
lesům
v  rámci akce Zelená 
sedma přišel se svým 
nápadem a násled
ným rozhodnutím Poradní sbor župní- 
ho zpravodaje OS západočeské župy. 
Z pověření náčelnlctva OS zorganizoval 
a uskutečnil ve dnech 28. září -  5. října 
týdenní ekologický seminář v srdci Šu
mavy -  Srní, na chatě Forward. Organi
zátorem a duchem těto týdenní akce se 
stal bratr Vlastimil Stříbrný -  Lesan z Plz
ně a svými znalostmi zdejšího života za
jistil hladký průběh celě akce.
Ze západočeské oblasti „Bílého orla" se 
sešlo 18 účastníků v průměrném věku 
61 let (lil) z Plzně, Rokycan, Karlových 
Varů, Klatov, Dobřan, Kaznějova. Byla 
to dobrá parta jak při práci při stahování 
klestí, sázení stromků (2500 smrčků)

i jejich ošetření proti okusu vysoké zvě
ře. V nadmořské výšce 1200 m nebylo 
vždy nejvlídněji, ale ranní mrazíky a po
ryvy ledového větru nám vynahradilo 
v dalších dnech teplé podzimní slunce 
a úchvatné pohledy na šumavské kop
ce, které se podzimně halily do těch 
nejnádhernějších barev.
Ale nejen prací se seznamovali účastní
ci semináře se zdejší přírodou. Při ve
černím posezení přišli mezi ně odborní
ci a znalci Šumavy: ing. Jiří Kec, vedou
cí lesní správy Srní NP Šumava (mimo
chodem pracovník Junáka v Kašper
ských Horách) s přednáškou o ekologii 
Šumavy, o zákonech a nařízeních i or
ganizaci CHKO, o současném stavu le
sů a zvěře, dále RNDr. Jaromír Sotron -  
Harry -  přírodovědecký pracovník mu
zea v Plzni s nevyčerpatelnou zásobou 
diapozitivů zdejší flóry a bratr Stříbrný -  
Lesan se svými znalostmi historie Šu
mavy i praktickou instruktáží pro prů
vodcovskou zkoušku v terénu. Zbyi čas 
i na legraci a příjemné posezení při vzá
jemném vyměňování zkušeností ve skaut
ské činnosti.
Skauti znovu dokázaii, že jim stav naší 
přírody není ihostejný a že svůj postoj 
dokáží podepřít konkrétními činy. Akce 
se stane možná každoroční tradicí. Jen 
ten věkový prům ěr by se měl snížit! 
Roveři a rangers, není to výzva a náplň 
činnosti v akci Zeiená sedma právě pro 
vás?

Alka

Setkání výchovných 
zpravodajů 
Západočeské oblastí
šéf metodického sboru Západočeské 
oblasti Bílého orla Jan Kacerovský -  
Akela se může usmívat oprávněně. Pod
zimní setkání výchovných zpravodajů 
oblasti opět ukázalo, že vznikla dobro
volná tradice vzájemných setkání a vý
měny informací, přispívající k lepšímu 
vzájemnému soužití a spolupráci jed
notlivých okresů.
A o čem se mluvilo? Především o tábo
rech: i když se některé z nich potýkaly 
s nepřízní počasí, předčasné musel být 
ukončen pouze jeden. Na táborech se 
také vybraly nemalé částky na pomoc 
povodním. Městská rada Junáka Plzeň 
vybrané peníze ze svého „obvodu" ope
rativně odvezla na místo a předala je 
starostovi jedné z nejpostiženějších 
obcí.
Velmi kladně byl hodnocen letní rover- 
ský kurs -  bylo konstatováno, že tako
véto kursy velmi motivují rovery v dal
ším setrvávání v oddílech, pomáhají jim 
a podporují je v dalším vzdělávání. Ta
ké zde zazněly (kromě obvyklých refe
rátů jednotlivých výchovných zpravoda
jů o dění v okresech) informace o prů
běhu Fénixů očima jednoho z přímých 
účastníků.

Ida

Ve vzájemné informovanosti v regionu 
sehrává Zpravodaj Krajem šesti řek vý
znamnou roli, roste počet přispívajících 
čtenářů.
Předplatné: Václav Kuttan -  Wapusk, 
Suvorovova 22, Plzeň-Slovany



švédsko a Norsko -  země všudypří
tomných zelených lesů, majestátných 
hor, křišťá lově  č is tých  jezer, ledov
cových dravých řek, azurově modré
ho nebe bez kouře a nečis to t z tová
ren, země sobů, k lidu  a ticha , země 
ochotných lidí...

EXPEDICE 
SKANDINÁVIE 97
středa 16. 7., 17 hodin, Roudnice nad 
Labem -  expedice ZAČÍNÁ. Moc tomu 
ještě nevěříme, možná díky husté záclo
ně deště, přes který „to léto" opravdu 
nějak nejde vidět.
Silnější a odolnější jedinci zvládají I pět 
hodin spánku v poloze „autobusový skr- 
čenec"... Ranní nezapomenutelný vý
chod slunce... K snídani,cola a -  MO
ŘE. Velké, zelenomodré a leželo před 
námi, jako by se nám nabízelo... Trajekt 
a potom už konečně Švědsko, země na
šeho očekávání a těšení...
Jeden z prvních dnů byl ve znamení 
Stockholmu. Zjistili jsme, že ve Skandi
návii je úplně jiná architektura než u nás. 
Hlavně kostely, ve kterých je bohatá 
dřevěná výzdoba nebo jsou tyto domy 
Páně dřevěné celé (mimochodem, vidě
li jsme nejstarší dřevěný kostel v Nor
sku).
Naše první koupel probíhala za denního 
světla, ovšem při měsíčku. Labužník přes 
romantiku by se „ulabužnil" (toto slovo 
si asi nechám patentovat). Bylo to vlast
ně naše první setkání s bílou nocí, pro
tože když jsme se dozvěděli, kolik že je 
to hodin, nechtěli jsme ani věřit. 
Domorodí komáři od začátku expedice 
bodali do čehokoliv živého, co bylo „po 
ruce" a to jsme, bohužel, byli MY. Bě
hem krátkě chvíle většina z nás vypada
la jako jeden velkej pupenec. Proti těm 
malejm potvůrkám (skauti prominou, 
ale byly to velké potvory) nepomáhal 
žádný repelent ani Off (tedy pomáhal, 
ale asi tak na 10 minut), až někteří obje
vili přípravek švédský, který vydržel o ně
co déle.
Ne jenom chozením a ježděním v auto
buse a plácáním komárů živ je člověk 
expedice (pro přátele jen „expeďák"), 
a proto a tudíž nastal den D a hodina 
H2O a my, zkušení vodáci (!), jsme na
foukli raft a skoro posvátně ho posadili 
na řeku Vindelelve. Samozřejmě jsme 
ten nejhorší úsek viděli a řádně zhodno
tili naše síly. Bylo to fajn pohoupání, ale 
díky neprostupnosti lesů kolem břehů 
jsme nemohli zastavit po sjetí vybraně- 
ho úseku, takže jsme museli odpádlo-

vat dalších pár kilometrů voleje. Úžasné 
bylo, že jsme na široké řece, která se 
stále dělila na několik ramen, málem 
zabloudili. A taky to, že jsme jeli za za
padajícím sluncem a za zády měli vy
cházející měsíc. Méně úžasný už byl 
pocit, že vůbec nevíme, jaká je řeka 
před námi. Občas jsme už „slyšeli" hu
čení vodopádu -  naštěstí tam nebyl.
V pondělí jsme překročili polární kruh, 
i když pořádně až na podruhé, protože 
jsme ho přehlédli a museli jsme se vrá
tit. Nesmějte se a nedivte se, prosím, 
drazí naši čtenáři, byla tam jen cedule 
jak vrata a čára z bílých kamenů vel
kých jako malé slůně...
Jedním z největších zážitků byla vy
cházka zvaná „čtyřhodinová" po národ
ním parku Muddus. Dali jsme totiž na 
„dobré" rady domorodců a na túru, kte
rá „vám zabere maximálně 4 hodiny", 
jsme vyšli pouze v kraťasech a tričku, 
v batůžku šusťáky a bundu, většinou 
bez pláštěnek a jídla. No -  vrátili jsme 
se za 14 hodin, druhá skupina za 18 ho
din. Za stálé chůze lesním terénem, 
s nabíráním pitné vody ze studánek, na 
každého průměrně s jedním chlebem, 
s trochou borůvek, s doprovodem ko
márů, se sbíráním parohů, s drsňác- 
kou bouřkou a průtrží mračen, která 
nás zastihla na skalách, dále po klou
zajících kamenech, posledních 15 km 
po silně kamenitém pobřeží jezera, kde 
jsme museli leckdy skákat z kamene 
na kámen a přelézat je, promočení, 
zmrzlí, hladoví, s puchýři na nohách, 
vyčerpaní... Většina z nás poprvé ušla 
tímhle hrůzným a náročným terénem 
45 km, někteří dokonce 65 km, ale da
la bych ruku do ohně za to, že na „čtyř
hodinovou vycházku" nikdo nezapo
mene.
Jeli jsme údolími mezi horami, ze kte
rých tekly potůčky a většina vrcholů se 
ztrácela v mlze... Potom historické pa
mátky Norska... Trolí údolí s výjezdem 
do šílených serpentin (řidič byl machr!). 
A konečně -  spánek v horách ve výšce 
asi 1000 m. Dívali jsme se na špičky 
protějších hor, měli občas i stfsnující 
pocit z jejich velikosti a byla nám zima 
taková, že i vaření probíhalo v čepicích 
a rukavicích.
Druhý den při výstupu na Galdhopiggen 
jsme ještě přidali kapuce, šály, šusťáky 
a návleky, sluneční brýle proti pichla
vému, namrzlému sněhu a větru -  seve- 
ráku. Po hodinové chůzi (asi) jsme se 
dostali 400 m pod vrchol této nejvyšší 
hory Skandinávie s výškou 2469 m. Dá
le jsme nemohli, protože cedule s čes
kým (!) nápisem: „LEDOVEC JE V PO
HYBU. BEZ LANA A PRŮVODCE VSTUP 
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ" byla výmluv
ná. Zklamání jsme nedokázali schovat, 
ale blbnutí ve sněhu nám zlepšilo nála

du o 100 %. A taky jsme zjistili, že na 
každého Nora připadají dva Češi, pro
tože kam jsme se pohnuli, ozývala se 
naše krásná mateřština...
A přišel opět toužebně očekávaný den 
-  raftování na Ottě. S organizací to bylo 
stejné jako na řece předešlé. Peřeje zde 
ovšem byly mohutnější. Bylo to jako na 
horské dráze (tam ale chybí množství 
ledově studených sprch). Bylo to nároč
né jak na pádlování, tak na kormidlová
ní,
Skandinávie předčila naše očekávání. 
Rozloučení se zemí lesů, hor, jezer a vo
dopádů, s vodou divoce se valící přes 
kameny, s bílým světlem noci, s poča
sím nejmíň na Nobelovu cenu, s pře
kvapivě dobrou partou (na to, že jsme 
se předtím neznalí a byli z tolika vzdále
ných míst celé republiky), s vědomím, 
jaké je to být na pokrají svých sil, ale 
i s tím, že je dobré mít sebou stále hu
mor, s vědomím, že kamarádi vás nene
chají v průšvihu a také toho, že je velmi 
výhodné umět dobře cizí jazyk (otevře 
vám totiž ještě jiné cesty) a se spoustou 
dalšího, vždyť to zkuste.,.
Tak AHOJ SKANDINÁVIE!!!

Ivča Zitová, Žďár n. S.

O
Scotscamp 97
Díky pozvání skautů ze skotských měst 
Cupar a Auchtermuchty se skupina osmi 
skautek a skautů ze střediska „Lejsek" 
Vysoké Mýto zúčastnila ve dnech 1. 8. 
až 10, 8, skotského jamboree -  Scots
camp 97.
Na tomto mezinárodním skautském set
kání, které se konalo na táborové zá
kladně skotského skautského ústředí 
ve Fordeil Firs, jsme zastupovali český 
skauting. Celkově se Scotscampu 97 
zúčastnilo asi 700 skautek a skautů 
z 12 zemí.
S laskavou a obětavou podporou na
šich skotských hostitelů jsme byli dobře 
prezentováni a získali jsme mnoho no
vých kontaktů. Účast nás obohatila o řa
du poznání z přírody, zeměpisu, histo
rie, denního režimu, stravování, menta
lity. Taky jsme se naučili skotské tance 
při tradiční hudbě s neodmyslitelnými 
dudami a Skoty v kiltech (sukních). Hlav
ně nás však obohatilo přátelství, upřím
nost a vstřícnost, které jsme cítili z jed
nání našich skotských hostitelů. Ne
chyběl ani humor. A tak se už těšíme na 
příští rok, kdy by se skotští skauti měli 
zúčastnit našeho letního tábora a my 
budeme mít příležitost oplatit jejich po
hostinnost.

L. N„
středisko V. Mýto 21



o
Slovinsko
Naše cesta na přelomu července a srp
na za krásami slovinských hor vedla 
přes Melk, Mariazell a Klagenfurt a ráno 
nás zastihlo již mezi horami. Navštivili 
jsme vojenský hřbitov pod Rambonem, 
kde jsou pochováni i naši vojáci z I. svě
tové války. Velkým zážitkem byl přejezd 
nejvýznamnějšrho horského sedlaVršič 
v Julských Alpách, kde se autobus více 
než padesáti zatáčkami vyšplhal až do 
výšky 1611 metrů.
Za dalších šest dnů, díky naší průvod
kyni Hance -  Světlušce, jsme projeli 
i prošli mnohá krásná místa, obdivovali 
nádherné štíty Triglavu, koupali se 
v bezvadně čistých vodách jezer Bohinj 
a Bledského, podnikali i túry -  úměrné 
našemu důchodcovskému věku, -  nav
štívili jsme tábor katolických skautů 
„Kvajdej 97“ u řeky Bohiňky, prošli pře
krásnou soutěskou na Vintgár -  a od 
kostelíka sv. Kateřiny obdivovali nád
herné panorama okolních hor. Stálí 
jsme pod obřím skokanským můstkem 
v Planici, kde jsme si na tabuli vítězů 
přečetli i jméno našeho mistra světa -  
Jiřího Rašky. Obdivovali jsme krásné 
vodopády, vyšlapali krkolomnou cestu 
k prameni řeky Sávy,
Přes Kamnišské Alpy a Lublaň jsme se 
dostali do Velenje, kde jsme byli již dříve 
ohlášeni na „Zletu tabornikov Slovenije" 
-  Slovinském národním Jamboree. Ve
lice přátelsky nás přijali náčelník slovin
ských Tabornikov -  skautů Milko Okorn 
a náčelník ZletaTom de Costa. Na pro
hlídce celého areálu nás provázeli oba 
náčelníci. Návštěvu jsme pak zakončili 
koupáním v krásném jezeře, kde měli 
svoje přístaviště i vodní skauti. Osvěže
ni na těle a potěšeni na duchu vydali 
jsme se naším autobusem zpět směrem 
k domovu.
Na tomto zájezdu se sešli skauti z růz
ných měst naší vlasti, a tak zůstávají 
nejen vzpomínky, album fotografií, ale 
i navázaná nová skautská přátelství.

A o to tu také šlo. Bude-li to možné, 
opět se sejdeme na některém z příštích 
zájezdů. Takže přátelé: nashle...
Za polenské oidskauty

Lída Vomlelová -  Lu, Palná

Československá lesní 
škola vodních skautů
úplně ze začátku si pamatuju díru v lo
di, tak 15x0,5 cm. Vyrobili jsme ji při 
splouvání Jihlavky z Třebíče na Lavič
ky. Vodu jsme vylévali ešusem, který 
jsme pak utopili v Dalešické přehradě. 
Nicméně na tábořiště jsme dopluli.
Pět bloků „lázeňských" procedur den
ně. Pleteme sítě. Potápíme se s přístro
jem. Kreslíme impresionistiokádíla. Ov

šem já tady nechci vypisovat seznam 
jednotlivých programů (stejně si je ne- 
pamatuju). Jenom tím chci naznačit, jak 
různorodé věci jsme poznali. Naskýtá 
se tu otázka, jestli nejde o tradiční „ko- 
čičko-pejskovský dort". Kde je nějaké 
pojítko, aby všechno nakonec vyznělo 
jako ucelené činovnické vzdělání? 
Jednotlivé procedury na LŠ měly něko
lik společných rysů. Při hrách, zaměře
ných hlavně na spolupráci, jsme pocho
pili rozdělení rolí v týmu, tedy ve tvůrčí 
skupině lidí. Některé z aktivit mají i zá- 
sadnějšívýznam, např. záchranatonou- 
cího, eskymácký obrat nebo horoleze- 
ní. Nebo pro nás znamenají inspiraci, 
jsou tedy pouze příkladem z okruhu čin
ností, které lze provozovat v oddíle. A to 
zatím ještě nemluvím o večerních oh
ních, rozcvičkách, debatách neboli „zá
pražích", vypečených hříčkách neboli 
„vydrách", paměťových cvičeních ne
boli „hácích" a už vůbec ne o akcích 
naprosto mimořádných jako návštěva 
Rikiho s Balúem nebo závěrečná hra 
nazvaná Zkouška dospělosti. Možná 
jsme se na LŠ naučili více, než kdyby 
těch deset dnů bylo vyplněno jen před
náškami.

Ještě bych měl vysvětlit ten podivný 
nadpis. Díky tomu, že jeden frekventant 
byl ze Slovenska, máme všichni na trič
ku mapu Československaajeho říčních 
toků.

Kukačka, Plzeň

22 Dosavadníhl. kapitán Jack-Zdeněk Há
jek (vpravo) předává slovo i funkci právě 
zvolenému Vezírovi-Vlad. Cvrčkovi

Nový HLAVNI KAPITANAT VODNÍCH SKAUTU
Na srazu kapitánů 17.-19. 10. 1997 na Seči byla zvolena nová sestava ve složení:

-  Vladimír Cvrček -Vezír -  hlavní kapitán (Liberec)
-  Jana Hlásná -  Pista -  zástupce hlavního kapitána (Liberec)
-  Milan Zeibert -  Ježek -  výchovný zpravodaj (Třebíč)
-  Jana Warausová -  Jaška -  výchovná zpravodajka (Praha)
-  Michal Mertens -  Myšák -  organizační zpravodaj (Plzeň)
-  Pavel Česák -  hospodář (Praha)
-  Dušan Tichý -  Dráp -  ekonom (Praha)
-  Karel Malina -  Ikki -  předseda revizní komise (Terezín)



Neznámé kapitoly 
z dějin hnutí
Na lesní škole vodních skautů a skau
tek jsm e nezaháleli -  pá tra li jsm e m i
mo jiné  i  v historii. Naše snaha byla 
korunována úspěchem -  uč in ili jsme 
nevídané objevy, s je jíchž výsledky by
chom vás nyní chtě li seznámit.
Je málo známé, že mezi předchůdce 
skautingu patřily i pohádkové bytosti. 
Máme například mlhavé zprávy o TR- 
PASLINGU, který poprvé zavedl druži
nový systém. Každou družinu tvořilo 
sedm členů a jedna rádkyně. Dále skau
tovaly divoženky (pozor, neplést s dneš
ní organizací dívčího skautingu!), draci, 
obři, loupežníci a dokonce i bludní ko
řeni. Nejvíce dokumentů se nám zacho
valo o tzv. RUSALINGU.
Jak známo, rusalka je tvor vodní. Proto 
i základní složkou Rusalingu byly vodní 
víly rusalky. Založila je Rusalka Baden- 
Water. Teprve později se od Rusalingu 
oddělila pozemní složka. Když první po
zemní rusalky vystoupily z vody, zjistily, 
že se jim špatně dýchá -  nefungovaly 
jim žábry. Sestrojily si tedy důmyslné 
dýchací přístroje, jak je vidět na repro
dukci jednoho z mála zachovaných 
světelných obrazů. S tímto přístrojem 
se již dalo na souš pronikat.
Bohužel se rusalkám také špatně cho
dilo, proto jako oporu zavedly tzv. Stád
ia. Byly to pruty nahoře rozdvojená, 
o které se opíraly. Později je převzali 
skauti pod názvem junácké hole nebo 
roverské hole. Ještě později je vodní 
skauti přetvořili v pádla. Jak vidíte na 
obrázku, zde právě jedna z rusalek od
kládá ploutve při výstupu na souš, opí
rajíc se o stádlo.
Pro vzdělávání rusalek sloužily tzv. Je- 
zerní školy -  obdoba našich lesních 
škol. Zvláště v prvním období se zde 
cvičily discipliny jako vynořování z hlu
bin, chůze se stádly, oživování uvzduš- 
něné rusalky, waterball a podobně. Na 
dalším zachovaném světelném obraze 
vidíte nácvik eskymáckého obratu za 
účasti instruktorů. Tábory se konaly na 
plovoucích vorech, ale, jak je patrno 
z obrázku (nahoře), již měly mnoho ry
sů shodných s tábory našimi,
S případnými dotazy na detaily z historie 
se obracejte na členy družiny Rusalek, 
LŠVS 1997 Lavičky

23
Foto: nahoře Lenka Holečková -  Střelka, upřostřed a dole -  Tom Waraus



Woodcraft is Lifecraft Minuiá Část pojednávala O  m ládí E. T .S .a o  vlivech, které je j fomovaly, a daly 
vzniknout myšlence Woodcraftu.
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lesn í m o u d r o s t
JE CESTA ŽIVOTEM

Hluboké prožitky dosavadního života da
ly postupně uzrát myšlence woodcraftu 
Jako myšlence, kterou chtěl Seton oslo
vit Ameriku i okolní svět. Při tomto myš
lenkovém kvasu, na jehož konci je zalo
žení hnutí, jenž se potom rozlilo do 
mnoha dalších proudů, mimo jiné I do 
proudu skautského hnutí, hrálo roli ně
kolik důležitých skutečností.
V době, kdy Seton začal poprvé publiko
vat myšlenky o svém hnutí, byl v rozkvě
tu fyzických i duševních sil. Byl již uzná
vaným přírodovědcem a spisovatelem 
a měl přístup do nejvyšší společnosti té 
doby. Byl osobním přítelem amerického 
prezidenta Theodora Roosevelta. Ameri
ka se v té době obracela, ve snaze dát 
vzniknout své historii, ke svému pio
nýrskému období, v němž nejvyššími 
ctnostmi byla odvaha, vytrvalost, schop
nost přežít v divočině, umět se postarat 
nejen o sebe, ale i o svého bližního, čest, 
nezávislost. Byla to nepochybně reakce 
na začínající úpadek tradičních americ
kých morálních hodnot pod vlivem urba
nizace, postupu průmyslových technolo
gií a ústupu tradičních rodinných farem 
a tudíž osobní zručnosti, dovednosti 
a praktických řemeslných znalostí -  plo
dů dřívější jednodušší éry.
Jestliže v této době přišel Seton s myš
lenkou návratu k původním ctnostem 
Američanů hraničářské éry, to znamená 
zavést národ znovu do přírody a naučit 
jej tam znovu jednoduchým praktikám 
a řemeslům, navíc posílit sebevědomí 
jednotlivce pomalu upadající v anony
mitě velkoměsta a v mašinérii průmys
lové velkovýroby, potom se přesně stre
fil do tehdejšího společenského trendu 
a uspěl. Po sérii článků o zamýšleném 
hnutí a po vydání knihy Dva Divoši, kte
rá je přímým návodem, jak prakticky 
provádět woodcraft, vzniklo v Americe 
v příštích několika letech 60 kmenů Wo- 
odcrafterských Indiánů.
Na druhou stranu však Seton vtiskl své
mu hnutí několik znamení, která již jed
nou provždy způsobila, že woodcratter- 
ské hnutíse nikdy nestalo masově pod
porovaným a neznamenalo takový roz
mach jako hnutí, která z něj v pozdějších 
letech vznikla. Seton nikdy nehodlal 
stranit jakékoli politické straně či církvi. 
Vždy se chlubil skutečností, že wood
craft je jediným hnutím diktovaným dět
mi dospělým a ne naopak. Jeho pro
gram vždy byl a zůstane svázán s pří
rodní filozofií původních Američanů 
a tudíž je prodchnut mystikou, sepětím 
každého jednotlivce s přírodou chápa
nou poněkud jinak než v kontextu civili
zované bělošské filozofie, ideou osob
ního stoupání ve svém pozemském ži
votě až k poznání nejvyšších zákonů 
Všehomíra (odtud symbol jeho povídky 
Stoupání na horu), zásadou nezávodit.

BRATRANCI
Osobnost E. T. Setona 
a vznik myšlenky woodcraftu (2)

IV .

„Yek Yek “ -  první dům v Seton Village 
(1930). U vchodu stojí sám E. T. Seton

ale změřit síly se sebou samým a tudíž 
nesměřovat k elitářství. Setonovo chá
pání hnutí neslo tedy vždy jisté znaky 
sektářství a nebylo určeno (ač by si to 
Seton přál) nejširší veřejnosti.
Setonovi současníci a spolupracovníci 
na mnoha místech uvedli, že Černý Vlk 
se vždy snažil o spojení svého wood- 
crafterského hnutí a hnutí skautského 
a trpěl pocitem nepochopení. Protože 
se ale dostal do střetu s lidmi, kteří byli 
rozhodnuti aplikovat jeho původní verzi 
na mnohem širší praktický základ, octl 
se záhy mimo hlavní proud. Přesto se 
rozhodl vytrvat na své vlastní cestě. V le
tech 1916-1917 založil Americkou ligu 
lesní moudrosti, která po mnoho let 
prosperovala (v roce 1938 měla 80 tisíc 
členů a musela ustanovit dvě centrály), 
ale po jeho smrti rychle ztrácela na pů
vodní síle a transformovala se do jiných 
organizací.
Ve dvacátých letech dosáhl Setonův vě
hlas svého vrcholu a postupně vznikaly 
woodcrafterské organizace i jinde ve 
světě. Ale Amerika samotná již pokroči
la ve svém technologickém zázraku a ne
čekala, zdali se pozoruhodnému muži 
s uhrančivýma očima a věčně rozevlá
tými vlasy podaří zázrak a osloví jí zno
vu něčím novým. Technologický boom 
Ameriky a s tím související posun v myš
lení lidí již nešel dohromady se Betono
vým programem uvědomělého primiti
vismu při pobytu v přírodě, s napodobo
váním života rasy, která byla nenávratně 
zatlačena do špíny několika rezen/ací, 
s programem osobního růstu každého 
jednotlivce cestou sebezapření a vlastní
ho přičinění. Tyto programy, tolik zvučné 
a přitažlivé na začátku století, kdy vr
cholil kult pionýrské minulosti Ameriky, 
nyní už postrádaly na přitažlivosti.

V roce 1927 se Seton při své velké ces
tě k Indiánům jihozápadních puebel pře
svědčil o tom, že se řada stejně smýšle
jících lidí stěhuje do Nového Mexika, 
a tak se ve věku sedmdesáti let rozhodl 
ke svému poslednímu velkému životní
mu kroku a založil poblíž Santa Fé Be
ton Village a v ní Kolej indiánské moud
rosti. Jejím smyslem bylo zprostředko
vat bílým lidem filozofii Indiánů, a také 
proto na této univerzitě vyučovali pře
vážně Setonovi indiánští přátelé.
V roce 1936 vyšlo Poselství rudého mu
že, které můžeme chápat jako Setonův 
filozofický odkaz. Nevíme toho mnoho 
o fungování Ligy ve válečných letech 
ani o osobnostech v jejím vedení. Prav
da ovšem je, že záblesk úspěchu Koleje 
indiánské moudrosti a věhlas Seton Vil
lage byly vyvrcholením a posledním vze- 
pětím snah velkého utopisty Ernesta 
Thompsona Setona, který zemřel ve 
svém domě 23. října 1946.
Díky Setonově druhé manželce Julii 
přejali pak do opatrování Setonův od
kaz američtí skauti a v šedesátých le
tech vybudovali velké Setonovo muze
um v Philmontu ve státě Nové Mexiko. 
Dnes průměrný americký občan nechá
pe slovo woodcraft a Seton je chápán 
jako zakladatel skautingu. Skauti sa
motní jej dodnes znají pod přízviskem 
The Chief (Náčelník) a za svého zakla
datele jej bezpochyby uznávají.
Jedinou kompaktní organizací hlásící 
se k woodcraftu jsou dnes kalifornští 
Woodcraft Rangers, kteří se ale svým 
pojetím už značně vzdálili původní Be
tonové představě.

Martin Kupka -  Logan

Pozn. red.: Poselství Rudého muže 
u nás v poslední době vyšlo již  dvakrát 
-  poprvé v r. 1992 v nakl. Rout, nyní no
vě ve Chvojkově nakladatelství Praha ve 
velmi pěkné úpravě. Recenzi otiskneme 
v čísle 5.

E. T. Seton, Julia a Dee v Seton Village, 
1943
Fotografie z archivu J. Bláhy-Řešetláka



To snad ani není možné, myslím , že se mi to  jenom  zdá. Přece to  není půl 
století, co Jsme s Pětkou film ova li na Sečí první a poslední film  se skautskou 
tém atikou „Na dobré stopě“ ? Ale kalendář Je neúprosný. Bohužel, nedá se 
to  vrá tit, a tak alespoň pár vzpomínek na natáčení v lé tě 1947 na našem 
ostrově Pětka uprostřed Sečského Jezera. Jak to  všechno vlastně začalo?

Dobré stopě je ďO let!
Co mělo být a nebylo
Již v roce 1938 na táboře 5. oddílu vod
ních skautů v Hrabušicích na Sloven
sku (protéká tam řeka Hornád) nám 
Braťka předčítal úryvky ze scénáře chys
taného filmu „Pec a mokasíny", kde měl 
hlavní roli hrát Jindřich Plachta a Braťka 
se hrozně těšil na to, jak se Plachta 
objeví v krátkých kalhotách a s námoř
nickou „plackou" na hlavě, a jaký to na 
plátně udělá na lidi dojem. Film měla 
produkovat společnost Nationalfilm, je
jímž majitelem byl pan Karel Feix a je
hož syn i synovec byli členy Pětky. Na 
podzim byly zahájeny přípravné práce, 
ale pak přišly zlé politické časy, Česko
slovensko mobilizovalo, všichni členo
vé oddílu byli zapojeni do příprav proti
letecké ochrany, přišel Mnichov, fašis
ti. A protože společnost Nationalfilm mě
la v logu československou vlajku, byla 
zlikvidována a bylo po filmu. V říjnu 
1940 byl zakázán Junák a členům Pětky 
nastaly zcela jiné starosti. Byla vytvoře
na odbojová skupina Zbojníci, která se 
záhy rozrostla ve slavnou Zpravodajskou 
brigádu a která nebyla (díky skautské 
disciplinovanosti) nikdy Gestapem od
halena. Ale to je jiná histotie.

Konečně začínáme
Po osvobození v roce 1945 jsme opět 
tábořili na sečském ostrově, Braťka vedl 
tehdy značně rozrostlý Pátý přístav 
a pan Feix se vrátil do zestátněného 
filmu jako vedoucí výrobní skupiny. A tak 
se logicky vrátil záměr natočit skautský 
film. Jenže původní scénář byl po těch 
letech značně zastaralý a neaktuální, 
a tak Braťka psal scénář nový, do které
ho zakomponoval život vodáckého od
dílu a tehdejší době poplatnou myšlen
ku o zlých Němcích. Scénář byl schvá
len na podzim roku 1946 a natáčení ur
čeno na léto 1947 na ostrov Pětka na 
Seči. Kamerové a herecké zkoušky pro
běhly k plné spokojenosti na Seči v břez
nu 1947, a tak Pětka odjela na ostrov 
hned po skončení školního roku. Bohu
žel beze mne, protože jsem tehdy slou
žil jako podporučík tankového vojska 
v Milovicích. Když jsem se dozvěděl, že 
ženijní vojsko posílá na Seč motorový 
člun a soustavu pontonů (pro filmování 
na vodě), tak dlouho jsem žebral u mé
ho strýce plukovníka Malého na gene
rálním štábu, až jsem byl převelen po 
dobu natáčení jako kormidelník zmíně
ného člunu na Seč.

Pětka ve film u
Filmový štáb tvořil režisér Josef Mach, 
kameraman Jaromír Holpuch a samo
zřejmě autor námětu a scénáře Jaro
slav Novák -  Braťka. V hlavních rolích 
se uplatnil Ladislav Boháč jako kapitán 
oddílu vodních skautů, v rolích vodních 
skautů herci Karel Richter a Stanislav 
Fišer a v roli hlavní tehdy mladý a štíhlý 
Antonín Šůra, který po roce 1968 emig

roval a tragicky zahynul při autonehodě 
v USA. A jednu z rolí, vůdce oddílu po
zemních skautů, si s vervou zahrál Ra
dim Palouš, tehdy (i nynO člen vodní 
Pětky, disident, signatářCharty77 a po
revoluční rektor Karlovy univerzity. Ra
dim také na amatérskou kameru pro 
8 mm film natočil několik záběrů ze zá
kulisí natáčení na ostrově. Členy vod
ních skautů si zahráli všichni tábořící 
příslušníci Pětky, také tehdejší pětkař 
a nynější úspěšný filmový režisér Vác
lav Vorlíček. (Arabela, Pane, vy jste vdo
va atd.) Táborové stavby byly toho roku 
velkolepé, filmaři měli peníze, a tak se 
mohlo dovézt hojně krajinek, kulatiny 
a tábornického materiálu. Jenže všech
no má také své zápory. Dlouhodobé 
natáčení se negativně projevovalo na

všech potíží. Dokončovací práce, to jest 
nahrávání hudby, postsynchrony a zvu
kové míchačky, se protáhly až do zimy 
1947-1948. Konečně byl film dokončen 
a chystala se slavnostní premiéra. Ale 
přišel únor 1948, film byl stažen a malá 
premiéra se konala mimo Prahu. Skauti 
z Pětky se jí již nesměli zúčastnit a film 
brzy putoval do trezoru. Státní bezpeč
nost začala na pětkaře pořádat hon, 
několik jich zatkla a nechala odsoudit 
k dlouholetým trestům vězení, spolupra
covníky Zpravodajské brigády důstojní
ky Wahla a Nechanského dokonce ko
munistická „justice" popravila! Několi
ka členům Pětky se podařilo utéci přes 
hranice do bezpečí. Například Karel Roh
líček zvaný Picasso utekl přímo z lyžař
ské chaty na Krkonoších, kam si za ním 
StB přijela. Příslušníci StB Karla potkali 
v předsíni chaty a ptali se ho po Rohlíč- 
kovi. Karel odpověděl, že je někde na 
pokoji, policajti odešli po schodech do 
prvního patra a Karel tak, jak byl, v tenis
kách, naboso a v teplákách, utekl. Dnes 
žije v Austrálii, je členem „Royal Yacht 
Club" a každoročně vztyčuje na vlajkový 
stožár v klubu vlajku 5. oddílu.

životě oddílu a Braťka měl plno práce se 
zvládnutím tábora. Film se točil na os
trově celé letní měsíce v hrozném horku 
a na konci již řádila v řadách oddílu do
cela úspěšné „ponorková nemoc".

Problémy nekončí
Film byl natáčen převážné v exteriérech, 
nejprve tedy na našem ostrově na Seči, 
kam Braťka Jako autor námětu vsadil 
hlavní děj, a potom u nádherného, do
sud málo známého jezera u Horního 
Polubného, kde filmaři pořídili několik 
záběrů, ve kterých bylo potřeba staveb, 
charakteristických pro německou ves
nici. Velká část záběrů byla natáčena 
přímo na jezeřana Seči. (K tomu sloužil 
nahoře zmíněný motorový člun s ponto
nem.) Největším problémem při natáče
ní bylo katastrofální sucho, vody v jeze
ře ubývalo den za dnem. Když filmaři 
postavili večer koieje pro kameru těsně 
nad hladinou, ráno trčely nad vodou 
jako lyžařský můstek. Pak se začalo 
filmovat v ateliérech. V té době se také 
několikráte stalo, že filmaři rozhlasem 
sháněli členy Pětky k dotočení někte
rých záběrů. Ale to ještě nebyl konec

Konec dobrý...
Když jsem v roce 1953 nastoupil ve Stát
ním filmu na Barrandově, neuvěřitelnou 
náhodou jsem jednou v hromadě kra
bic starých filmů určených ke spálení 
objevil zvukové míchací pasy a tzv, 
Doublenegativ obrazu našeho filmu. Sa
mozřejmě, že jsem těch několik krabic 
„stopil" a když jsme někdy v noci kon
čili ve zvukové hale směnu trochu dříve, 
ve zbývajícím čase jsme udělali novou 
výslednou míchačku, takže se film Na 
dobré stopě mohl na veřejnosti opět 
objevit v létě 1968. Byl několikrále pro
mítnut, ale pak přišla sovětská invaze 
a film opět zmizel v trezoru a teprve po 
listopadu 1989 se po několika úspěš
ných jednáních objevil na obrazovkách 
Československé televize. Ale to jsem 
byl již chytřejší a celý film jsem z jedné 
dobré kopie stáhl na magnetický zá
znam -  na video.
Nějak se mi nechce věřit, že je to již půl 
století, co ostrov Pětka žil natáčením...

Jirka Hold -  Amateur 
Z Kapitánské pošty, mírně kráceno

Dokumentární foto poskytl Děda, 
Pardubice 25



BUDE
Náčelnictvo kmene OS zahájilo 
přípravy oslav 80. výročí vzniku 
Kmene OS (28. října 1918).
V souvislosti s ti'm vyhlašuje akcí 
Hledání kořenů -  vyhledávání 
souvisejících archiválií a sběrvy- 
pomínek na zákládní a činnost 
klubů OS, i zaniklých. Nejzajíma- 
vější získané materiály bude mož
né zahrnout do připravovaného 
Almanachu OS.

Vlil. seminář o výchově mláde
že a formaci vůdců, který pořá
dá Ekumenická lesní škola, se 
koná jako obvykle v Salezián- 
ském divadle v Praze 8, Kobyli- 
sích, Kobyliské nám. 1, o víkendu 
10.-11. ledna 1988.
V bohatém programu jsou témata 
jako: rytířský ideál a křesťanské 
hodnoty (F.J. Holeček), křesťan
ská hudba (rádio Proglas), proble
matika sekt (P. Remeš), z historie 
č. dějin na přelomu 1. tisíciletí 
(F. Valdštýn). Nedělní mši slouží 
Mons. J. Reinsberg.

Prahou plnou strašidel
Oznamuje se všem, že v sobotu 
dne 17. 1. 1998 se uskuteční již 
XV. ročník orientačního závodu 
večerní Prahou -  Prahou plnou 
strašidel. Na účastníky čeká mno
ho nových překvapení. Závod je 
určen pro tříčlenné hlídky v jed
notlivých věkových kategoriích 
do 15 let věku.
Přihlášky a podrobnější informa
ce žádejte na adrese: Jan Petera, 
Kouřimská 7, 130 00 nebo na te
lefonicky 02f 74 80 31 domů, 
02/24 102 412 práce 0603/ 446 
446. Uzávěrka přihiášek je do 
5. ledna 1998.

7. Brněnský RS country bál
se koná v pátek 23. 1. 1998 od 
19 do 2 hod. ve Společenském 
centru v Brně -  Bystrci. Od hlav
ního nádraží šalinou Č. 1 zastáv
ka Bystrc ZOO a odtud cca 500 m 
podél trolejbusu směs sídliště. 
Doporučené vstupné -  tvoje pra
covní dvouhodinová mzda. Vhod
ná výzbroj a výstroj: vlastní hr
nek, klobouk, šátek.

Vyrážky na cti a na těle vznikají 
pří požití alkoholu, kouřem a ne
donesením daru do tomboly. Pře
spání je možné po předchozí do
mluvě. (Podmínka: vlastní kari- 
matka a spacák).
KONTAKT: Vláďa -  Martin Vládo, 
Botanická 68, Brno 602 00, tel. 05/ 
41 21 78 06.

Varování-14.2. 98se uskuteční 
III. ročník Banánového plesu -
ve znamení sv. Valentina. Přesto, 
že pořadatelé letos po loňském 
příšerném propadáku nedělají té
měř žádnou reklamu, cítíme jako 
svou povinnost varovat všechny 
tancechtivé nadšence aby se 
v tomto termínu Kbelům zdaleka 
vyhnuli.
Přesto -  chce-li některá zbloudilá 
duše vyhodit peníze do kanálu 
a poté se několik hodin smrtelně 
nudit a litovat, že nezůstala do
ma, nezbývá jí než se obrátit na 
někoho z té podivné RBR čí na 
kontaktní adresu: Bára Honců, Svi- 
janská 190, 197 00 Praha 9-Kbe- 
ly, tel.: 02/850 25 72 (lístky pouze 
v předprodeji).

3. oddíl HI-LAH-DIH v Táboře 
s redakcí Táborák vyhlašuje pro 
skautský lid České republiky 
TÁBORSKÝ SOSÁK 
2. bienále literární a humoristic
ké soutěže
Uzávěrka: 1. února 1998 
Soutěž je určena:
-  pro každého od 14 do 104 let
-  kdo má chuť se poprat s tužkou 
a papírem
-  kdo je ochoten podělit se s ná
mi o svou iiterámí tvorbu a zážitky
-  kdo je veselé mysli
-  není členem poroty 
Kategorie soutěže:
1. Próza a poezie
2. Kreslený skautský humor
3. SOS-ání: veselé příběhy z na
šeho okolí
Cil Táborského Sosáku:
spojit skautské psavce i humo
risty ČR a není vyloučeno ani spo
lečné setkání 
Pravidla soutěže:
Soutěž je anonymní, a proto se 
držte plně všech pravidel:
a) každý může do soutěže zaslat 
maximálně DVĚ vlastní práce li

bovolného rozsahu z každé sou
těžní kategorie
b) každá vlastní práce musí být 
vyhotovena 2 X (originál + kopie)
-  netýká se kresby, kterou lze 
i překopírovat z kroniky, deníku, 
oddílového nebo střediskového 
časopisu na formát A4
c) své práce nepodepisujte, ale 
přiložte:
-  lístek se jménem, příjmením, 
rodným číslem a adresou
-  ofrankovanou obálku se zpá
teční adresou autora
d) vítězná práce každé kategorie 
bude oceněna cenou bez rozdílu 
věku
e) z nejlepších prací
-  bude uspořádaná výstava
-  provede se výběr pro použití ve 
skautském tisku a k popularizaci 
skautingu na veřejnosti
-  budou uveřejněny ve Sborníku 
soutěže
f) nevyžádané rukopisy se nevra
cejí
Hodnocení soutěže bude ano
nymní za účasti sedmičlenné po
roty složené z novináře, divadel
níka, literárního kritika, grafika, 
kreslíře a vydavatele.
Účastníci v soutěži Táborský So
sák dávají organizátorům PRÁ
VO uveřejnit práce, používat je 
k propagaci skautingu na veřej
nosti (vždy se jménem autora). 
Táborský Sosák je určen všem 
těm, kdo psanou či kreslenou for
mou chtějí ukázat život kolem nás. 
Neváhejte, vytáhněte ze svých 
šuplíků to, co jste vytvořili, opraš
te své verše i prvotiny, pročeni- 
chejte své „cancáky'' a určitě naj
dete něco, co stojí za to nám 
poslat do soutěže.
Kontaktní adresa:
Jiří Čikeš ~ Patt, Náměstí Přátel

ství 2802, 390 05 Tábor

Poledník 98
Zveme rovery a rangers odkud
koliv na:
16.-18.1.98- Poledník 98. Zim
ní lyžování v Jizerských horách, 
částečná znalost pobytu na běž
kách (nutná pro přesun od vlaku 
na chatu), zbytek se naučíte na 
akci. Přihlášky do 30.11.1997. 
20.-22. 2. 98 Předěl 98. IV. roč
ník zimního táboření v Jizerských
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Zveme Vás srdečně na 
STRETNUTIE SKAUTOV A SKAUTEK 
V SRDCI EURÓPY

EUROCOR ’98
které se koná 26. 6.-5 .7 .1998 nedaleko Banské 
Štiavnice.
Je to pokračování tradice, započaté v r. 1931 
Tábory slovanských skautů a letos obnovené 
setkáním Fénix97 v Praze. Pedběžné přihlášky k účasti posílejte í/ined na adresu 
ústředí Junáka, heslo Eurocor.
Zájemci o práci v servistýmu se mohou předběžně hlásit na stejnou adresu.

Servus, Team! Výzva
Nazabezpečenie Eurocor 98 je potřebných 400 čle- 
nov Servis Teamu (ST), ktorí by pomohli zabezpe
čit’ bezproblémový chod akcie. Každá pomocná 
ruka je potřebná.

Ponúkame: (veťa)
-tričko  a nášivku ST
-  jedlo a ubytovanie zdarma
-  zábavu a srandu pri riešení prac. problémov (aj 
mimo nich)

-  dobrý a veselý kolektiv
-  přístup do zákulisia a k VIP (VIP = Věry Impor- 
tant Persons)

Žíadame: (málo)
-ve k  od 16 rokov
-  10 dní kvalitně odvedenej práce
-  seriózny přístup k zverenej práci
-znalosť cudzieho jazyku vítaná (nie je podmienkou)
-  udržovanie poriadku a dobrých mravov

Za ST výbor Čiko & Lesky

horách, spaní ve vlastních sta
nech na sněhu (podle počasí I v ig
lú), požadován zdravotní stav od
povídající charakteru akce, ales
poň mírná znalost pohybu na běž
kách, věk od 16 let. Přihlášky do 
16. 1.1998.

22. roverský kmen -  
středisko 04 „Stopa" Liberec

Další naše akce -  Ruprno, tábor 
Naděje 98 najdete v Kalendáři 
skautských akcí ve Skautingu Č. 5. 
V přihláškách uveďte: Jméno 
a přezdívku, rodné číslo, adresu, 
PSČ, telefon, oddíl a středisko. 
Naše kontaktní adresa:
Jan Špička -  Hastrman
Hvězdná 485/9
460 01 Liberec 5
tel. (048) 425 629 (i záznamník)
Ivan Urban -  Véva, e-mail:
Urban#@sce.cz

INTERCAMP98
Setkání skautů ze států NATO v Ev
ropě, jehož se tradičně účastní 
I čeští skauti, se koná o Letnicích 
-  22.-25. května v Německu, na 
základně u Bad Kreuznach - Kuh- 
berg. Zájemci si o přihlášky mo
hou napsat do poloviny února na 
adresu Ústředí, heslo IC 98.

Káča

Betlém ské světlo  97
Opět se přiblížily vánoce a stejně 
jako v minulých letech se chystá
me připomenout lidem ve svém 
okolí téměř dva tisíce let staré 
poselství klidu a míru na zemi po
mocí malého plamínku betlém
ského světla. Toho poselství, kte
ré přes veškeré strasti a bídy, ne
moci a války v průběhu staletí 
stále působí uklidňujícím dojmem 
na stále další a další generace. 
Letos, v roce 90. výročí založení 
skautingu, budeme roznášet bet
lémské světlo v Čechách a na 
Moravě již po osmé. Nejen jako 
připomenutí vánočního klidu a mí
ru, ale i jako důkaz, že skautské 
ideály mají stále svou platnost 
i dnes. Opřeny o křesťanský zá
klad oslovují i dnes tisíce mla
dých nastupujících sester a brat
rů, navzdory všem zákazům, pře
rušením, bez ohledu na výměny 
vůdců a změny koncepcí.
Proto bych rád vám všem, kteří 
se podílíte na rozvážení a rozná
šení betlémského světla, podě
koval nejen za toto vaše zapoje
ní, ale i za nádherný pocit souná
ležitosti do společenství těch, kte
ří se řídí skautskými ideály.

Jan Svoboda -  Brouček

Rozvoz betlém ského 
světla 1997
22.12. -  pondělí -  Brno-Plzeň, 
rychlík „JUNÁK“, odjezd z Brna 
v 15.40 hod.
přes: Náměšť, Studenec, Třebíč, 
Okříšky, Jihlavu (17.30), Koste
lec, Horní Cerekev, Počátky, Jin
dřichův Hradec Veselí n. Lužnicí, 
České Budějovice (19.45), Zliv, 
Čičenice, Protivín, Razíce, Stra
konice, Horažďovice předm., Ne
pomuk, Blovice, Starý Plzenec 
Hradec Králové-Uberec, odjezd 
z Hradce Králové v 8.24 hod.; 
přes: Jaroměř, St. Paka, Turnov 
Brno-Praha, rychlík „Brněnský 
drak", odjezd z Brna v 5.10 hod; 
přes: Tišnov, Kňžanov, Žďár n. 
Sázavou, Přibyslav, Havlíčkův 
Brod (6.39), Kolín, Praha-Libeň,



Praha-Holešovice s dalším pok
račováním na Karlovy Vary přes 
Ústí n. Labem
Hrno-Jeseník, spoj. č. 905 „Pra-
děd“, odjezd z Brna v 6.00 hod; 
přes: Vyškov, Nezamyslice, Pros
tějov, Olomouc (7.27), Červenka, 
Mohelnice, Zábřeh, Ruda, Hanu
šovice; Pozor, kvůli záplavám kon
čí vlak v Hanušovicích!!!! 
Brno-Bohumín, rychlík „Bes
kyd", odjezd z Brna v 6.20 hod 
přes: Vyškov, Kojetín, Přerov 
(7.30), Hranice, Ostrava-Svinov, 
Ostrava hi. n. (8.38), Bohumín, 
Karviná, ČeskýTěšín,Třinec (9.39), 
Jablunkov
Brno-Veselí n. Mor., spoj „Ja- 
vorlna“, odjezd z Brna v 7.48 hod 
přes: Slavkov u Brna, Bučovice, 
Kyjov, Bzenec, Veselí n. Moravou, 
Kunovice, Uherský Brod, Újezdec 
u Luhačovic, Bojkovice, Slavičín, 
Bylnice, Vlárský průsmyk 
Každoročně zajišťují brněnští 
skauti a skautky kurýrní službu 
navýše uvedených tratích. Proto
že musíme zajistit jejich včasný 
návrat, nemohou mnohdy absol
vovat celé výše uvedené trasy. 
Obracím se proto na všechny pří
padné zájemce, aby se zapojili 
do kurýrní služby.
Letos je kurýrní služba zajiště
na takto:
Brno-Plzeň: celá trasa 
Brno-Praha: celá trasa 
Brno-Jeseník; úsek Brno-Olo- 
mouc
Brno-Bohumín: úsek Brno-Os- 
trava hl. n.
Brno-Veselí: úsek Brno-Kyjov 
Navíc zbývá nepokrytý úselcPra- 
ha-Karlovy Vary (spoj Brněnský 
drak) a Hradec Králové-Liberec. 
Protože na trati Brno Česká Tře
bová mezi stanicemi Březová n. 
Svit. a Svitavami je trvalá výluka 
s náhradní autobusovou dopra
vou autobusy, nelze v letošním 
roce z bezpečnostních důvodů 
zabezpečit dopravu Betlémské
ho světla na trase Brno-Hradec 
Králové.

BYLO
Sestře Rakše byl udělen 
Řád TGM
Dne 28. října, v den sedmdesáté
ho devátého výročí vzniku Čes
koslovenské republiky, udělil pre
zident republiky padesát čtyři 
státních vyznamenání.
Mezi nimi byl udělen Řád TGM 
sestře Rakše -  Dagmar Skálové 
za její skautskou činnost v rámci 
třetího odboje. Za svou skautskou 
službu byla odsouzena státním 
soudem a téměř 16 let vězněna. 
Sestře Rakše upřímné blahopře
jeme a vyslovujeme jí svou hlu
bokou úctu a oddanost.

Dany

Vyznamenání skautům
Pan president Václav Havel udělil 
28. října vysoká vyznamenání ta
ké dalším skautům.
Řád TGM Otto Mádrovi, Radimu 
Paloušovi a Olze Havlové -  La
sičce (in memoriam), medaili za 
zásluhy Liboru Peškovi.

TOEPFEROVA NADACE 
PŘEDALA POSLEDNÍ 
ČÁST DARU
V sobotu 5. listopadu 1997 se na 
velvyslanectví Spolkové republi

ky Německo uskutečnilo setkání 
pánů Toepferů staršího a mladší
ho se sedmičlennou delegací Ju
náka vedenou starostou br. Jiřím 
Navrátilem. Za přítomnosti ně
meckého velvyslance a zástupce 
kanceláře WOSM br. Izbendijana 
přijala hospodářská zpravodajka 
ses. Vlaďka Navrátilová finanční 
darToepferovy nadace, který bu
de využit na dokončení stavební 
rekonstrukce skautského domu 
Tortuga v Nymburce a na pod
poru skautského tisku.
Při přátelském posezení se vy
znal pan velvyslanec ze svých 
sympatií ke skautskému hnutí a je
ho důvěry v budoucí dobré vzta
hy mezi mládeží obou národů. 
Pan Toepfer zase připomněl, že 
nadace podporuje skautské hnu
tí v České republice, v Polsku a na 
území bývalého NDR. Nejlépe 
jsou však spokojeni s naší spolu
prací a se způsobem využití fi
nančních prostředků u nás. Těs
ně před předáním daru navštívili 
Nymburskou Tortugu, na které je 
vidět poctivá práce. Na schůzce 
jim byl předán také vázaný ročník 
Skauta-Junáka, čísla Skautingu 
a také kalendář s fotografiemi 
Ladislava Sitenského.

Windy, snímky autor

Skautský ku ltu rn í podzim
V průběhu letošního podzimu se 
mohla veřejnost seznámit s díly 
několika umělců, kteří jsou spříz
něni se skautingem.
V Národním muzeu v Praze, ve 
spolupráci s Universitou ve Frank
furtu, se v září konala výstava 
vědeckých anatomických kreseb 
a obrazů inspirovaných anatomií 
profesora Milana Klímy, žijíďho 
nyní v Německu. V prostorách 
pražské AMU a Foerstrově síni 
Rudolfina v říjnu a iistopadu před
stavil na čtyřech koncertech své 
nové skladby (pro smyčové kvar
teto, saxofonové kvarteto a kla
vírní sonátu) skladatel Karel Ja- 
novický -  Joviš, bývalý redaktor 
BBC z Londýna. Začátkem pro
since vystavoval v Praze v býva
lém divadle S-i-H oblíbený ilus
trátor skautských a dobrodruž
ných knih a Skauta-Junáka Mar
ko Čermák. Výstavu grafik akad. 
malíře Vladimíra Suchánka mů
žete ještě do konce ledna shléd

nout v Muzeu v Novém Městě 
nad Metují.

Káča

Memoriál Jožky Knappa
Tradiční zpravodajský závod, po
řádaný k uctění památky plzeňské
ho skautského činovníka J. Knap- 
pa-Maate, umučeného za 2. svě
tové války. Letošní již 12. ročník, 
pořádaný tentokrát na hrázi Se- 
neckého rybníku 7. střediskem 
Limba, se vydařil počínaje krás
ným počasím a dobrou organiza
cí -  a konče velkým počtem účast
níků. Tento závod se stal již tra
dičním prestižním měřením sil 
všech sedmi plzeňských středi
sek. V kategoriích od světlušek 
po rangers se jej letos zúčastnilo 
více než 60 pětičlenných hlídek.

text a foto Ida

SO
Dvacet členů Severočeské druži
ny Svojsíkova oddílu se sešlo na 
podzimní družinové schůzce prv
ní říjnovou sobotu na chatě libe
reckých skautů v Heřmanicích ne
daleko Jablonného v Podještědí. 
Schůzku s přehledem vedl nový 
rádce br. Kubát -  Sir z České Lí
py. Po uvítání nových členů a vzty
čení státní vlajky následovaly růz
né body podle programu od or
ganizačních záležitostí až po blí
žící se 28. říjen. Sestra Míla měla 
perfektně připravenou přednáš
ku na téma člověk a příroda a zá
roveň vzpomněla i osobního set
kání s bratrem Svojsíkem, se kte
rým se setkala při pohřbu T. G. 
Masaryka. Velká diskuse vznikla 
na námět navrácení slova „vůd
ce" do vrcholných orgánů našeho 
hnutí. Hovořilo se i o umístění do
movenek SO.
Sestra Kapitánka měla minipřís- 
pěvek o dívčím vodním skautin
gu, hlavně o jejich začátcích. 
Účastníci vybrali i určitou finanč
ní částku, která bude zaslána na 
konto Junák -  nejste sami. S dob
rým pocitem se všichni rozchá
zeli.

F. Ulč -  Bobr

151. klub OS Č. Lípa
zorganizoval v říjnu schůzku, za
svěcenou vzpomínce na světové 
jamboree ve Francii v roce 1947. 
Hlavní slovo tu měli tři účastníci: 
br. Pavlán -  Pes, místonáčeinik 
kmene OS, br. Straka -  Rak z Ústí 
a br. Špinier, vůdce ORJ Děčín. 
Vůdcové klubu, bratři Bobr -  Ša
šek a Stopař -  Charvát schůzku 
pečlivě připravili. Byla instalová
na výstavka fotografií, dokumen
tů a odznaků této slavné akce. 
Redukovaný sestřih dokumen
tárního filmu přiblížil atmosféru 
té doby. Přítomni bylj i zástupci 
Městského úřadu v Č. Lípě. Po 
poutavém vyprávění účastníků 
předal br. Pes českolipským 
zvláštní suvenýr: hrst písku z moř
ského pobřeží, kam kdysi pronik
la česká skautská noha při spa
nilé jízdě.

Sir

M alšovický m ostek
Jako na dobrodružné výpravě si 
po několik let připadali obyvatelé 
malšovického sídliště v okolí uli
ce Čajkovského pří cestě k jíz
dárně nebo na Plachtu. Aby se 
tam totiž dostali, museli done
dávna překonávat zámostskou 
svodnici plnou kamení a někdy 
i vody.
Díky skautům ze 4. oddílu, pa
třícího do 6. střediska Junáka 
v Hradci Králové, je to dnes však 
již minulostí. Postavili zde totiž 
dřevěný mostek. K jeho stavbě 
skauti zajistili vlastními prostřed
ky i materiál. Již během prací se 
o díle skautů pochvalně vyjádřil 
nejeden kolemjdoucí. Díky upra
venému okolnímu terénu a pev
ným základům dobře slouží pě
ším i cyklistům.

Drakíáda
Jíž počtvrté se louka poblíž řeky 
Labe proměnila ve startovací drá
hu papírových draků. 6. středisko 
Junáka totiž na sobotní odpoled
ne připravilo drakiádu.
Porota nejprve ze všech 33 léta
jících krasavců vybrala toho nej
zajímavějšího a poté začaly leto
vé zkoušky. Ty byly pro některé 
„stroje" skutečně tvrdým oříškem 
-  několik draků se totiž vlivem 
deště a silného větru rozpadlo... 
V kategorií světlušek nejlépe lé
tala usměvavá obálka 5. oddílu. 
Fénix Děs 7. oddílu vévodil kate
gorii skautek.
Nejlepším exemplářem mezi vl
čaty byl Hrášek 3. oddílu a skau
ty potěšil Kamzík 24. oddílu.
Óíl drakiády -  veselý dětský smích 
a nevšední zážitek-se i přes ne
příznivé počasí vydařil.

2xRam

Pátrání
Ve starých kronikách se zachoval 
seznam členů družiny Tučňáků 
z ústřední zimní lesní školy na 
Kralickém Sněžníku ve dnech 
29. ledna až 12. února 1948. Co 
dělají tito Tučňáci dnes? Žijí? Kde 
žijí, skautují? Jakékoliv informa
ce o hledaných zašlete, prosím, 
na níže uvedenou adresu. Jedná 
se o tyto skauty;
Zdeněk Dokoupil, Havlíčkova 267, 
Boskovice
Hynek Dušek, Hýblova 71, Česká 
Třebová
Josef Hájek, Jevišovice 46 u Znoj
ma
Jaroslav Havel, Svatopluka Če
cha 5, Hodonín
Ladislav Mokrý, Náměstí7, Rájec 
Vladimír Puhlovský, Slaný 837 
Joza Rajan, Šenov ve Slezsku 16 
Jaroslav Syrůček, Růžová 136, 
Přelouč
Hledá je: Miroslav Kubát -  Sir 
Větrná 1828, 470 01 Česká Lípa

Brněnská prodejna skautských 
potřeb SKAUT-GINKGO se pře
stěhovala!
Od listopadu působí na adrese 
VESELÁ 14. BRNO, telefon 05/ 
422 10 700 27
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