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šéfredaktora

e druhém skautském zákoně se píše cosi o věrnosti a oddanosti. Nicméně doba
postmoderní, která vše relativizuje, přináší nová překvapení. Snažíme se žít podle skautských
ideálů, být jim věrni. Někteří bratři a sestry však dopěli k názoru, že jejich další členství
v Junáku je s věrností skautským ideálům neslučitelné, a tak se rozhodli přejít do jiné skautské organizace. Jedná-li se o jednotlivce, nevadí, jenže co takový oddíl? Majetek, který užívá,
patří podle stanov Junáku a ten jej jen tak nevydá. Pravda, před sněmem se některé ORJ
neúspěšně snažily navrhnout změnu stanov tak, aby si střediska, případně i oddíly mohly
při přestupu do jiné skautské organizace vzít majetek s sebou. A tak nyní přichází ke slovu
dvojí členství. Co na tom, že obě organizace jsou členy mezinárodních organizací, které na
sebe navzájem nevraží. Tady se jedná především o věrnost skautským ideálům. A majetek?
O ten přece jde až v první řadě.
Ale jsme opravdu věrni svému poslání, svým ideálům? Čas od času pošta do redakce doručí
nějaké to memorandum někoho proti někomu (o ČRDM ani nemluvě), ale dopisů, které by
se týkaly problémů výchovy dětí v oddílech, je pomálu. Skoro to vypadá, jako by tou nejdůležitější skautskou činností bylo hádání se o to, s kým, kdy, za jakých podmínek a proč spolupracovat, kdo je či není hoden být naším bratrem či sestrou. Takové ty podružnosti jako
výchova dětí, zdá se, leží někde na okraji našeho zájmu. Byl bych rád, kdyby se to změnilo,
kdyby se výchovné problémy opět staly hlavními tématy našich debat a rozepří. To asi bude
trvat ještě nějakou dobu. Proto se redakční rada Skautingu rozhodla preferovat zveřejňování dopisů a názorů čtenářů s výchovnou tématikou.
Naše doba je podivná, jedna epocha jako by končila. Nastupuje nová, s nároky a problémy,
na které nejsme připraveni a na které reagujeme po svém. Pokud bychom se vrátili hodně do
historie, do doby, kdy se hroutila římská říše, kdy končila antika a kdy po krůčcích na scénu
dějin cupital raný středověk, objevíme (jak už to tak bývá) zajímavé paralely s naší situací.
Ta doba byla plná nejistoty - staré jistoty braly za své a nové se dosud teprve tvořily. Tehdy žil
filosof a teolog Augustin, jeden z tzv. západních církevních otců. Žil v Hippu v severní Africe
a byl biskupem církve. Církve, kterou budu nazývat katolickou, i když v té době ji ještě pár
staletí dělilo od rozkolu, z kterého vzešly církve katolická a pravoslavná. V té době hořel spor
mezi „katolíky“, kteří přijímali mezi sebe ty, jejichž věrnost a oddanost selhala během velkých pronásledování, a donatisty, kteří takové bez milosti vylučovali.
Právě Augustin velice výrazně do sporu s donatisty zasáhl. V teologiických disputacích
s donatistickými teology dokázal, že v církvi je místo pro lidi, kteří se nějakým způsobem octli
na okraji společnosti, kupříkladu tím, že těžce zhřešili. Že má smysl odpuštění a smíření. Že
církev není jenom pro elity, že není pouze pro světce, ale také pro obyčejné lidi, kteří mají
někdy s věrností a oddaností problémy. Církev tehdy zaujala pro nás velmi důležitý pohled
na člověka. Přiznala člověku právo na vývoj - i ten největší hříšník se může změnit k dobrému.
Ne vždy jsme věrní tak, jak bychom si představovali - zvláště dnes, když pozorujeme dění ve
skautském hnutí, to dá fušku. Naší nadějí může být to, s čím přišel Augustin - máme šanci,
nebo každý z nás má sice s věrností a oddaností problémy, ale také každý z nás má stále
otevřenou možnost se změnit k lepšímu. Stále se máme co učit.

Titulní fotografie:
Praha 25. září 1999 – Skautské vodácké závody Přes tři jezy – pramička s posádkou vjíždí do
propusti Helmovského jezu, která je zakončena retarderou.
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Causa

CAUSA LILIE
po stopách motivu lilie
Velen Fanderlik v Táborových epištolách ve článku O původu skautské lilie uvádí, že
heraldický znak lilie se vyvinul z písmene T, které na italských námořních mapách
označovalo směr k severu (tramontana). Motiv lilie je patrně ještě starší.
Prapůvod skautské lilie není žádným tajemstvím. Víme, že kompasová střelka bývala takto
označena na starých mapách, lilie byla rodovým
znakem francouzských králů a byla nejpřednější
erbovou figurou. Proto se objevovala na královských korunách, žezlech a nejrůznějších významných místech. Jako symbol čistoty se objevuje
i v církevní symbolice. V českých zemích je ve více
než čtyřiceti rodových znacích. A zajímavé je i to,
že lilii měl ve znaku i náš malíř Škréta a grafik
Václav Hollar (ten měl hned dvě lilie nad sebou).
Motiv lilie prošel během staletí samozřejmě
i výtvarnou úpravou a měnil se podle představ
uživatele. Mezinárodní skautská lilie je jednou
z variant starobylého motivu a naše česká s doplňkem štítku s hlavou psa je určitě jednou z nejhezčích mezi dlouhou řadou znaků světových organizací.
Pozoruhodné zpracování motivů lilie je na starověké mozaice, která byla na zemi jako dekorativní dlažba v Caracallových lázních v Římě. Ty
byly založeny již v roce 217 a šest stovek návštěvníků, kteří zde současně mohli holdovat očistné
a společenské zábavě, šlapalo po tomto zajímavém motivu. Je vytvořen z Neptunova trojzubce
a dvou delfínů, ale bohužel není nikde zachován
v celé podobě, takže jeho konečné složení si musíme domyslet. Bílo-šedé provedení je opravdu působivé a v mozaikové skládačce dokonalé.
Podstatně mladší je lilie na vstupním portálu
barokního kostela San Giavanni dei Fiorentini
blízko Tibery v Římě. To už je hodně zdobná zná-

má podoba, jaká se vyskytuje často i v naší heraldice. Sám název chrámu vypovídá, že květina
je hlavním tématem tohoto církevního stánku.
Z lilií - skautských i ostatních - by šla jistě sestavit obsáhlá encyklopedie. Stačí se pozorně dívat a jistě každý objeví i mnoho dalších zajímavých variant této ušlechtilé květiny.
Vladimír Pechar - Pluto (včetně obrázků)

Motiv lilie z Caracallových lázní

Lilie na na vstupním portálu San Giavanni dei Fiorentini
Jak budou vypadat skautské kroje?
Nechme se překvapit ÚRJ.

SKAUTSKÝ KROJ
Stalo se při čekatelských zkouškách. Komise odmítla uznat zkoušku čekatelům, kteří
neměli správné krojové košile. Ti se hájili tím, že jednak jejich olivově zelené košile
mají v oddíle tradici a na rozdíl od medových skautských košil jsou jednoho odstínu.
Nakonec se dohodli na tom, že si skautské košile pořídí, ale až podle oficiálního krojového řádu.
Prozatímní krojový řád vyšel v roce 1998 jako
příloha devátého čísla Skautingu a tehdejší technická zpravodajka ÚRJ Lenka Svobodová v komentáři v Junáku hlásí slibuje, že krojový řád
jako celek by měl po doplnění chybějících kapitol vyjít do konce roku 1998. Dosud však nevyšel.
Podle organizačního zpravodaje ÚRJ bratra
Rejpala prozatímní krojový řád z roku 1998 platí. Měl by být doplněn o část, která se týká nášivek a odznaků. Jediné, na čem prý definitivní
schválení doplněného krojového řádu vázne, je

barva a látka košile. Pracovníci prodejny Jun však
již několikrát bez valného výsledku vzorky látek
na košile ústřední radě dodali, naposledy minulý
měsíc. Podle zpravodaje pro výchovu skautů
Zdeňka Prančla je otázka krojového řádu jedním
z bodů programu říjnového zasedání ÚRJ.
Jak vidno, krojový řád Junáka se probouzí
k životu. Doufejme, že ústřední rada nebude chtít
vynahradit jeho takřka roční spánek ukvapeným
rozhodnutím.
-mb- (foto Lišák)
Skauting č.2/‘99
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JAKÝ ZÁVOD JUNÁK POTŘEBUJE
o Svojsíkově závodu trochu jinak
Start
Před tím, než se vaše oči rozběhnou po řádcích tohoto článku, chci vám dát jedno ujištění. Nedozvíte se zde, že čas
závodu by se měl počítat jinak, že na kontrole listy by se neměla objevit Škumpa ocetná a morseovka by měla být
zrušena, protože jí už nikdo nepoužívá. Nechci zabíhat do podrobností, nebo si myslím, že nastal čas na zásadnější
otázky. Jak má vypadat závod jako celek? K čemu má sloužit? Na jakých kořenech staví? Chci vám poskytnout podklad
k diskusi, která by se, dle mého, měla otevřít.

Historie
V lednu 1946 se na všech jednotkách Junáka
objevily propozice závodu s následujícím podtitulem: „všeobecná soutěž o přebor okrsků, oblastí
a ústředí Junáka, pořádaná v rámci oslav pětatřicetiletého výročí založení československého
junáctví a nazvaná k poctě zakladatele československého junáctví prof. A. B. Svojsíka Svojsíkův
závod“. Tak odstartovala historie závodu, jehož
sedmý ročník se právě uzavřel.
Co vedlo tehdejší náčelnictva Junáka k vytvoření závodu se můžeme dočíst z pera jednoho
z jeho tvůrců, bratra Průchy:
„Základním úkolem bylo povzbudit oddílovou činnost a zdatnost, zručnost, prohloubit
konání dobrých skutků junáckých a zlepšit
správní vedení jednotlivých oddílů, převážně
vzniklých z revolučního nadšení i zmatku.

Fotografie ze Svojsíkova závodu 28. a 29. září 1946

Jaký závod byl?
Soutěž měla podat střediskovým a především
okrskovým velitelům správný obraz o oddílové práci a ukázat jim, které oddíly potřebují
výchovné pomoci i zdatnějších činovníků.“
Z těchto slov a z dalších dochovaných materiálů lze odvodit následující skutečnosti:
Náčelnictva si uvědomovala stav skautského
hnutí a hledala prostředek, kterým by mohla
podnítit úsilí o zlepšování kvality činnosti oddílů. Vsadila na prostředek typicky skautský hru, závod, soutěž. Do náplně nového závodu prosadila témata, které v té době považovala
za důležitá a na která chtěla klást důraz.
Asi největší síla závodu byla a stále je v nastavení určité laky kvality skautské činnosti,
k jejímuž dosažení jsou vedoucí nenásilnou, hravou formou motivováni. A nepřímo je tím formován náš oddílový program na určitou část roku.
Závod měl několik základních odlišností od podoby, kterou známe dnes.
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Byl povinný pro všechny registrované oddíly.
Měl tři kola:
Základní soutěž okrskovou, mající naprosto odlišnou podobu od závodu a skládal se ze
čtyř dílčích soutěží:
- ve správném vedení oddílu,
- v junácké činnosti a zdatnosti,
- ve zručnosti,
- v dobrých skutcích junáckých.
Závod oblastní s postupem na Závod
o přebor ústředí Junáka, dělený na dvě části.
První část obsahovala ranní půlhodinku, signalizování, střelbu, atletiku, junáckou scénu
a zpěv. Druhá část pochod terénem podle mapy
s úkoly: chůze podle mapy, popis cesty, kreslení
náčrtů, vaření a první pomoc.
Směřoval ke třem skupinám členů:
Skauti a skautky, kteří si měli zasoutěžit,
ukázat, jak zvládají disciplíny patřící neodmyslitelně ke skautské činnosti.
Oddíloví vůdci, kteří svou dobrou prací byli spolunositeli výsledku v závodě a jímž

disciplíny základní okrskové soutěže vytvářely
standard, který by měli při vedení oddílu dodržovat (od včasně odevzdané registrace, přes pokladní knihu, po konání hromadných dobrých
skutků).
Střediskoví a okrskoví velitelé, pro
které se měl stát závod ukázkou kvality oddílů.
Celkově se dá říci, že závod vytvářel svými podmínkami jisté standardy, které by měl každý
skautský oddíl splňovat a díky postupovému systému je i mnohonásobně převyšovat. Samozřejmě s vědomím, že žádný závod nemůže postihnou vše – a jak říká naše přítelkyně liška – „to
důležité je očím neviditelné“.
Po prvním a nutno říci úspěšném pokusu
v roce 1946 bylo rozhodnuto o konání závodu ve
dvouletém cyklu. Z roku 1948 nám zůstala pouze nepatrně pozměněná pravidla, nebo politická
situace v zemi uskutečnění soutěže znemožnila.
A tak místo po dvou letech se závod vrací na scénu až v roce 1969. Pravidla jsou v zásadě stejná
jako v roce 1948. Je opět povinný pro všechny

Současnost
Za pět porevolučních ročníků závod prošel
mnoha změnami, ale kostra zůstala stejná. Dnes
jsou celková pravidla velmi dobře dopracována,
disciplíny jsou jasně měřitelné a nemělo by v nich
docházet k prostoru pro osobní zaujetí jednotlivých rozhodčí. To s sebou ale zároveň nese
i určité omezení.
Naše výchovná snaha má, zjednodušeně řečeno, několik směrů. Chceme, aby děti získali jisté
znalosti, osvojili si určité dovednosti a přijali vzorce přístupů.
Klasická forma vzdělávání staví hlavně na znalostech, částečně na dovednostech a nejméně na
přístupech. Pro nás je však pořadí důležitosti
opačné, s tím, že nám znalosti a dovednosti vytváří podklad pro změnu přístupů. Podklad pro
naši snahu o člověka žijícího pod zorným úhlem
skautských ideálů.
Závod díky snaze o co největší objektivitu staví
hlavně na znalostech a částečně na dovednostech.
Odpovídá tedy současnému školskému systému.
O kvalitě skautských oddílů vypovídá hlavně
z hlediska tohoto úzkého zaměření a takto také
nastavuje laku standardů.

Budoucnost
Tou největší otázkou, dle mého, není další
a další dopilovávání pravidel, ale zamyšlení, zdali typ závodu, který nyní máme, je ten pravý? Zdali ohromný výchovný prostředek našeho hnutí
využíváme dostatečně. Co a koho chceme podpořit? Jaké standardy kvality nastavit? Zda-li hodnotit děti, nebo i jejich vedoucí. Třeba by potom
mnozí vedoucí místo porušování pravidel doprovázením hlídky na trati, mohli pomoci plněním
svých povinností. Budeme závod zaměřovat na
oddíly nebo na družiny? A rojí se další a další otázky. Stačí jen odhlédnout od dnešní podoby a podívat se jakoby se začínalo na zelené louce, pouze s jasnou představou, co je smyslem našeho
závodu.

Cíl
Vím, že se pouštím na tenký led, nebo nové
věci mají vždy těžší cestu na světlo, ale cítím, že
nejde jenom o Svojsíkův závod, jde i o naše oddílové a střediskové soutěže. Jde o výchovné zpravodaje středisek a okresů. Jak využívají závodu
pro výchovné hodnocení naší práce? Jde o náš
skauting a jeho budoucnost.
Roman Šantora - Bobo

Výňatek z pravidel okrskové
soutěže z roku 1948
Správné vedení oddílu
1. Registruje včas alespoň 60 % počtu
členů registrovaných v minulém roce. Za registraci do konce ledna obdrží 10 bodů, za
registraci do konce února 5 bodů, za pozdější 0 bodů. Není-li oddíl registrován do
konce 31. března, nemůže se soutěže zúčastnit.
2. Oddíl podá do 28. února t.r. okrskovému veliteli zprávu o své činnosti od 1. září
minulého roku. Ve zprávě uvede druh a počet vykonaných zkoušek (stupňů Stezky, odborných odznaků atd.). Za rozsah a hodnotu
své činnosti může oddíl získat až 20 bodů.
3. Oddíl odevzdá do 28. února t.r. svou
pokladní knihu s doklady za minulý rok
k revizi tříčlenné komisi. Komise může vedení pokladny ohodnotit až 10 body.
4. Do 28. února t.r. odevzdá oddíl okrskovému veliteli administrativní záznamy.
Hodnotí se pouze minulý rok. Oddíl může
získat až 10 bodů.

5. Oddíl předloží korespondenci, kterou
vede se spřáteleným oddílem mimo svou oblast. Zvláště korespondence s oddíly v pohraničí se oceňuje. Získá až 5 bodů.
6. Za oddílový časopis pouze ručně psaný a vyzdobovaný členy oddílu, vydaný po
1. září minulého roku, získá oddíl až 4 body,
za 1 číslo aspoň o 4 stránkách, nejvýše však
12 bodů.

Téma měsíce

oddíly. Obsahuje základní soutěž okrskovou, závod oblastí a závod o přebor ústředí Junáka.
V roce 1991 získal závod tu podobu, kterou
v hlavních parametrech drží po dnes. Základní
změnou je jeden závod probíhající mezi startem
a cílem, kde jedním z hodnotícím prvků je i čas
překonání trasy. Zjednodušeně se dá říci, že úkolem je uběhnout co nejrychleji tra a na ní co
nejlépe splnit připravené disciplíny. Pravidla platí
stejná pro okresní, oblastní i ústřední kolo.

Ve zručnosti
1. Oddíl zhotoví totem nebo jiný vhodný
skautský výrobek (lavici, stůl, křeslo, táborové bedny, pramici, model letounu apod.).
Za dobrý námět a způsob provedení získá
až 20 bodů. Výrobky mohou být posuzovány jen v jednom závodě.
2. Za úpravu klubovny vlastní prací, její
čistotu a výzdobu získá oddíl až 10 bodů.
Nemá-li oddíl vlastní klubovnu boduje se
jeho propagační skříňka, každý měsíc měněná.

Junácká činnost
a zdatnost
Plnění
1. Oddíl vykoná od 1. ledna do 28. února t.r. alespoň jednu oddílovou schůzku se junáckých
zvláštním programem a alespoň jednu výpravu celodenní a polodenní. Každá druži- povinností
na mimoto vykoná nejméně 4 schůzky
a 4 vycházky (povšimněte si, prosím, jaký
důraz se kladl na družinový systém). Oddíl
podá o tom zprávu okrskovému veliteli do
28. února t.r. a oznámí účast na všech akcích v procentech. Získá až 20 bodů.
2. Oddíl předloží jednu sbírku buï nerostů nebo dřevin, zkamenělin, nebo kreseb
a odlitků stop. Hodnotí se sbírka dosud neposuzovaná v tomto závodě. Oddíl může také
vypěstovat ze semen či hlíz několik rostlin
v místnosti. Získá až 10 bodů.
3. Oddíl má alespoň 5 obrázků zvířat
s popisem a záznamy o životě nebo záznamy o soustavném pozorování života rostlin.
Bodují se pouze fotografie, kresby či záznamy pořízené od 1. září minulého roku do
28. února t.r. Hodnotí se až 10 body.
4. Oddíl odevzdá do 28. února t.r. okrskovému veliteli svou oddílovou kroniku.
Posuzuje se část od posledního závodu.
Oddíl může za ni získat až 10 bodů.

1. Oddíl vykoná službu pro některou veřejně prospěšnou korporaci. Službu ohlásí
napřed svému okrskovému veliteli. Získá až
5 bodů.
2. Tato podmínka hovořila o povinnosti
každého skauta a skautky k akci, která
nesla název Junácká dvouletka. Zavazovala
členy Junáka k odpracování 70 hodin ve
prospěch republiky a jejího poválečného
hospodářství. Za hodiny práce ve Dvouletce získával oddíl 20 bodů (když každý jeho
člen odpracoval v minulém roce alespoň
oněch 70 hodin). Další body naskakovaly
oddílu za ty členy, kteří měli více jak 100
hodin. Pravda je, že pravidla také hovořila
o bodech, které se strhávaly za ty skauty,
kteří předepsaného počtu pracovních hodin nedosáhli.
3. Oddíl plní dobře své povinnosti k okrsku a vystupuje vždy ukázněně. Získá až
10 bodů.
(převzato z časopisu Čin 4/99)
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Z redakční pošty

NÁZORY A ÚVAHY z dopisů
čtenářů Skautingu
Redakce si vyhrazuje právo uveřejněné dopisy krátit

Každá hra je svým způsobem soutěží
Ad Skauting 8/37
V článku „Spolupráce je víc než soutěžení“,
přejatém z Lidových novin, je popírán výchovný
smysl soutěžení. Článek je ale zaměřen na školu,
známkování a soupeření jednotlivců. Skautské
cíle a formy výchovy jsou ale založeny na družinovém systému, kde nejde o soupeření jednotlivců, ale o spolupráci celé družiny a jejích různě
výkonných jednotlivců při plnění úkolů formou
her a soutěží. Články tohoto druhu desorientují
rádce a málo zkušené vůdce oddílů a zpochybňují formy družinového systému. Vždy každá hra
je svým způsobem soutěž!
Problému integrování „Dětí se speciálními
potřebami“ jsou věnovány v posledním čísle časopisu 3 celé stránky a to zcela obecně a teoreticky. My všichni víme a jsme si vědomi závažnosti
této problematiky, ale nemáte-li pro nás konkrétní
návod, neplýtvejte místem v časopise! To ostatně
zaznělo i na debatách o obsahu časopisu, který
není právě levný a stal by se takto jen málo použitelným.
M. Janouchová - Malami
bývalá výchovná zpravodajka ORJ
Jablonec n. Nisou

Nová edice
Vůdcovské
zkoušky
Odbor výchovy činovníků a odbor výchovy činovnic ve spolupráci s TDC pro vás připravily řadu příruček, souborně nazvaných
Vůdcovská zkouška. Jedná se o ucelenou
řadu, která vás v jednotlivých asi padesáti
stránkových příručkách bude seznamovat
vždy s jedním oborem vůdcovských zkoušek, při čemž základní osnovou jsou témata, které zkoušky obsahují.
Přehled oborů: Myšlenkové základy skautingu, Historie, Psychologie, Pedagogika,
Metodika, Vedení oddílu, Organizace a právo, Hospodaření, Zdravověda, Příroda
a ekologie, Táboření, příprava a vedení tábora, Kultura a estetika, Tělovýchova
a sport, Doplňky (rétorika, písemná práce...) a navíc sylabus pro zkoušející na vůdcovských zkouškách (pořadí vycházení
nebude identické).
Edice začne vycházet na konci tohoto
roku a celá by k vám měla doputovat během roku příštího.
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Vážená sestro Malami
Časopis Skauting je určen především vedoucím oddílů. Článek „Spolupráce je víc než soutěžení“ je tedy zaměřen především na vůdce
a vůdkyně. Právě skautské hnutí by mělo děti
vést ke spolupráci, když už to naše školství nezvládá. Dobře fungující oddíl se pozná především podle toho, že děti dokáží spoluprací řešit
různé úkoly nejen v rámci družin, ale i na
vyšší úrovní, tj. mezi družinami. Právě začínající vůdci a vůdkyně často dělají tu chybu,
že prostřednictvím mnoha soutěží tuto tolik
potřebnou spolupráci mezi dětmi blokují.
Pro odborný růst vůdců a vůdkyň nejsou
důležité jen konkrétní a „praktické“ informace týkající se výchovy, ale také informace „teoretické“. Otázka začleňování dětí se speciálními potřebami je velice důležitá a vůdci a
vůdkyně by měli mít z této oblasti také určité
teoretické znalosti. Ti, kteří se rozhodnou
s dětmi se speciálními potřebami pracovat
v oddíle, který vedou, se z článku „Integrace
dětí se speciálními potřebami“ mají možnost
dovědět, proč je integrace těchto dětí tak důle-

My vám nyní nabízíme zvýhodněné předplatné na celou edici, která bude obsahovat nejméně 15 svazků. Navíc každý předplatitel
obdrží speciální závěsné desky na tento soubor. Celková cena předplatného je 300 Kč a zahrnuje všechny svazky edice, závěsné desky
a doručení jednotlivých svazků postupně tak,
jak budou vycházet, přes Tiskového zpravodaje
střediska.
Neměla by scházet na žádném středisku.
Bližší údaje o předplacení edice Vůdcovské
zkoušky naleznete v příloze Skautingu – v katalogu publikací Tiskového a distribučního
centra Junáka.

Kalendář akcí
2000
Tiskové a distribuční centrum připravuje
jako přílohu lednového čísla časopisu Skauting Kalendář akcí na rok 2000. Díky nabídce
několika spřízněných duší by kalendář mohl
tento rok získat novou a atraktivnější podobu. To se ovšem nepodaří bez vaší spolupráce. Naší snahou bude, abyste získali co
nejpodrobnější přehled akcí, kterých se mů-

žitá a kde mají možnost získat více informací
o této problematice (kniha „Každé dítě potřebuje speciální přístup“). Rozhovor s panem
Lechnýřem a paní magistrou Johnovou, který
se této otázky také týká, je zaměřen na praktické informace - jak integrace dětí v oddíle
vypadá, co je k tomu zapotřebí atd.
Marek Bárta

Nemám ráda
mnoho slov
Ad Názory a úvahy Skauting 10/37
Dlouho jsem přemýšlela, jak reagovat na názory bratra Lešanovského - Kaye ze Skautingu.
Nemám ráda příliš mnoho slov, snad proto, že při
práci na řeči není tolik času. Posílám na ÚRJ
10,- Kč jako příspěvek na úhradu příspěvků do
ČRDM za něj. Myslím, že má předplaceno na tři
roky dopředu - jeho póza se mi nelíbí. Použijte
tedy, prosím, tyto peníze na „nějakou bohulibou
vlastní činnost Junáka“.
Martina Deutschová - Bíba
žete se svým oddílem, kmenem či celým
střediskem zúčastnit, a zároveň, aby se na
vámi pořádanou akci dostavilo co nejvíce
účastníků.
Pokud tedy chcete, aby se vaše akce dostala do kalendáře, zašlete údaje o ní nejpozději do 15. listopadu na adresu: Junák TDC, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1,
Fax 02/24 102 223 E-mail: tdc@junak.cz,
heslo „kalendář“.
Vaše nabídka by měla mít níže uvedenou
strukturu.
Pokud můžete zaslat fotografii z minulých
ročníků, zhotovenou pozvánku či jiný dokument, který akci přiblíží, budeme velmi
rádi.
S díky TDC
Struktura zápisu v kalendáři akcí:
Název / Stručný popis akce (nejvíce na
jeden řádek) / Termín konání (popř.
čas) / Komu je akce určena / Kde se
koná (místo srazu) / Pořadatel / Kontakt / Přihlášky (pokud jsou nutné) /
Mimořádné podmínky (vybavení, omezení..)
-red-

Polemika

PRO a PROTI, letošní pravidla
Svojsíkova závodu

Proti
Čas by neměl být rozhodující. V předchozím
ročníku byl čas jenom jednou z disciplín, což bylo
podle mne celkem férové. To, proč se pravidla vrátila ke starému systému, kdy mohou veškeré znalosti a dovednosti přijít nazmar jen jediným chybným odbočením, doopravdy nechápu. Jestli má
být Svojsíkův závod orientačním závodem s občasnými zpestřeními, pak by se tak měl nazývat.
Navíc díky tomu mají vždy značnou výhodu místní, kteří se v místním terénu lépe orientují. Myslím, že čas by se měl opět stát jednou z disciplín,
by i více bonifikovanou (například dvoj či trojnásobek jiných bodů). Také nechápu, proč se podle letošních pravidel neměl započítávat čekací čas
na stanovišti. Mělo sice být snahou organizátorů, aby k nim nedocházelo. Ale pokud k nim došlo, tak to měly odnést děti? První hlídka by byla
v ohromné výhodě proti všem dalším. V Hradci
Králové například tento problém vyvstal u uzlování. Naštěstí byli všude rozumní lidé, kteří se
vždy dohodli, že se čekací čas započítávat bude.
Jinak by také mohla mít první hlídka až 20 minut zdarma (to je docela dost, že?).
Kocourek
vůdce 18. oddílu „STOPA“, Hradec Králové

ci a při velmi podobných znalostech rozhodovalo hlavně hodnocení krojů... Zkrátka, zdá se mi,
že orientace v terénu je hodně důležitá a dnes bohužel dost opomíjená skautská disciplína, která
si zaslouží výraznější bodové hodnocení.
Poznámky k disciplínám:
Hodnocení krojů - i když byl podle mě v nových pravidlech udělán velký pokrok, pořád si
myslím, že by tato disciplína měla být zcela vynechána. Členové Junáka by samozřejmě měli
chodit v předpisovém kroji, ale takhle testujeme
spíš peněženky rodičů než znalosti dětí. Tato disciplína mi přijde jako nejméně objektivní (ne-

Pro

smírně záleží na přístupu rozhodčího) a často
nadělá zlou krev mezi dospělými činovníky. Navíc ve vyšších kolech s mnoha hlídkami na důkladnou kontrolu ani není čas. To, že bohužel ani
sám rozhodčí někdy není v předpisovém kroji
(a měl by!) zmiňuji jen na konec...
Lanová lávka - škoda, že pravidla předepisují
dvě vodorovná lana. Daly by se napnout i zajímavější „low ropes“, tohle přejde každý.
Tajný úkol - je výborná věc. Bylo by pro mě
zajímavé znát nápady odjinud. U nás jsme zatím
použili přišívání knoflíků (zároveň i test KPZ).
Opět tu hodně záleží na zdravém rozumu organizátorů - slyšel jsem i o pokusu vyřezávat (na
čas...)
Pravidla dále vůbec neřeší situaci, kdy odstoupí jeden z členů hlídky na trati (zranění atp.).
Musí být hlídka diskvalifikována, jako když nenastoupí v šesti už na startu? Zatím jsem se setkal s rozumným přístupem organizátorů, kteří
i tak povolili start hlídce, které na poslední chvíli
onemocněl jeden člen, s tím, že náhodně vybraný závodník opakoval úkol za chybějícího na stanovištích, kde to pravidla vyžadují.
Na našem okrese vzniká ještě jeden, jiný problém. Závod je připravován pro družstva 13-15
letých skautů a skautek, kteří jsou několik let ve
fungujících družinách. Na našem okrese žádný
takový oddíl není a v blízké době asi ani nebude.
Všechny zúčastněné oddíly měly problémy dát

Můj celkový dojem z nových pravidel závodu
je jednoznačně kladný (i když samozřejmě mám
pár připomínek k jednotlivým disciplínám). Závod je skautštější, více zaměřený na praktické
dovednosti (rozdělávání ohně, orientace v terénu), které se nedají nacvičit v klubovně, ale jen
vícenásobným cvičením při výpravách a táborech.
Nesouhlasím s názory, že na čase na trati teï
záleží víc než na znalostech. Podle mě to není
vůbec tak jednoznačné - toto ovlivňuje délka trati, její složitost a terén a nedá se to dopředu dost
dobře odhadnout. Myslím, že cílem poslední změny pravidel bylo, vyhnout se „závodům“, kde hlídky sprintovaly po cestičkách ve skautské rezerva-

dohromady dostatečný počet závodníků a musely nasazovat nováčky, vlčata a světlušky. Jediné
řešení pro naše venkovské poměry vidím v možnosti spojit členy několika oddílů do jedné soutěžní hlídky.
V Činu č.4/1999 str. 6-7 byl zajímavý článek
o historii Svojsíkova závodu. Zaujaly mě z něj dvě
myšlenky - jednak, že závod měl úvodní část, která testovala spíše plnění organizačních povinností
vůdce (včasná registrace, vedení docházky, kroniky atd.). Protože to ani dnes bohužel není všude samozřejmé, možná by bylo zajímavé to do
závodu nějakou formou vrátit (nemyslím třeba
bodovat kvalitu kroniky, ale kritérium typu mají/
nemají - ukázat ji ostatním soutěžícím atd.).
Pokud je dnes Svojsíkův závod dostatečnou motivací jet do JUNu a nakoupit postupující hlídce
stejné nové předpisové kroje, možná by to byla
i motivace pro zlepšení naší výchovné administrativy...
Druhou zajímavou myšlenkou ve zmíněném
článku pro mě bylo, že účast na Svojsíkově závodě tehdy prý byla povinná pro všechny oddíly.
Nejde mi o tu povinnost, ale o to, že u nás na
venkově jsou okresní kola závodů jedinou příležitostí, jak se sejít (a často bohužel jedinou příležitostí, jak vidět jiný skautský oddíl). Nerad bych
rozeběhnul diskusi o tom proč a co s tím, možná
podobný problém jinde nemají, ale rád bych získal nápady, jak motivovat oddíly k tomu, aby se
závodu zúčastnily a hlavně, aby tam nejely jen
měřit síly s ostatními a porážet je, ale hlavně se
setkávat, hrát si, vyměňovat si zkušenosti, spolupracovat...
Jiří Danda - Árči (středisko Benešov)
fotografie Windy
Skauting č.2/‘99
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Oddíl

Lišky Z MLADÉ BOLESLAVI
na návštěvě u smíšeného oddílu

Na sedmý oddíl ze střediska Dakota v Mladé Boleslavi jsem slyšel jenom chválu. Smíšený oddíl, který má čtyřicet členů,
vzorně plní stupně zdatnosti a odborky - to se dnes mezi skauty hned tak nevidí. Posuïte sami.
6. Spočítat na nádraží počet kolejí vedle sebe (tj.
kolik by vedle sebe mohlo stát vlaků).
7. ABECEDA - k jednotlivým písmenkům abecedy napsat slova, která tímto písmenkem začínají. Ale pozor! Musí to být slova, která jste
viděli z vlaku nebo ve vlaku.
8. V průběhu cesty zjistit, kdo z vás má nejmenší a kdo největší nohu = botu.
9. Tajná signalizace. Vaším úkolem bude naučit se vysílat morseovu abecedu tak, aniž by
si toho nezasvěcení (cizí, neskauti) lidé vůbec všimli. Vysílat se učte ve dvojicích. Zkoušeni budete v cíli.
10. Zjistit, kolik lidí s vámi jelo ve vagónu až do cílové stanice a kolik jich tam s vámi vystoupilo.
11. Úkol pro chytré hlavy. V krabici je sedm čokolád. Jak je rozdělíte, když máte splnit násle-

Historie
Oddíl vznikl krátce po obnově skautingu v Mladé Boleslavi jako oddíl vodních skautek. Zakládaly jej sestry Hana Antošová - Skokan a Jindra
Sýkorová - Liška. Od roku 1993 oddíl vede Jana
Mejstříková - Bystrouška. Když se v roce 1995 středisko rozdělilo na vodní a suchozemské, změnily
se vodní Lišky na suchozemské. A protože do oddílu měli zájem chodit i sourozenci stávajících
členek, změnil se postupně na koedukovaný. Jak
je vidět, ku prospěchu věci. Zdá se to skoro neuvěřitelné, ale Bystrouška začínala vést oddíl, který měl pouze deset členů. Dnes je oddíl vlastně
takovým malým střediskem a má spíše problémy
s velkým počtem členů - když se sejdou na oddílové schůzce, skoro se nevejdou do klubovny.
„Když je dětí málo, je to tragédie,“ komentuje
to Bystrouška.
„Důležité je začínat s málem a malými dětmi
a učit se od nich,“ doporučuje. Postupně je potom možno nabírat další děti.
„Hlavní ale je, aby vedoucí měl děti rád a bral
je takové, jaké jsou. Měl by vytvořit velký prostor
pro jejich tvořivost a připravit pro ně poutavou
celoroční hru. A také je odměňovat různými maličkostmi - například obrázky nebo oddílovými
penězi,“ vysvětluje tajemství úspěchu Bystrouška.
A co Lišky chystají na podzim? Slavnostním
ohněm si již tradičně připomenou založení na-
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dující podmínky: každý ze sedmi členů družiny
má dostat po jedné čokoládě, ale jedna čokoláda
přitom musí zůstat v krabici.

Jak mne doběhli
šeho státu a o podzimních prázdninách vyrazí na
expedici do Jizerských hor. Také budou plnit úkoly
Družinové ligy. Možná také začnou hrát celoroční hru.

Vlakotest
Až zase někdy pojedete s oddílem dlouho vlakem a budete potřebovat své svěřence zabavit,
vyzkoušejte následující vlakovou úkolovku z repertoáru 7. oddílu.
1. Počítat všechny tunely, kterými vlak projel.
2. Napsat počet mostů přes řeku, říčku.
3. Napsat co nejdelší slovo. Ale pozor! Pouze
z toho, co jste viděli z vlaku nebo ve vlaku.
4. Nakreslit nejzajímavější model oblečení, který
bylo možno spatřit ve vlaku.
5. Spočítat, kolik sedadel má vagón, ve kterém
jedete.

Nevím, posuïte sami. Bylo to na táboře
v Ledcích v roce 1994. To léto nás obšastňovala tropická vedra. Přežít se dalo nejlépe dva
metry deset pod hladinou rybníka. Zase smůla, ten nejhlubší měl dva metry u stavidla.
Nebo v lese ve stínu. I tam hrozilo nebezpečí.
Stačilo škrtnout podpatkem o křemen a les hořel. Zkrátka, program byl soustředěn výhradně do vody, nebo do lesa. Jednoho odpoledne
vysvětlovala Bystrouška svým světluškám ve
stínu mohutného dubu za táborem zásady
první pomoci. Já jsem se tou dobou vracel
z lesa. Pilu na rameně, v ruce sekyru. Právě
jsem chtěl zanotovat píseň „Já do lesa nepojedu“, když mi jeden zlomyslný strom nastavil
kořen a místo zpěvu bylo salto. Když už jsem
ležel, předstíral jsem zlomenou ruku. Bystrouška hned pochopila a poslala na mne četu
ranhojičů. Vše zvládali vcelku dobře. Největší

Název oddílu:

7. ODDÍL LIŠKY
Vedoucí: Jana Mejstříková - Bystrouška,
Pavel Jahn - Stopař, Zdeněk Pácha - Pacholek, Monika Kolomazníková - Pivoňka, Hana Svobodová
Družiny: Kamzíci (vlčata), Šídla (světlušky), Čejky (skautky), Amazonky a Bobři (R&R)
Počet členů: 40, z toho 8 nováčků,
12 nositelů 1. stupně, 4 nositelé 2. stupně, 4 stříbrné hvězdy a 4 stříbrné stopy
Počet akcí: každý týden ve čtvrtek družinové schůzky, dvakrát v měsíci výprava
Marek Bárta

Oddíl / Srdce na dlani

Fotografie z archivu 7. oddílu Lišek
z Mladé Boleslavi

problém byl ohnout dlahu v podobě smetáčku, který byl přes loketní kloub. Předstíral jsem
mdlobu. A tak jsem se znovu složil. „Vodu,
rychle vodu!“ prohlásila Pulec a hned se rozeběhla do tábora. Fajn. Osvěžení bodne a už
jsem se těšil na proud chladné vody. Pak to
přišlo. Bomba! Blesk z čistého nebe. Teprve
když jsem se probral z takřka „skutečné mdloby“, zjistil jsem, co se ve skutečnosti stalo. Byl
jsem totiž polit vlažnou, téměř rosolovatou tekutinou nabranou ze dřezu po právě domytém nádobí.
Na pozdější dotaz, co jí to napadlo, bez zaváhání řekla: „Jó, když jde o život, nesmíš koukat nalevo ani napravo.“ Tak opravdu nevím,
doběhla mne či nedoběhla?
Pacholek

PROJEKT SRDCE NA DLANI
pro letošní skautský rok
Milí vůdci smeček a vůdkyně rojů a všichni Vy,
kdož pracujete s vlčaty a světluškami! V nejnovějším Světýlku najdou vlčata a světlušky „pravidla účasti“ projektu Srdce na dlani pro letošní
skautský rok. Rozhodli jsme se shrnout tato pravidla i pro Vás a přidat malý výkladový slovníček,
který Vám může být průvodcem při práci s dětmi
v rámci tohoto projektu.
Projekt má za úkol podpořit rozvoj citové výchovy v našem hnutí. Je zaměřen na konání dobrých skutků, na pomoc ostatním. Srdéčko sedmitečné na stránkách časopisu Světýlko je jen
průvodcem a rádcem, základem samozřejmě
musí být vlastní práce ve smečkách a rojích. Srdéčko sedmitečné může za dobré skutky udělit
odznak, resp. nášivku. Oprávnění nosit tuto nášivku na kroji má ten, kdo splní všechny podmínky - pro letošní skautský rok to znamená:
– přihlásit se obrázkem dobrého skutku
– poslat alespoň tři ze čtyř zpráviček o plnění
dobrých skutků
– splnit tajný úkol
Cílem projektu není udělování odznaků „dobrých skutků“, ale motivace vůdců a vůdkyň
k práci s dobrými skutky a k činnosti s dětmi, která je zaměřená na dobré skutky. Následně pak
samozřejmě motivace vlčat a světlušek. Cílem je,
aby si děti začaly uvědomovat dobré skutky, jejich konání, aby se naučily je plánovat a pocítily
jejich nutnost.
Projekt se snaží učinit u dětí z konání dobrých
skutků cílevědomou činnost, která povede ke každodennímu konání, uvědomění si potřebnosti
dobrých skutků a ke Službě společnosti jako takové.
Náměty, připomínky a bližší informace na adrese: Vodičkovi, Dětská 57, Praha 10, 100 00

Kruh Srdíčkářů - společenství všech, kteří se
k projektu Srdce na dlani přihlásili.
nováčci - vstoupí-li do smečky nebo roje
v průběhu skautského roku nováčci, je možné je
samozřejmě dodatečně přihlásit (nováček nemusí
samostatně posílat přihlášku - stačí údaje od vůdce a obrázek dobrého skutku nebo rovnou zprávička zaslaná spolu s ostatními v „normálním“
termínu).
odznak za dobré skutky - nášivka (stejná
jako logo v záhlaví článku), která se nosí na
středu pravé kapsy - nedá se koupit, poslat ho
může pouze „Srdéčko sedmitečné“ a to tomu, kdo
splní všechny podmínky pro daný rok (tj. zašle
zprávičky a splní tajný úkol). V případě, že odznak již někdo má, pošle mu Srdéčko sedmitečné oprávnění nosit odznak i další rok (obdobně
jako odborka školního prospěchu - nosí se tehdy,
splňuje-li dotyčný dané podmínky).
přihláška - přihlásit se může jednotlivec,
dvojice, šestka, smečka nebo roj. Přihláškou je
obrázek vykonaného dobrého skutku zaslaný na
adresu Srdéčka sedmitečného a k němu je nutné
připojit následující údaje: přezdívka, jméno, příjmení, rodné číslo, celá adresa, oddíl, středisko,
okres. V případě, že se hlásí šestka, smečka nebo
roj, je nutné připojit kontaktní adresu (na vůdce, Velkou světlušku apod.).
setkání - 19. - 21. 11. 1999 proběhne ve Zlenici nedaleko Benešova u Prahy setkání první
stovky dětí, kterým se podařilo splnit podmínky
a kterým Srdéčko předá první odznaky - všichni,
kterých se to týká, již dostali pozvánky - s obdobným setkáním se počítá i v příštím roce.
skautský věk - projekt Srdce na dlani je zatím rozpracován pouze pro vlčata a světlušky. Přihlásí-li se ale někdo starší, nebude samozřejmě

odmítnut. Do budoucna se počítá i s rozšířením
pro skauty a skautky.
Srdce na dlani - projekt citové výchovy podporující konání dobrých skutků
Srdéčko sedmitečné - fiktivní postavička vymyšlená jako průvodce na stránkách Světýlka pro
projekt Srdce na dlani - Srdéčko proto, že zastupuje projekt Srdce na dlani, sedmitečné proto, že
týden má sedm dnů a každý den je dobré vykonat
dobrý skutek - co tečka, to jeden dobrý skutek denně. Vzdáleně podoba se slunéčkem sedmitečným
a slunéčko - slunce je barvou vlčat a světlušek, vydává teplo, zahřívá na duši. Jako adresáta je možné udávat Srdéčko sedmitečné, pouze posíláte-li
dopis doporučeně nebo balíček, uvádějte prosím
i jméno (Vodičkovi) - na poště je potom vyzvednutí takové zásilky mnohem snazší.
tajný úkol - v každém roce je vyhlášen tzv.
tajný úkol. Měl by to být trošku náročnější úkol,
jehož splněním vlčata a světlušky vykonají „velký dobrý skutek“ = něco prospěšného pro společnost, nejlépe pro region, ve které smečka nebo
roj působí. Tajný úkol si mohou vůdci a vůdkyně
přizpůsobit místním podmínkám. Není nutné
přesně se držet „zadání“ Srdéčka sedmitečného.
zprávička - povídání (ve formě dopisu nebo
obrázku) o vykonaných dobrých skutcích, které
se zasílá Srdéčku sedmitečnému 4x ročně (v prosinci za podzim, v březnu za zimu, koncem června za jaro a v září za léto). Je-li přihlášená šestka, smečka nebo roj, je dobré, posílá-li se
zprávička společná - buï několik zpráviček jednotlivců nebo jeden společný dopis či obrázek.
Není nutné posílat Srdéčku úplně všechno, co děti
vytvoří - spousta obrázků, steziček dobra... může
zůstat v klubovně na nástěnce (třeba speciální jen pro dobré skutky).
Líba a Brum
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TRŽIŠTĚ NÁPADŮ drobné nápady
pro činnost oddílu i družiny
Máš dobrý nápad či námět pro činnost oddílů či družin? Platíme 100,- Kč! Něco,
co máte vyzkoušené a co rádi ve svém oddílu používáte. A protože dobré nápady nejsou zadarmo, každý nápad zde otištěný bude honorován částkou 100,- Kč.
Neváhej, a pošli svůj příspěvek ještě dnes!

Hry do tmy
Hmataná
Setmělo se a je úplná tma. Proto můžeme sedět venku nebo v místnosti, to je jedno. Každý
hráč si však vylosuje jeden lístek, na kterém je
znázorněn tvar, který má najít.
Vedoucí hry pak podává hráčům, sedícím v kruhu, věci různých tvarů. Každý hráč si vždy věc
vezme a snaží se ji po hmatu rozlišit. Nahmatáli tu „svůj“ tvar, uschová jej do kapsy. „Cizí“ kousky však podává dál sousedovi.
A jaké věci je možno během hry uplatnit?
- geometrické tvary, vystříhané z papíru (tvrdého): čtverce, trojúhelníky, šestiúhelníky, hvězdy atd.
- různé ovoce: jablka, hrušky, pomeranče, citróny, grapefruity atd.
- různé látky: hedvábí, bavlna, plátno atd.
- různé povrchy: hladký, jemný, hrubý, s otvory atd.
Vedoucí hry může pro ztížení hry podávat
v kruhu i věci, které vůbec nebyly na lístečcích.
Také může podávat věci různých druhů, což vede
ke ztížení poznávání.
Mopslík ve tmě
Jednou večer se nám nechtělo spát. Ještě jsme
si chvilku hráli, nikdo to však nesměl slyšet a také
jsme museli vypnout světlo v místnosti. A tak jsme
si hráli „na mopslíka ve tmě“.
Mopslíkem bylo dítě, které vylovilo z našeho
sáčku kamenů kámen s otvorem. To však ostatní
nevěděli. Když si každý vzal po jednom kameni,
schovali se všichni v pokoji.
Mopslík dělá, jako by se také schovával, musí
však hledat ostatní. Když někoho najde a dotkne
se ho, nesmí vykřiknout ani se zasmát. Ten, který byl nalezen musí nafouknout tváře jako mopslík a v klidu si s bývalým mopslíkem vyměnit kameny. Potom hledá dál, zatímco bývalý mopslík
se schová... A potom přijde doba, kdy už všichni
byli mopslíky, takže nikdo už nikoho nehledá.
Všichni jen napjatě čekají, co přijde (protože
to o sobě navzájem nevědí, až už to není
k vydržení...)
Slepá rallye
Pohybovat se ve tmavé místnosti (v noci, za
šera nebo prostě jen se zavázanýma očima) je
zábavné. Hraje se v prostoru, který už všichni dobře znají (např. v klubovně).
Když už tedy není v místnosti nic vidět, dá vedoucí pokyn k zahájení hry. Předtím rozmístil na
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určitých místech malé předměty, které nyní musejí nevidoucí hráči sebrat a shromáždit. Vedoucí
udává jednotlivá místa, jmenuje je jedno po druhém. Mluví velmi zřetelně a pomalu, pak to opakuje ještě jednou. Poté se už nemluví, už se neodpovídá na otázky, je ticho...
Stínohry
Dvě nejdůležitější věci, které člověk potřebuje,
aby vyrobil stín, jsou světlo a předmět, který stín
vrhá. Zdroje světla nacházíme všude. Pro stínohru jsou nejvhodnější ty zdroje, které šíří světlo
ve svazcích, tedy lampy se stínítkem, svítidla, diaprojektory atd.
Nyní vám navrhnu několik nápadů, na další jistě
přijdete při hře sami. Tancujete před zdrojem světla. Ten, kdo má chu, může něco předvést jako stínohru (viz. obr.): např. povolání, situaci, pocit atd.
Mezi rámem dveří napnete prostěradlo a máte tak
jeviště pro stínohru. Z kartonu si vystříhněte figurky a přilepte je na tyčku. Teï je jen třeba probudit
postavičky k životu. Můžete dokonce i oživit květiny či přimět k řeči polévkovou lžíci. Podívejte se
po různých věcech denní potřeby - některé z nich
jsou možná vhodné k tomu, abyste je využili jako
herce nebo kulisy...
Jistě znáte např. starý příběh s operací žaludku. Lékař tu - poté, co pacienta uspal nějakým
neobvyklým způsobem a rozřízl mu břicho nůžkami - vytahuje z nemocného všechno možné:
míč, badmintonovou raketu, láhev, knihu atd. Po
úspěšné operaci mu velkými stehy břicho opět
zašije. A co kdybyste sami vymysleli pár příběhů...?
Stínohry se zvuky
Vaše stínová představení budou ještě mnohem
efektnější, když je ozvučíte. K tomu můžete využít nejrůznějších zvuků a sami si je zároveň vytvářet. Např. dusot koňských kopyt, šumící déš,
hrozivě se blížící kroky, vyjící vichr a skřípající
dveře - to vše se dá vytvořit s minimální námahou. Jen buïte vynalézaví.
A všimli jste si, jaké zvuky vydává pár zrníček
hrachu, kterými třesete ve sklenici, nebo rýže,
padající do kuchyňské formy na koláč? Jistě pak
brzy dokážete vyrobit i pár úplně nových zvuků!
Černé kruhy
Stále více se člověk při práci v oddíle přesvědčuje, že někdy stačí jen heslo, a už začne tvůrčí
proces, při němž se pak člověk nakonec jen diví
skvělým výsledkům. Tohle se nyní pokusíme přetvořit ve hru:

Družiny se rozdělí na malé skupinky asi tak
po třech hráčích. Každá skupinka si vytáhne z
černého klobouku papírek s nějakým heslem. K
němu mají do 15 minut vytvořit malou hru. Když
se skupince nepodaří vytáhnout si něco pro ni
vhodného, může si klidně do klobouku sáhnout
ještě jednou. Možná hesla:
DARK STAR
ČERNÁ ČÍSLA
ČERNÁ DÍRA
ČERNÝ HUMOR
MALOVAT NA ČERNO
BLACK IN BEAUTIFUL
BLACKBOX
NÁMĚSÍČNÍCI
SONÁTA MĚSÍČNÍHO SVITU
HVĚZDNÉ NEBE
ČERNÝ TRH
ČERNÝ PASAŽER
ČERNÁ VDOVA
NOČNÍ STRAŠIDLA
ČERNÝ OBCHOD
NIGHTRIDER
Černé malování
Dá se namalovat krajina, zvířata nebo lidé ve
zcela určitých činnostech - jako např. lyžař. Maluje se černě na bílý papír, bez detailů, tedy napřed jen obrysy, které se pak vyplní černou. Pak
si musíte navzájem ty černé obrázky poznat. Hru
můžete ještě vylepšit tím, že obrázky po zaschnutí
pověsíte zezadu na napjaté prostěradlo a zezadu
je pak osvětlíte. Účinek je pak velmi plastický, jako
u stínohry.
Černá magie
Jeden z vás opustí místnost a později se vrátí.
Musí něco uhádnout, např. předmět či člověka.
Protože je však zhasnuto a nemůže nic vidět,
musí hádat naslepo. Předtím se však tajně dohodl s jedním z hráčů. Věc, která se má uhádnout, bude následovat po nějakém černém předmětu. Když se má např. uhádnout Moničin cop,
řekne ten „domluvený“ spoluhráč nějakou otázku jako: „Je to cylindr?“ - „Ne!“ - a pak hned
přijde: „Je to Moničin cop?“ - „Ano.“ A ostatní
se diví.
Hajo Bücken - Reinhard Schimmelpfeng
z němčiny přeložila Ida

Trendy

riziky
pomůcka pro debatu v oddíle
OCHRANA DĚTÍ PŘED

Případ vlčete Vojty Trochty - Kolji, který se dokázal osvobodit ze zajetí únoscem, znovu poukázal na důležitost včasné
přípravy dětí na možná nebezpečí, která jim hrozí. Konečně, jeden z bodů nováčkovské zkoušky se této problematiky
týká. V příručce Skautskou stezkou se skautky a skauti mohou o rizicích dočíst na stránkách 347-352. Ve Skautingu
10-9/93 se otázkou prevence zabýval bratr Tománek. Následující text je ze skript ILŠ, která podle materiálů Boy Scout of
America zpracovali bratři Václav Břicháček, Vladislav Janík, Denis Patočka a Jan Písko.

Děti a násilí
Chceme společně s vámi dát dětem nejen patřičné vědomosti, ale i posílit jejich pocit osobní
síly, sebevědomí a schopnosti hájit samy sebe.
Zvýšíme tak pravděpodobnost, že naše děti budou
mnoha nepříjemností ušetřeny.
S násilím na dětech se dnes setkáváme ve všech
sociálních vrstvách. Agresivita ve společnosti je
častější, než se obecně předpokládá. Někteří rodiče se bohužel odreagovávají od všech svých problémů právě na dětech. Přitom zjevné znaky násilí jsou skryté, děti je velmi často zatajují, a tak
unikají pozornosti i nejbližšího okolí týraných
dětí.
Mezi rodiče, kteří se dopouštějí násilí na svých
dětech, patří převážně lidé s nízkým školním
vzděláním, rodiče s psychickými poruchami,
s narušenými partnerskými vztahy a časně uzavíraným manželstvím, s nedobrovolným a nechtěným těhotenstvím, neúplné a nebo sociálně
i finančně isolované rodiny a rodiny s kriminální
anamnesou.
Nemůžeme pominout ani vliv televizního násilí. Vliv viděného násilí, které dítě nedokáže rozumově zpracovat (násilí je hráno!), na chování
dětí je značný.
Musíme otevřeně promluvit s dětmi o sexuálním zneužití a varovat je před různými riziky.
K možným následkům sexuálního zneužití dítěte patří:
poruchy sexuality a partnerských vztahů
v budoucnosti
pocit bezmocnosti, stud a vina
odmítání vlastního těla, snaha sám sebe poškozovat až po sebevražednost
emocionální agrese, sociální isolace, nedůvěra, deprese
útěk k alkoholu a drogám
úzkostné vztahy, poruchy spánku a výživy
tělesné potíže vyvolané duševním stavem
(psychosomatické potíže)
prostituce

Ochrana dětí
před zneužíváním
Víme o dětech, které byly kriminálním způsobem ohroženy na životě a některé dokonce o život připraveny. Odhaduje se, že v Čechách ročně
umírá na následky týrání či zneužívání 50 dětí.
Musíme na tyto skutečnosti myslet a svým dětem

pomoci. Pár jednoduchých pravidel můžeme dětem přiblížit způsobem, který je nebude šokovat.
Správnou reakci na situace, v nichž jsou děti
ohroženy, lze nacvičit, protože tyto situace jsou
v podstatě společné mnoha případům obtěžování
nebo zneužívání.

Strategie ochrany
Existují tři vyzkoušené a účinné způsoby
ochrany:
dítě musí být schopno rozpoznat situaci, která ho může ohrozit
dítě musí být schopno uplatnit svá práva
a vzdorovat tomu, kdo by je chtěl zneužít
dítě musí být schopno říci dospělému, že se
setkalo se zneužitím a nebo pokusem o ně a být
přesvědčeno, že dospělí udělají co bude v jejich
moci, aby dalšímu zneužívání zabránili

Rozpoznej situaci!
Většinou říkáme dětem, že nebezpečí je spojeno s cizími osobami. Není to pravda. Zneužívání
dětí je mnohem častěji záležitostí lidí, které dítě
zná. Mnohdy jsou to lidé, které je dítě zvyklé poslouchat. Nesmíme učit děti, že jsou to výlučně
cizí lidé, kteří je mohou ohrozit. Příklady dále
uvedené vám poskytnou možnost připravit dítě na
situace, které vyžadují zvláštní opatrnost.

Odolej tomu, kdo tě
chce zneužít a nebo
o kom si myslíš, že
tě zneužít chce!
Rozhovory s těmi, kteří ohrožují děti, ukazují,
že pokud děti odolávají pokusům o sblížení, pachatelé většinou od dalších pokusů upustí. Strach
z možného právního postihu za obtěžování může
však vést k přímému použití násilí. Dítě musí vědět, že má začít křičet už ve chvíli, kdy začíná
být lákáno, nevhodně obtěžováno, a známým,
příbuzným nebo někým cizím.

Svěř se dospělému!
Děti musí být vychovávány tak, aby věděly, že
jakmile se setkají s nějakou problematickou situací nebo pokusem o zneužívání, mají o tom

hned říci rodičům, učiteli, nebo jinému dospělému člověku. Dospělí mnohdy neposlouchají, když
na ně dítě mluví, a proto musí dítě vyprávět tak
dlouho, dokud není vyslechnuto a dokud se na
jeho vyprávění nereaguje.
Někdy sice dítě nedokáže říci, co se stalo, ale
snaží se komunikovat náhradním způsobem. Pokusí se například sejít z cesty, aby se někomu vyhnulo. To je druh komunikace, na kterou musí
rodiče pohotově a velmi citlivě reagovat. Může to
být znamení, že se něco mezi oběma aktéry přihodilo.

Když vám dítě řekne
o zneužití
Když se vaše dítě stane obětí zneužívání, může
mu vaše první reakce velmi pomoci v jeho trápení.
na informace, které vám dítě řekne, nereagujte přehnaně ani panikou
dítě nekritizujte a netvrïte mu, že se nic nestalo a nebo, že nic nechápe
respektujte právo dítěte na soukromí
a o dané věci si promluvte s dítětem sami mezi
čtyřma očima tam, kde nebudete vyrušováni
dodejte dítěti odvahu tím, že mu nebudete
nic vyčítat a vinit ho z toho, co se již stalo. Řekněte mu naopak, že si vážíte jeho důvěry a že
uděláte vše pro to, aby se jeho zkušenost již vícekrát neopakovala.
povzbuïte dítě, aby se svěřilo tomu, komu
věří. Snažte se ale vyhnout rozhovorům, které by
dítě mohly stresovat, tj. aby nemuselo mluvit o věcech, které si ještě ve své mysli nezpracovalo.
Hlavně braňte opakovanému a netaktnímu vyslýchání dítěte policií či jinými orgány.
promluvte s dětským lékařem, dětským psychologem nebo dětským psychiatrem, aby vám
poradili, jak můžete svému dítěti pomoci
Pokud bylo vaše dítě zneužito, neviňte sebe, ani
dítě. Jen těžko lze poznat lidi, kteří zneužívají děti.
Pocházejí ze všech sociálních vrstev, ze všech oblastí života a mnohdy vypadají velmi spořádaně.
Je třeba vědět, že s dětmi umí mnohdy velmi dobře
rozmlouvat a také s nimi velmi dobře manipulovat. Často jim věnují až nadměrnou pozornost,
obdarovávají je dárky nebo penězi. Většinou jsou
děti zneužívány právě těmi, koho dobře znají
a komu důvěřují. Nelze vyloučit ani příbuzné
a přímé členy rodiny.
(pokračování příště)
Skauting č.2/‘99
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Rozhovor

MUSÍME SE VYJADŘOVAT TAK,
aby nám společnost rozuměla
Jaký dojem měla z návštěvy letošních táborů a lesních škol? Co Junák v současné době potřebuje
nejvíce? Jaký názor má na pořádání koedukovaných vzdělávacích akcí pro činovníky? I o tom jsme
si povídali se starostkou Junáka Ivou Mackovou.

Hlásit se ke
skautskému hnutí
Jaké sis Ivo při nástupu do funkce starostky
dala předsevzetí a jak se ti je daří naplňovat?
To největší je, aby Junák zůstal skautským
hnutím A. B. Svojsíka, pochopitelně, jej co do
metod a výchovných prostředků rozvíjet
s ohledem na analýzu dnešní společnosti a potřeb dětí a mládeže. Tedy, aby Junák byl i na
konci století, tak jako při svém vzniku, moderním výchovným hnutím založeným na skautských principech. Tedy takovým, aby bylo zajímavé jednak pro děti a jednak prospěšné pro
celou společnost - kultivace mezilidských vztahů, změna hodnotového žebříčku, humanitární akce. Je to však „běh na dlouhou tra“
a nikoli jen pro mne jako jednotlivce. Hodnocení by ale měli dělat jiní než já.
Ve funkci starostky působíš zhruba rok
a půl. Můžeš z této pozice říci, co Junák v současné době nejvíce potřebuje?
Na jedné straně především skautsky silné
osobnosti, na straně druhé pak kvalifikované
a spolehlivé činovníky a vůdce a vůdkyně oddílů. Tedy lidi, kterým je za každých okolností
skautská myšlenka vlastní.
Jednou z možností, jak pro oddíly zajistit
dostatek činovníků, je přitáhnout k práci ve
skautských oddílech dospělé, kteří skautskou
výchovou nikdy neprošli...
Takové řešení samozřejmě existuje, z vlastní zkušenosti však musím říci, že z lidí, kteří
se do oddílu dostanou „zvenčí“, vydrží pouze
velmi malé procento, efektivnost takového řešení je proto velice nízká. Prožít skautské dětství je obrovskou devizou i v dospělosti, o vedení, respektive výchově ve skautském duchu,
ani nemluvě.
Obraz Junáka ve společnosti v posledních
letech sice nebyl nepříznivý, byl ale poměrně
schematický - „děti, příroda, táborák“ . Myslíš, že se tento stav nějak mění?
Mám pocit, že se v poslední objevují náznaky zlepšování, a to nikoli díky masovým akcím. Obrovskou reklamou pro hnutí byl například nedávný čin devítiletého Vojtěcha
Trochty, který poté, co se mu podařilo zachránit si život, se před televizními kamerami přihlásil k síle modlitby a ke skautskému hnutí.
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Situace, při které je možno zachránit lidský
život se ale nedají naplánovat, na jaké úrovni
by se tedy měla odehrávat spolupráce s médii?
Zejména na regionální úrovni. Zkušenost
mnohých oddílů a středisek dnes navíc ukazuje, že spolupráce s místními médii není nemožná. Trocha aktivity v tomto směru se pak
vrací jak těmto oddílům, které přestávají být
ve svém místě anonymní a na jejich prosby
více slyší například sponzoři či místní úřady
a nemají nouzi ani o nové členy oddílu, tak
celému hnutí, které více představí a přiblíží
konkrétní a živé články v místních novinách
než náhodný šot v celostátní televizi.

Skauting není pro
všechny
Bohužel většina společnosti stále žije v zajetí archaického pohledu na skautské hnutí.
Měla bys recept na to, jak Junáka prezentovat
jako moderní hnutí?
Skauting není pro všechny. Proto bych asi trvala na tom, že jsme výběrové hnutí. Tomu by
měla také veškerá prezentace Junáka odpovídat.
Určitě bychom se měli také zamyslet nad tím,
čím se Junák odlišuje od ostatních dětských organizací. Naší největší devizou v silné konkurenci těchto organizací je fakt, že máme ucelený a provázaný program pro všechny věkové

kategorie včetně dospělých. Informace typu: pořádáme letní tábory či máme specializované
oddíly nás od ostatních organizací nijak neodlišují. I nadále by měl Junák umožňovat kromě výchovy oddělené, kterou osobně upřednostňuji, v odůvodněných případech také koedukaci.
Tedy podle místních podmínek mít možnost výběru z celé škály výchovy, pochopitelně ale vždy
důsledně skautské. Prezentovat bychom měli
především to, že nám jde o výchovu charakteru, sebevýchovu, a že při ní vycházíme ze všech
skautských principů - tedy včetně spirituální dimenze, nezúžené pouze na „nový“ text slibu.
Současná společnost ale na mravní hodnoty či na výchovu charakteru příliš neslyší...
Po desítkách let morální devastace není
divu. Jde ale zejména o to, abychom se dokázali vyjadřovat pro společnost srozumitelně,
aniž bychom se jí podbízeli. Z toho, co nabízíme a požadujeme, však slevit nemůžeme.

Koedukované lesní
školy: ne
Jaký je tvůj dojem z letošních táborů?
Během léta jsem navštívila několik táborů na
severu Čech, které na mě udělaly velmi dobrý
dojem. Více jsem ale letos měla možnost zajíždět
na tábory lesních škol a kursů obou kmenů.

Jaká byla úroveň těchto vzdělávacích akcí?
Lesní školy a kursy, které mají tradičně vysokou úroveň, si ji i nadále uchovávají.
I z ostatních jsem ale měla rovněž velmi dobrý pocit. Zaznamenala jsem také jeden zajímavý trend: líbí se mi, že na školách začínají
přednášet také lidé zvenčí, „neskauti“, kteří
o určitém tématu vědí více než někdo z nás.
Pohled takového člověka pro nás navíc může
být užitečný a inspirující i v tom smyslu, že
nás upozorní na určitý problém, nešvar, který si sami neuvědomujeme. Jsme totiž někdy
až příliš zahleděni sami do sebe.

Určitě vstřícný. Jestliže se na akcích typu
jamboree můžeme přesvědčit, že neexistují
žádné hranice či jazykové bariéry, proč bychom se nemohli shodnout doma? Stačí se podívat do stanov jednotlivých organizací: jsou
si v mnoha ohledech velice podobné. Například
znění zákona je stejné a podstata slibu je co
do formulace velmi podobná. Vzájemné komunikaci by proto nemělo nic bránit.

V letošním roce proběhlo několik koedukovaných lesních škol a kursů. Jaký je tvůj
názor na pořádání koedukovaných akcí pro
činovníky?
V případě lesních škol tradičního typu jsem
pro to, aby probíhaly odděleně. Proč? Jde přeci
o přípravu vedoucích pro vedení dětí určitých
věkových kategorií. Z hlediska vývojové psychologie, pedagogiky či metodiky se výchova chlapců a dívek liší.

V hnutí jsou občas slyšet hlasy, že v ústřední radě nepanuje vždy zrovna přátelské ovzduší...
V každém kolektivu, který má za úkol něco
vyřešit, rozhodnout, vznikají čas od času názorové neshody. Je to přirozené. Ani Ústřední
rada Junáka dnešní, i ty minulé, nejsou v tomto směru výjimkou. Nemyslím, že by názorové rozdíly musely být vždy na škodu: přispějeli věcně otevřená a slušně vedená debata

Quo vadis
Junák

Rozhovor

...aby Junák byl i na konci století, tak jako při svém vzniku,
moderním výchovným hnutím založeným na skautských principech

Máš pocit, že některé moderní prvky, které
jsou do Junáka v současné době vnášeny, přímo ohrožují jeho podstatu?
Vyloučit to bohužel nemohu. Novým věcem
se samozřejmě nebráním, bráním se ale tomu,
aby Junák přestal být českým skautským hnutím a stal se pouze jakousi univerzální organizací pro volný čas. Pokud se jedná o prvky
ze zahraničního skautingu, vítám je, pakliže
zapadají jednak do našeho pojetí skautingu,
jsou tedy z takzvané stejné skautské krevní
skupiny, a jednak zapadají-li do poměrů naší
současné společnosti. Velmi se mi líbí například zahraniční humanitární a charitativní
aktivity. Nejen jako takové, ale jak jsou
z metodického hlediska zakomponovány do
výchovného systému.
Funkce starostky je jistě náročná. Kdo je ti
v ní největší oporou?
Největší oporu samozřejmě nalézám ve svém
rodinném zázemí. V ústřední radě je to jednoznačně náčelní Hanka Kvapilová. Pokud

mám ale prozradit, kde dobíjím své pomyslné
„skautské baterky“, pak je to jednoznačně mezi
rovery a rangers. Koneckonců jsem s libereckými vůdci byla letos na tradiční „Naději“ pro
rovery a rangers ze všech koutů naší vlasti,
jejíž pátý ročník již nyní připravujeme. Takové přímé, osobní kontakty jsou pro mě hrozně
důležité a povzbudivé.
(reé) foto Windy

Ing. Iva Macková

V současné době trvá mnoho našich táborů
zhruba čtrnáct dnů. Ještě před několika lety
byl průměr tři týdny...
Tři týdny je samozřejmě ideální délka tábora. Realita nás však nutí délku postupně snižovat. Bohužel. Tento stav se dá sice řešit například tím, že se vedoucí na táboře vystřídají,
pro tábor je ale lepší, když je vedoucí přítomen po celou dobu jeho konání.
Mimo Junáka vyvíjejí svoji činnost i další
skautské organizace. Jaký by měl být vztah Junáka k těmto organizacím?

k řešení problému, mohou být různé názory
i zdravé. Argumentace by však měla být vždy
korektní. Ve skautském prostředí, o vrcholném
orgánu ani nemluvě, mi však velké decibely
a slovník některých činovníků velmi vadí. Jde
vždy o to, najít společnou řeč. Osobně se domnívám, že současné názorové střety - a už
v ústřední radě nebo v celém hnutí - vznikají
pod tlakem otázky: quo vadis Junák? Tuto otázku vyvolává „střet“ minimálně dvou názorových proudů: tradičního Svojsíkova pojetí skautingu a proudu, který do Junáka přivádí nové
metody a prvky i z neskautského prostředí.

Skautovat začala v letech 1968-70
v Litoměřicích. Potom až do obnovy Junáka aktivně působila v TOM. Od
r. 1990 až do roku 1992 byla náhradnicí v náčelnictvu dívčího kmene. Téhož roku začíná pracovat jako jeho
tajemnice (předtím byla zaměstnána
jako ekonomka). V letech 1992-1995
byla členkou NDK. Na VIII. sněmu Junáka byla zvolena místostarostkou a až
do roku 1998 byla zaměstnána jako tajemnice ÚRJ, zároveň byla jmenována
zpravodajkou ÚR pro rangers. Od podzimu roku 1998 pracuje jako vedoucí
sekretariátu YWCA. 24. května 1998
byla delegáty IX. sněmu zvolena starostkou Junáka.
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Problém / Nové knihy

PROBLÉM předplatné časopisů?
Jak řeší problémy s předplatným časopisů ve středisku Dakota
v Mladé Boleslavi?
Předplatné časopisů je pro některé oddíly nepřekonatelný problém. Zvláště nyní, když to vypadá, že střediska, která nesplňují magickou hranici 40%, přijdou o dotace na HSV. Někteří se cítí
být rozhodnutím sněmu omezeni, jiní nechtějí být
poslušni, protože: „Mus je mus a mus je vůl“.
V Mladé Boleslavi s tím problémy nemají.
Vůdce střediska bratr František Ulč - Bobr je
zároveň tiskovým zpravodajem. V jednotlivých
oddílech má ovšem pomocníky, kteří mu pomá-

hají, a tak každý člen střediska má možnost bez
problémů získat předplatné. Každý oldskaut
a činovník střediska odebírá časopis Skauting.
Propagaci Skauta-Junáka a Světýlka a jejich předplatné v oddílech mají na starosti jednotliví vůdci a vůdkyně. „Povinně“ musí oddíl odebírat alespoň dva dětské časopisy, tento počet je však ve
skutečnosti mnohonásobně vyšší, a tak pro středisko Dakota v Mladé Boleslavi není „povinných
40 %“ žádnou hrozbou.
Marek Bárta

NOVÉ KNIHY
informace
a krátké recenze
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Hronovský
almanach

Vzbouří se Stínadla?

„Co není zapsáno bude zapomenuto,“ říkají
historikové. Český regionální skauting obohacuje skautskou literaturu zvláštním prvkem - pamětními almanachy, každoročně jich přibývá
zhruba deset, podle toho, kde mívají kulatá výročí. Almanachy vyjadřují kontinuitu, odhalují již
zavátou stezku, kterou prošlapali naši předchůdci, a jsou mnohdy jediným výrazem vděčnosti za
jejich nadšení a činy, bez kterých bychom dnes
asi neexistovali.
Jedním z těch, kteří se pustili do náročné mravenčí práce a dokázali ji dovést do konce, je nestor Hronovského skautingu br. Jiří Flousek - Kamzík. Zpracoval almanach Kronika Hronovského
skautingu od jeho počátků v roce 1920 až do konce roku 1997. Vázaná kniha s přebalem obsahuje
i kopie starých autentických dokumentů a množství černobílých i barevných fotografií. Knihu vydalo ve velmi dobré kvalitě pražské nakladatelství HZ Editio a celkové zpracování může být
příkladem pro ty, kteří svůj almanach teprve chystají.
Zájemci o almanach si jej mohou objednat
v TDC. (Flousek J.: Kronika Hronovského skautingu, Praha, HZ Editio, 1999)
-wy-

Na knižní trh přichází román Meč vontů od Jiřího Hogana se stínadelskou tematikou. Bratr
Milan Svoboda, který jej vydal, nám o motivech,
které jej k tomuto kroku vedly, řekl:
„Když jsem tento román četl v rukopisné podobě, velmi dlouho jsem zvažoval veškerá „pro
a proti“ k jeho vydání. Jestliže po mnoha diskusích a recenzích s odborníky a příznivci díla Jaroslava Foglara jsem se pro ně rozhodl, tak to není
pouze proto, že, podle našeho názoru, se jedná
o zdařilé dílo, ale i z úcty k Jaroslavu Foglarovi
a také proto, že tato jeho stínadelská legenda si
právě pro svoji neopakovatelnost a věčnost své pokračování a zarámování do současné doby zaslouží.
A tak při jeho uvedení na trh si přeji, aby se
líbil nejen pamětníkům, ale hlavně těm dnešním
klukům a holkám, pro které je napsán, aby již
nikdy nedošlo k násilnému potlačování, nebo
dokonce zakazování a již jeho nebo podobných
dobrodružných románů, aby se mezi novými autory tohoto literárního žánru objevil ne pouze jeden, ale mnoho dalších Jaroslavů Foglarů a aby
nejen tato stínadelská legenda, ale i touha po
zdravé romantice a dobrodružství naplňovaly
mysl dnešních kluků a děvčat a abychom i my
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dospělí se občas v myslích dokázali vrátit do svých
klukovských a holčičích tužeb a ideálů a pomáhat jim v rozvíjení této touhy po romantice a dobrodružství, protože i ona má svůj kladný a nezastupitelný výchovný vliv.“
Hogan J.: Meč vontů, Praha, Leprez, 1999
-mb-

Poznávání
Prahy hrou
Nakladatelství Portál vydalo netradiční soubor
námětů pro vycházky s dětmi po Praze. Tato knížka je určena mimo jiné i oddílovým vedoucím
a neposkytuje jim pouze náměty na výpravy více
či méně tajemnými zákoutími hlavního města,
ale také zajímavé hry a příběhy. Naleznete zde jak
trasy památkově-turistické, tak trasy vhodné ke
sportování. Nejen že můžete s touto knížkou poznávat Pražský Hrad či staroměstské průchody, ale
můžete si ve sportovním areálu v Suchdole ověřit, jak byste zvládli dovednosti pračlověka.
Ge E., Vaňková K.: S dětmi Prahou bez nudy,
Praha, Portál 1999
-mb-

Také při výkladu skautského zákona často používáte různé příběhy? Také vám někdy
dělá potíže najít příběh „jako šitý na míru“? Nuže, snad vám tedy pomůže následující
cyklus, ve kterém se budeme snažit zveřejňovat krátké příběhy přímo k jednotlivým
bodům skautského zákona.

Mors sola
Kateřina Jagellonská byla žena finského vévody Vasy. Když byl za velezradu odsouzen k doživotnímu žaláři, požádala švédského krále Erika, aby směla sdílet se svým mužem vězení. Král
se zděsil a snažil se ji od takového úmyslu odvrátit.
„Váš muž už nespatří denní světlo.“
„To vím, Vaše Veličenstvo!“
„A víte také, že se s ním už nebude zacházet
jako s vévodou, ale jako s velezrádcem?“
„Ano, to vím, ale a je na svobodě nebo ve vězení, vinný nebo nevinný, přesto zůstává mým
manželem.“
„Ale po tom všem, co se stalo, vás k němu už
nic neváže. Jste zase volná!“
Kateřina si stáhla snubní prsten a podala ho
králi se slovy: „Čtěte, Veličenstvo!“ Na prstenu
byla jen dvě latinská slova: MORS SOLA - Jen smrt
nás může rozdělit!
Kateřina šla se svým mužem do vězení a sdílela sedmnáct let všechna utrpení a strádání žaláře s ním, dokud král Erik nezemřel a její muž
nebyl opět volný.

manželství je klasickým příkladem požadavku zachovávání věrnosti
jaká je situace dnes a jaké jsou důsledky této
situace?
co by se s tím mělo dělat?

Od záchranné
stanice ke klubu
Na jednom nebezpečném místě pobřeží zřídilo před léty pár lidí záchrannou stanici pro
trosečníky. Měli jedinou loï. S tou se odvážná
posádka vždy znovu, ve dne i v noci, vydávala
na moře, aby zachraňovala trosečníky. Netrvalo
dlouho a základna byla široko daleko známá.
Mnozí ze zachráněných a rovněž jiní lidé z okolí
byli ochotni tuto stanici peněžně podporovat.
Počet mecenášů rostl a rostl. Z prostředků, které věnovali, byla stanice velkoryse vybudována
a dále vylepšována. Postupně se stala místem,
kde lidé rádi pobývali a nakonec začala sloužit
spíše jako klub.

Stále více členů posádky se nyní zdráhalo vyplouvat k záchraně trosečníků. Chtěli od záchranné služby vůbec upustit, protože byla nepříjemná a překážela normálnímu provozu klubu. Pár
odvážných, kteří zastávali stanovisko, že zachraňování životů je jejich prvořadým úkolem, se
s nimi rozešlo.
V nevelké vzdálenosti odtud začali s nepatrnými prostředky budovat novou záchrannou stanici. Ale i tu stihl za nějaký čas týž osud. Její dobrá
pověst se rozšířila, objevili se noví mecenáši
a vznikl nový klub. A tak potom nakonec došlo
ke zřízení třetí záchranné stanice. Ale i zde se opakovala stejná historie...
Kdo dnes navštíví toto pobřeží, najde podél pobřežní komunikace celou řadu exkluzívních klubů. Dodnes se pro mnohé lodi stává toto pobřeží
osudným: s tím rozdílem však - že většina trosečníků utone.
Anthony de Mello

Vigilie / Kultura

SKAUT je věrný a oddaný

není Junák také exkluzivním klubem?
co musíme udělat pro to, aby na „našem
pobřeží“ trosečníci neutonuli?

STŘÍPKY Z KULTURY
Ecstasy Of St. Theresa: In Dust 3
(Monitor EMI) Pět let trvalo Janu Muchowovi,
než spolu se svou skupinou natočil novou desku.
Dlouhá odmlka znatelně poznamenala jeho hudební cit. V minulosti nechal ve svých kompozicích šest minut zurčet vodu a ševelit ptactvo, dnes
spoléhá na tradiční skladatelské postupy. Písničky dělí do slok a refrénů, kam se vrací zřetelné
melodie oproštěné od zpětných vazeb. Zpěv přestává být pouze jedním z mnoha nástrojů a vystupuje do popředí. Koneckonců byl by hřích, kdyby jistý a barevný hlas Kateřiny Winterové
přehlušila vrstva kytarových tónů, jak se tomu
stalo nejednou v minulosti. Mýlil by se ovšem ten,
kdo by chtěl Extázi svaté Terezy na základě tohoto popisu zařadit do proudu klasické pop-music.
Málokdo se tak rád pouští do zvukového experimentování jako Jan Muchow.
Deska In Dust 3 se odehrává v několika dimenzích. Svrchní, nejlépe čitelná nabízí klasické písničky, které v akustickém podání na španělku
nabývají až folkových podob. Ústřední melodický
motiv je hlavní dějovou zápletkou, od níž se odvíjí spousta vedlejších příběhů a dobrodružství ve
druhé vrstvě. Tady nalézáme vazbu na předchozí

tvorbu kapely, zde se zhmotňuje Muchowovo nutkání stále hledat nové zvukové možnosti. Za použití počítačů, syntezátorů a dalších nástrojů svou
hudbu sytí jako Otesánka. A také proto ji nazývá
‚psychedelický pop‘. V jejím nitru se pořád děje
cosi, co nedá člověku odpočinout a co vyžaduje
soustředěný poslech. Tohle není muzika použitelná jako kulisa k práci.

World Press Photo 99
Letošní ročník přehlídky nejlepších novinářských fotografií ve mně vzbudil rozpaky. Čím dál
víc oceněných snímků zabředává do bulvární oblasti, čím dál víc oceněných snímků vzniká podle totožných emočních schémat. Snad nejlépe
o tom vypovídá vítězná fotografie - kosovská žena
oplakává mrtvého manžela. Podobných obrázků
návštěvník najde na sousedních panelech nejméně tucet, nehledě na to, že na stejnou strunu
brnká spousta fotografů už několik let. Jen si
vzpomeňte, jaký snímek zvítězil loni.
Novinářská poučka praví, že zpráva začíná být
zprávou teprve v momentě, kdy informuje o ‚nenormální‘ skutečnosti. Taková nenormálnost
může být dvojího druhu - pozitivní nebo negativní. Většina fotografií prezentovaných na výsta-

vě se bohužel řadí do druhé skupiny. Krev, bída,
bolest a utrpení jsou témata, která se objevují
v hlavní zpravodajské kategorii. Fotografové zužují mediální svět na oblast Afriky (hladomor,
AIDS), Střední Ameriky (hurikány a záplavy),
Bangladéše (opět záplavy), Kosova (válka a exodus Albánců), Palestiny (muslimové vs. židé)
a Indonésie (protirežimní demonstrace). Výjimkou je cyklus snímků dokumentujících soudní
proces s Billem Clintonem, kde jsou kaluže krve
kompenzovány ponížením a zkaženou morálkou.
Chválím, že fotoreportéři upozorňují na problémy, které svou důležitostí často přesahují hranice oblasti. Ale způsob, jakým podávají svědectví, je dvojsečný. Snaha vymáčknout z člověka
poslední slzu lítosti nad podvyživeným africkým
chlapcem může přinést efekt opakovaného orgasmu. Divák se vyčerpá, otupí a nezaslzí, ani kdyby
stokrát chtěl.
Výstava se v posledních třech letech točí
v bludném kruhu. Nemám důvod nevěřit, že
i příští rok zůstane všechno při starém. Akorát
místo do Kosova se fotografové rozjedou do Dagestánu a Východního Timoru, aby zvěčnili další
plakající matky.
2x Quick
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POŽADAVKY
POŽADAVKY
na výchovu
mimo vyučování
Požadavek pedagogického ovlivňování volného času lze chápat jako nutnost citlivého pedagogického vedení dětí k rozumnému využívání
volného času. Každému dítěti má být dána příležitost k účelnému naplňování volného času. Toto
právo je zakotveno v Úmluvě o právech dítěte.
Požadavek jednoty a specifičnosti vyučování
a výchovy mimo vyučování vymezuje společné plnění výchovného cíle, rozvoji osobnosti dítěte.
V době mimo vyučování je tohoto cíle dosahováno
specifickými prostředky. Princip obsahuje i požadavek spolupráce pedagogů a předpokládá možnost
kompenzace těchto dvou oblastí výchovy.
Požadavek dobrovolnosti je pro práci s dětmi
ve volném čase podstatný. Znamená dobrovolnou
účast dětí na činnostech. Má však určitá omezení, mnohdy se jedná o relativní dobrovolnost.
Pedagog vytváří podmínky a navozuje situaci tak,
aby děti nabízený program přijímaly dobrovolně. To předpokládá znalost a respektování potřeb
a přání dětí a schopnost účinné motivace.
Požadavek aktivity předpokládá vedení dětí
k aktivnímu podílu ve všech fázích činnosti, tedy
na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení.
Podmínkou je podporování iniciativy, nápaditosti a samostatnosti včetně uplatňování samosprávných prvků (participace).
Požadavek seberealizace znamená takovou
strukturu činnosti, aby každý jednotlivec mohl
uplatnit své specifické vlohy a schopnosti a být
tak v některé oblasti lidských činností úspěšný.
V mimovyučovacích aktivitách může najít uplatnění i dítě, které je méně úspěšné ve škole. Prožitek úspěchu je významný pro zdravý duševní
vývoj člověka (kompenzační funkce).
Požadavek pestrosti, zajímavosti a přitažlivosti se týká obsahu, metod i forem práce, jejich střídání. Předpokládá i rovnováhu mezi organizovanými a spontánními činnostmi a respektování
individuálních zájmů a potřeb dětí.
Požadavek odpočinkového a rekreačního zaměření upřednostňuje zařazování takových činností, které přispívají k odstraňování únavy, regeneraci duševní a fyzické síly a vhodným
způsobem kompenzují činnosti při vyučování.
Požadavek zájmového zaměření zdůrazňuje
význam zájmových činností, které tvoří nejdůležitější součást obsahu výchovy mimo vyučování.
Uspokojování, podněcování, rozvíjení, prohlubování a kultivace zájmů je jedním z podstatných
úkolů této výchovné oblasti.
Požadavek citlivosti a citovosti určuje pedagogovi zvýšenou citlivost při vedení a motivování
činnosti, kdy působí nejen na rozumovou složku
osobnosti dítěte, ale především na jeho emocionalitu, a dále požadavek stanoví, že činnost má
v účastnících vytvářet především kladné emocionální zážitky.
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Ze Svojsíkova závodu
fotografie Windy
Požadavek orientace na sociální kontakt - volný čas by měl být prožíván v interakci s ostatními lidmi, s přáteli. Každý by měl být přijímán,
mít ve skupině své místo. Instituce nemá nadměrně omezovat čas, kdy je dítě se svou rodinou.
V dnešní době k těmto „čistým“ pedagogickým
zásadám přistupují další požadavky, které vyplývají z vnějších podmínek práce. Jedním z nich je
požadavek efektivity. Při organizování výchovných
činností vždy stojí každý zřizovatel před otázkou,
jak při daných zdrojích (peníze, čas, prostory,
lidi) prospět co nejvíce dětem nebo prokazovat
služby s dlouhodobým dopadem. Požadavek efektivity vyžaduje, aby se dosahovalo správných cílů
správnými (přiměřenými) prostředky, racionálně, hospodárně.
S tím souvisí požadavek kvality a evaluace.
Každý vychovatel a zařízení se musí pravidelně

zamýšlet, zda se mu daří dosahovat jeho cílů
(vnitřní evaluace), a být schopno prokázat výsledky své činnosti a hospodárné využívání zdrojů
i navenek (vnější evaluace). Vnitřní evaluaci provádí pracovníci sami jako nástroj zlepšování své
práce, vnější evaluaci provádí nadřízené orgány,
zřizovatel (např. prostřednictvím České školní
inspekce, zástupců obce apod.).
Metodičtí pracovníci Mezinárodní nadace na
podporu práce s mládeží (International Youth
Foundation, IYF) se pokusili vytvořit systém kritérií dobrého programu pro mládež. Jsou v nich
zahrnuty požadavky pedagogicko-psychologické
i manažerské a ekonomické. Uvádíme je v následující tabulce.
Jiřina Pávková a kol.
převzato z knihy Pedagogika volného času
Portál, Praha 1999

Znaky dobrého zaøízení/programu práce s dìtmi a mládeí (podle IVF)
Efektivita
Dlouhodobá stabilita a reprodukovatelnost
Pøístupy
Respektování potøeb dìtí a mládee
Organizaèní zajitìní
1. Zamìøuje se na prevenci nebo na zachycení 10. Vyhledává prostøedky ekonomicky efektivní.
v raných stadiích negativního vývoje spíe ne
11. Kvalita programu je sledována, evaluována,
na léèbu a nápravu problémù, které ji vznikly. vem zúèastnìným se dostává zpìtné vazby.
2. Rozvíjí kompetentnost, charakterové
12. Vytváøí pøíleitosti pro obnovu sil a dalí
vlastnosti, dùvìru a sebedùvìru, napomáhá
odborný rùst pracovníkù.
vytváøení vztahù.
13. Zahrnuje plán získávání finanèních
3. Respektuje vìkové a kulturní zvlátnosti
prostøedkù z rùzných zdrojù, zajiujících dalí
cílových skupin.
provoz.
4. Zahrnuje dìti a mladé lidi do plánování,
14. Má kvalitní management, technické zajitìhodnocení a propagování programu.
ní, administrativní zázemí, øádné úèetnictví
a dokumentaci.
Ve vztahu k rodinì, obci a kultuøe
Reprodukovatelnost
komunity:
5. Zve rodièe, dalí èleny rodiny, ukazuje
15. Obsahuje prvky pouitelné opakovanì
dìtem pozitivní vzory dospìlých.
v jiném kontextu.
6. Zapojuje obec do realizace programù.
16. Mùe zasáhnout významný poèet dìtí (napø.
7. Odpovídá na potøeby obce.
cíle jsou dostateènì obecné, náklady na jedno
8. Spolupracuje s jiným zaøízením pro dìti
dítì nejsou pøíli vysoké, není vázáno na kona mláde v obci.
krétního vedoucího, mùe pouít i nìkdo jiný).
Efekty
9. Existují ovìøitelné ukazatele úspìnosti
17. Zapojuje se znaèný poèet dìtí a mládee
programu z hlediska naplòování potøeb dìtí
(kvantitativní kritérium).
a mládee a dosahování pozitivních zmìn v ivotì dìtí a mládee, jejich rodin nebo vztahu
obce k dìtem a mládei (kvalitativní kritéria).

Akce

SVOJSÍKŮV
SVOJSÍKŮV ZÁVOD
ZÁVOD ’99
’99
Výsledky ústředního kola Svojsíkova závodu jsou známy již více jak měsíc.
Jaký ale byl celý letošní ročník závodu?

Okresní kola

Krajská kola

V některých okresech (či obvodech) se před prvním kolem konala ještě středisková kola závodu.
Celkem se těchto „nultých“ kol zúčastnilo na 7000
skautů a skautek. Podle zápisů došlých zpravodajům ÚR pro výchovu skautek a skautů se první kola
závodu konala v celkem 68 okresech a zúčastnilo
se jich přibližně 12000 závodníků.
Letošní ročník přinesl několik změn v pravidlech závodu. Tou asi nejvíce kritizovanou mezi
vedoucími oddílů je větší důraz na rychlost v některých případech bylo např. výhodnější běžet, než se zdržovat šifrováním - přesto většina
pořadatelů byla pro. Rozporně bylo také hodnoceno vynechání čekacích dob, které předpokládalo
větší nároky na organizační zabezpečení závodu.
Asi s největším ohlasem byla přivítána disciplína
rozdělávání ohně, někteří pořadatelé dokonce
doporučují změnu - mnoho skautů a skautek si
nedovede zatopit v klubovně, závodníci by proto měli prokázat, že dovedou rozdělat oheň
v kamnech.

Osmi druhých kol se celkem zúčastnilo 1981
závodníků a závodnic. Sedm družin bylo diskvalifikováno pro nedovolený doprovod, který radil
a informoval o průběhu závodu. Většina pořadatelů doporučuje disciplinu šifrování zařadit před
vlastní závod, aby družiny měly dostatek času na
řešení šifer, a opět do pravidel zařadit pojem „čekací doba“. Pořadatelé si také stěžovali, že družiny nedodržují počty doprovodů. Prvního a druhého
kola Svojsíkova závodu se zúčastnilo celkem 16000
světlušek, vlčat, skautek, skautů, roverů, rangers,
činovnic a činovníků. Z toho bylo 12000 přímých
účastníků závodu (skautek a skautů). Někteří
z nich se ovšem závodů zúčastnili vícekrát - postupem do vyšších kol.

Úèast skautù a skautek
v letoním SZ
Severní Morava
Jiní Morava
Východní Èechy
Západní Èechy
Støední Èechy
Jiní Èechy
Severní Èechy
Praha

více ne 90 %
více ne 80 %
více ne 70 %
více ne 50 %
více ne 40 %

Celostátní kolo
Tohoto kola závodu se účastnilo 17 družin
skautek a 17 družin skautů.
Vysoce byla oceněna dobrá spolupráce pořadatelů (středisko Lípa Říčany) s městským úřadem
- i pan starosta přišel závodníky podpořit. Velký
výběr doprovodných programů dokázal zabavit
všechny účastníky nejen po dobu závodu, ale i ve
večerních hodinách. V Říčanech bylo možno
shlédnout výstavu historických kol s možností
projížïky, pořad o jamboree, představení historických řemesel.
Vlastní závod proběhl bez potíží. Při řešení protestů proti rozhodnutí rozhodčích organizátoři
postupovali metodou precedentu - v případě
uznaného protestu zkontrolovali všechny výsledky na daném stanovišti a zrušili všechny případné trestné body ostatním družinám. Tomuto přístupu velmi napomohl i speciální bodovací
systém, který zde byl použit.

Určování dřevin a květin – foto Windy
A kdo zvítězil? 2. oddíl skautek ze střediska Lípa
v Říčanech a 1. oddíl skautů z Dolní Dobrouče.

Příští ročník
Odbory pro výchovu skautek a skautů nyní dokončují novou koncepci Svojsíkova závodu, kterou začaly připravovat na setkání výchovných
zpravodajů v Želivu v roce 1998. Jak nám sdělil
zpravodaj pro výchovu skautů, bratr Wabi, před
okresními koly bude možné konat středisková
kola. Okresní kola by měla vypadat obdobně jako
letošní, ale krajská kola by se již měla podstatně
lišit - měla by být orientována více na praktické
dovednosti (příklad: zatímco v prvním kole budou závodníci po lanové lávce přecházet, v druhém kole ji budou muset postavit). Celostátní
kolo bude tajné. Družiny, které do tohoto kola
postoupí, budou vědět pouze to, že po nich budou vyžadovány znalosti a dovednosti odpovídající 1. stupni skautské zdatnosti.
Marek Bárta

Všem vůdkyním, všem vůdcům!
Časopis Skaut - Junák je jedinou spojkou
mezi skautkami a skauty v celé republice.
A přitom nevíme, zda není tento ročník ročníkem posledním. Má-li dál plnit své úkoly,
potřebujeme Tvou pomoc. Bez ní nepřežijeme. Na první pohled vidíš, že se stala
s tímto časopisem velká změna. Zmenšil se
formát, lépe se vejde do baůžku. Zato se
zvětšil jeho rozsah, každé číslo má 52 stran.
A ještě radikálněji se změnil obsah. Hlavním tématem je v něm skauting ve všech formách a podobách. Nechceme, aby to bylo
jen zajímavé čtení. Vytyčili jsme si i další
úkoly a cíle. Pokoušíme se stále znovu probouzet chu k činnosti. Pasivní zábavy užije

každý dost u televize a počítače. Jde nám
o vlastní aktivitu každého čtenáře, každé čtenářky. Víme, že bez pomoci všech vůdkyň
a vůdců neuspějeme. Věnuj trochu svého vzácného času prvním dvěma číslům tohoto ročníku. Pečlivě je pročti. Snad se přesvědčíš, že
Skaut - Junák v této podobě Ti může pomáhat
při vedení oddílu. Chce být druhou skautskou
vůdkyní, druhým vůdcem. Má Tě zastupovat
v době, kdy jsou děvčata a chlapci z Tvého
oddílu doma, na ulici, na hřišti, v přírodě, ale
bez vedoucích a rádců - zkrátka v jejich volném čase. Vést čtenáře po skautských stezkách
v duchu skautských ideálů. Rozšířit jejich
skautské znalosti a dovednosti.

Víme, že Tvůj posudek a Tvoje slovo rozhodne. Když svému oddílu Skauta - Junáka
doporučíš, bude vyhráno. Když nad ním zlomíš hůl, nepřežijeme. Byla by to škoda, třeba už jen proto, že jsme nejstaší český
časopis pro mládež. A možná jediný, který
se nesnaží získat odběratele podbízením,
obrázky kapel, herců a zpěváků a povrchními senzacemi.
Nabídl jsem redakci své síly pro začátek.
Teï hledám další ochotné spolupracovníky,
kteří budou mít dobrou vůli pomoci. Radou,
kritikou a hlavně vlastním příspěvkem.
Miloš Zapletal - Zet

Skauting č.2/‘99
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Historie

ZÁVOD HRŮZY
Svojsíkův závod
podle Dvojky
Jaroslava Foglara
Na pulty knihkupectví nyní přichází kniha Z bobří hráze. Miloš Zapletal zde vybral ze stejnojmenné rubriky Mladého
hlasatele a Vpředu texty Jaroslava Foglara. Přetiskujeme Jestřábův článek o vítězství Dvojky ve Svojsíkově závodu.

Ve dnech 28. a 29. září se utkalo ve vzrušujícím zápolení 27 oblastí Junáka. Svojsíkův závod
začal vlastně už na jaře, nejdřív proběhla okresní a oblastní kola, z nichž vítězové postoupili do
celostátního finále. Tam reprezentovala každou
oblast hlídka složená z vítězů a těch, kteří se
umístili v předchozím kole na druhém místě. Sešel se tu tedy výkvět českých skautů, ti nejlepší
z nejlepších. Závodili v lehké atletice, chůzi podle mapy, kreslení náčrtku krajiny, vaření, signalizaci, první pomoci, stavbě stanu, pořadových
cvicích atd. Zvítězila pražská Svojsíkova oblast,
která měla celkem 272,24 bodů. Hlídka, která
skončila na posledním místě, dosáhla jen 147,84
bodů. Prahu zastupovali chlapci ze suchozemské
a vodní Dvojky.
Dvojkaři o svém vítězství řekli asi tohle:
„Na táboře ani po táboře jsme nijak zvláš netrénovali, měli jsme jen obvyklý výcvik. Přesto
jsme 15. září v oblastním kole Svojsíkova závodu
byli první. V převážné většině oblastí proběhlo
tohle kolo už před prázdninami a dvě vítězné
hlídky, které postupovaly do ústředního finále, se
mohly pořádně sehrát a po celé prázdniny důkladně připravovat. Naše dvě hlídky, ze suchozemské
a vodní Dvojky, se však poprvé sešly teprve v neděli 22. září, tedy týden před závodem.
Finále pro nás nezačalo příznivě! V sobotu ráno
jsme byli vylosováni jako první na signalizaci.
Vysílali jsme zprávu za špatné viditelnosti, byla
lehká mlha, a dosáhli čas 66 vteřin. S velkým
časovým odstupem nám bylo řečeno, že musíme
signalizovat znovu, protože jsme předtím použili
nepřípustný způsob - rozdělili jsme si totiž zprávu, kterou nám dali, na dvě poloviny a vysílali je
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současně dvěma stanicemi dvěma příjemcům, jak
to doporučují odborníci. Zopakovali jsme tedy
tento úkol a dosáhli již horšího času, 78 vteřin,
a tím jsme přišli asi o 7 bodů.
Smířili jsme se s tím, ovšem jenom neradi. Řekli
jsme si, že je to naše vina a měli jsme se hned na
začátku zeptat, zda je náš způsob dovolený. Během
dalších závodů se však přihodilo několik jiných
věcí, které nás zneklidnily a vnesly do naší hlídky
černou náladu. Zdálo se nám, že někteří soudci
jsou na nás více než přísní a že tato jejich přísnost
vede až k rozhodnutím, která nás poškozují. Jeden
člen hlídky neměl například skautskou legitimaci
podepsanou okrskovým velitelem. Přestože tento
člověk byl přítomen a nabídl se, že legitimaci hned
na místě podepíše, nebylo to dovoleno a závodník
musel jet autem do Prahy, vzdálené asi třicet kilometrů pro svůj křestní list. Co tím křestním listem
měl prokázat, proč pro něj vůbec musel jet, proč

nesměl okrskový velitel legitimaci na místě podepsat a co by se stalo, kdyby legitimace zůstala nepodepsaná - tyto otázky zůstaly bez odpovědí a to
jen zvyšovalo náš neklid.
Také průvodce, který nám byl přidělený, aby
pozoroval naše chování, se přičinil o prohloubení naší nejistoty a o to, že nám bylo strženo dosti
bodů. Podle mapy jsme šli skoro přímo k cíli, ačkoliv jsme se v této krajině opravdu dříve nikdy
nepohybovali. Chlapci z vodní Dvojky tady prý
kdysi byli na výletě, ale už před dvěma lety, a tehdy
postupovali po jiných cestách než tentokrát.
I když jsme se dušovali, že terén neznáme, rozhodčí napsal zprávu tak, že budila dojem, jako
bychom závodili v krajině důvěrně známé - a náš
výkon byl pozastaven.
Jinak v soutěžních disciplínách, které byly bodovány podle přesně měřitelného výkonu (například atletika, střelba ze vzduchovky, výstroj), jsme
téměř vždy zvítězili. Zato tam, kde ocenění našeho výkonu záviselo spíše na volném uvážení soudců (například zpěv), jsme skoro nikdy nebyli první. To ovšem bylo, je a vždycky bude, že závodníci
vždycky mívají dojem, že jsou poškozováni, než
že jim je nadržováno.
Námi to však silně otřáslo, ale právě proto jsme
se vzepjali k nejlepšímu výkonu, jakého jsme byli
schopni. A tak přes všechny ty skutečné nebo neprávem pociované křivdy jsme nakonec zvítězili
a tak důstojně reprezentovali svou pražskou oblast.“
převzato z knihy Jaroslav Foglar:
Z Bobří hráze, Olympia, Praha, 1999

(Doprovodné ilustrace Marko Čermáka z knihy Miloše Zapletala Hry v přírodě - Olympia)

Roverský lesní a Roverský
vůdcovský lesní kurs

Dramaturgie
Na kurs přijede téměř půl sta účastníků
a účastnic, kteří se po malých skupinkách znají.
Proto je program hned od začátku veden ve třech
skupinách - „prutech“. V každém prutu jsou zástupci ze všech kmenů. Pruty jsou zaměřeny na
rozdílná témata:
1. Příroda a ekologie - zabývající se křehkým
vztahem člověka s přírodou, příklady roverských
programů v přírodě a o přírodě, včetně mnoha
konkrétních ekologických projektů.
2. Tvořivost a kultura - inspirace v oborech lidské tvořivosti a umění, rozvíjení rozličných technik, hledání smyslu kreativní činnosti.
3. Vedení kmene a techniky řízení - získávání
a cvičení dovedností potřebné k vedení kmene komunikace, vedení lidí, motivace, plánování,
projekty apod. I toto téma je zpracováno na základě pravidel zážitkové pedagogiky, především
pomocí her a následné diskuse.
Program prutů vedou oddělené týmy instruktorů, kteří se na svou roli připravují celý rok
a zpravidla této části kursu vtisknou osobitou dra-

Svatopl. pruty
’99

8

Svatopl. pruty ’99

31
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Zatím na poli roverských kursů chyběl kurs
přímo podporující činnost roverských kmenů.
Ostatní kursy se zpravidla soustředí na tělesný,
duševní i duchovní rozvoj jedince v různých věkových stupních roveringu. Metodice jak vést roverský kmen se věnují jen okrajově, také proto,
že zatím chybí zkušenosti.
Vycházeli jsme z toho, že roverské kmeny by
měly být vedeny spíše kolektivně. Tím nepopíráme význam vůdce či vůdkyně, jen se snažíme rozvíjet aktivitu roverů a rangers v tvorbě a řízení
činnosti kmene. Proto se na Svatoplukovy pruty
mohou přihlásit pouze tří až šestičlenné skupinky. Tímto manévrem se nám podařilo přilákat
i tzv. „šedou zónu“ - rovery a rangers, kteří by
sami na kurs pravděpodobně vůbec nejeli. Většina roverských kmenů je vedena koedukovaně,
a tak jsou našimi účastníky chlapci i dívky ve
věku 17 až 27 let.
Protože jsme chtěli oslovit co nejvíce roverských kmenů z celé republiky, připravili jsme kurs
s kapacitou až 51 účastníků. V druhém ročníku
jsme ji naplnili.
Letos jsme se rozhodli pro zájemce kurs rozšířit na vůdcovský, což znamenalo dva víkendy navíc a možnost složení vůdcovské zkoušky.
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maturgii. Programy se neopakují, každý z kmene si zažije něco jiného. Účastníci pracují v prutech téměř celé čtyři dny, což dovoluje věnovat se
tématu do hloubky a „neklouzat pouze po povrchu“.
Z první části kursu by měli účastnící odcházet
s intenzivním pocitem, že chtějí založit (obnovit, zlepšit) svůj roverský kmen a že mají dostatek inspirace, co by v kmeni mohli dělat.
Zde přichází první vrchol kursu a zlom. Dalšího programu se všichni účastní ve svých kmenech. Mají tak příležitost konfrontovat nově nabyté zkušenosti a spřádat společné plány do
budoucna. Je jim nabídnuta ucelená metodika,
jak tyto změny uvést v život. Kmeny dostávají prostor vytvořit konkrétní projekt, který během roku
zrealizují. Hlavním úkolem druhé části kursu
tedy je, aby společné úsilí neslo ovoce a účastníci
odjížděli s něčím životaschopným, ušitým na
míru jejich domácím problémům.
Další program je velmi různorodý. Účastní se ho
vždy třetina kmenů, nebo jednotlivci mají možnost si vybrat. Každý den probíhá velká aktivita,
která těží ze „síly“ početné skupiny.
Důraz je kladen na závěr kursu, celkový výrazně kladný pocit a motivaci pro další činnost
v roveringu doma.

Zkušenosti
Potvrdilo se nám, že vedle klasických kursů lze
díky dobře zvolené metodice a dramaturgii připravit i kurs s takovými parametry, jaké jsme si
předsevzali my. Velký počet účastníků či podmínka přihlášení pouze celých skupin není kladem
ani záporem - je prostě zvláštním rysem, se kterým se dá dobře pracovat.
Za dva ročníky kurs prošlo 91 účastníků ve 25-ti
skupinkách z 23 roverských kmenů a z 16-ti míst:
Brno, Děčín, Dvůr Králové nad Labem, Jindřichův
Hradec, Kladno, Klatovy, Kralupy na Vltavou, Kyjov, Olomouc (2 kmeny), Pardubice (2 kmeny),
Písek, Plzeň (2 kmeny), Praha (4 kmeny), Slavonice, Vsetín a Znojmo. K vůdcovské zkoušce se nyní
přihlásilo asi 30 mladých lidí.
Celý kurs vymyslelo a připravilo celkem 20 instruktorů.

Budoucnost
Příští ročník Svatoplukových prutů se neuskuteční, nebo podstatná část týmu odjíždí do Mexika na světové setkání roverů a rangers. Získaný
čas bude věnován na přípravu kursu v roce 2001.
tex a foto Tomáš Obdržálek - Vrt
Skauting č.2/‘99

19

Zahraničí

ZAHRANIČNÍ ODBOR

hlásí, radí, informuje

Pojeïte
na Holandské
národní
jamboree
„It’s Jamboree-time - je čas jamboree“, bude
znít od 24. července do 2. srpna roku 2000
v holandském Drontenu. Na místě Evropského
jamboree 1994 a Světového jamboree 1995, několik metrů pod úrovní moře na umělém ostrově
se sejde 10000 skautů a skautek na velkém Holandském národním jamboree. Máte možnost být
mezi nimi.
Připraveny jsou tři podtábory pro skauty
a skautky (tedy 11-14 leté) a jeden podtábor pro
rovery a rangers (tedy věk 14-17 let), všechny
s mezinárodním osazenstvem. Čekají na vás výpravy denní i noční, pěšky na kole i plachetnicích, survival (neboli stezka přežití), potápění
a plachtění. Zjistíte, jak se baví skauti a skautky
v jiných zemích, co dokáží. A představíte, v čem
vynikají Češí, postavíte vlastní podsady. Těch deset dní rozhodně nebude stačit.
Dobrou chu! Povečeříte s irskými skauty kousek od vás? Nebo očekáváte hosty z Itálie, abyste
je pohostili? Čerstvé potraviny dostanete každý
den. Jak je upravíte na nějakou specialitu, to už
záleží jen na vás.
Deset dní skautských aktivit. Deset dní legrace. Deset dní s mnoha novými přáteli. Deset dní
nových dobrodružství. Deset dní v dobré partě.
Deset dní, na které nikdy nezapomenete.
To vše pro vás přichystali holandští skauti, kteří
se už teï snaží učinit vše pro to, abyste se právě
vy mohli zúčastnit jejich jamboree. Přichystáno
je výrazné snížení nákladů, takže účast i s dopravou by nikoho z nás neměla stát více než šest tisíc korun.
Máte-li zájem se se svým oddílem holandského jamboree zúčastnit, ozvěte se Zahraničnímu
odboru na adresu Ústředí Junáka. Počítáme
s vypravením dvou autobusů, které by sbíraly
účastníky z celé republiky, takže zbytečně nemeškejte. Těšíme se na vás.
Pavel Trantina - Goblin,
zahraniční zpravodaj pro WOSM
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Evropská skautská konference se uskuteční v Praze počátkem července 2001. Už nyní má ale své
logo, jehož autorkou je sestra Michala Rocmanová - Káča. Symbolizuje Prahu, evropskou jednotu
a skauting (propletená lilie s trojlístkem).

Letos
naposled?
Středo- a východoevropského skautského jamboree SAN ’99 v Polsku se ve dnech 29. června 9. července zúčastnilo 220 českých skautů a skautek. V rámci obnovené tradice to bylo již třetí setkání v pořadí, kterému předcházel Fénix 97 v
Praze a Eurocor 98 ve slovenské Žarnovici. Pro
účastníky to bylo deset dní plných možností prožít něco zajímavého - proletět se nad táborem letadélkem našich skautských sousedů - harcerů,
sjet si na kajaku kus říčky San, strávit den výrobou různých drobností ve skanzenu lidových staveb nebo si vyšlápnout na výlet na poloniny
Bieszczad, překrásných hor na pomezí Polska,
Slovenska a Ukrajiny... Zájemce čekala také cvičná horolezecká stěna, potápění, výuka countrytanců, pečení chleba, a další aktivity. Večery byly

plné mezinárodních programů - písní, her, scének. Čeští účastníci přispěli také do programu
setkání - zájemce učili hrát lakros, deskové hry
či lasovat, největší úspěch však slavila česká čajovna, která vítala každý večer příznivce pití čaje
k posezení při svíčkách.
Káča (fotografie ze SAN ’99)

fungujícího RS kmene pro středisko
Posláním skautského hnutí je pozitivně působit na okolí v souladu se třemi
základními principy. Je však velmi těžké působit výrazněji na společnost, když
je nás stále méně. Skauting, má-li nejen přežít, ale stát se i platnou součástí
společnosti, se musí přizpůsobit jejím metodám. Bohužel, již dávno nestačí mít
jen dobrou činnost, ale je nutné dát o ní vědět. Věřím, že řadu věcí, jež se osvědčily v desetitisícové Přelouči lze s úspěchem použít i v dalších menších a středních městech.

Bez celoroční propagace
to nejde!
Než se dostanu k vlastním námětům, předesílám, že všechny dále popsané aktivity jsme uspořádali s RS kmenem Živel.
Středisko, které myslí na budoucnost, by mělo
zájem o roverskou činnost podchytit. Kmen s vyváženým programem (zábava, osobní růst, služba), zajistí středisku do budoucna dostatek vedoucích a pomocníků. Navíc se roverské akce dají na
veřejnosti úspěšně prezentovat.
Důležité je, být na veřejnosti vidět celý rok a stát
se součástí městského života. A tak zhruba třikrát
až čtyřikrát ročně zaplavíme výlohy ve městě informacemi například o sbírce na Kosovo nebo pro
děti z dětských domovů. Dělali jsme také výstavy,
program pro domov důchodců nebo děti ze školní družiny. Do budoucna připravujeme městské
sportovní hry a šachový turnaj. S radnicí
a domem mládeže spolupracujeme na celoměstských akcích, atd. Při spolupráci s městem se nám
osvědčilo vytipovat si konkrétní lidi, kteří jsou
nám nakloněni, postupně je seznámit s naší činností, a komunikovat pokud možno s nimi.
V místním tisku publikujeme informace
o atraktivních oblastech naší činnosti, jako jsou
expedice, výlety, kursy, srazy, recesní aktivity a hry.
Sami uvidíte, že budou-li o vašich aktivitách
místní vědět, budete daleko úspěšněji prosazovat
své požadavky i shánět sponzory.
Stále častěji slýchám, že mladí nemají o skauting zájem! Když se však zeptám, co kdo dělá pro
prezentaci své činnosti, čím se snaží zaujmout
mládež, dozvím se zpravidla o letáčcích v obchodech nebo o obcházení škol. Nic proti tomu, ale
přece jen je to dnes trochu málo. Lidé si za několik let svobody zvykli ignorovat daleko agresivnější kampaně, než jaké si můžeme dovolit my.
Proto jsme se rozhodli postupovat jinak a již
třetí rok se nám osvědčuje metoda Skautských
dnů - několika nezávazných, společně propagovaných akcí pro veřejnost. Účastníky všech z nich
zveme na nábor, který skautské dny uzavírá.
Vše začíná opět propagací. Místní periodika
obvykle ochotně otisknou články, využíváme
městský a školní rozhlas a příležitostně i lokální
rádia, v obchodech žádáme o vyvěšení plakátů
(což vedle bezplatné propagace má i tu výhodu,

že upozorníte místní podnikatele, že skauti ve
městě něco dělají). Letáky vyvěšujeme i na nástěnkách v panelových domech. Letos nově jsme
vyrobili také transparenty z prostěradel a pověsili je nad cestou, kudy chodí všichni školáci do
jídelny.
To vše sice něco stojí (práci a 1000-3000 Kč).
Nám se ale letos sám nabídl sponzor na kopírování a navíc nám město zvýšilo příspěvek, protože se o naší činnosti ví.
Ve většině obcí je dále možné dohodnout bezplatnou reklamu na plakátovacích plochách nebo
ve vozech MHD. Co nabídnout?
Je nutné si stále uvědomovat, že ryba se chytá
na to, co chutná jí a ne na to, co chutná rybáři.
Přeloučské skautské dny mají následující
strukturu:

Odpoledne her
a soutěží
Probíhá vždy druhý zářijový pátek od 16 do 18
hodin v parku.
Vše se koná v přírodním prostředí nedaleko
centra ve skautském táboře. To je velmi důležité,
protože podsadové stany, stožár a týpko s výstavou z činnosti nabízí nejen dobré zázemí, ale děti,
které přijdou soutěžit, poznají na první pohled
rozdíl od jiných soutěžních dnů a seznámí se
s prostředím skautských táborů.
Po příchodu si každý soutěžící dojde pro průvodku. Na ní má napsáno, které disciplíny jsou
pro jeho věkovou kategorii připraveny, jména
sponzorů, kteří dali ceny za soutěže, a to, že kdo
má chu zažít víc, se může příští středu v 16 hodin přihlásit v naší klubovně do skauta.
Kde to jde, volíme jako disciplíny přitažlivé
aktivity z naší činnosti - nízká lana, lasování,
umění biče, lukostřelba, vzduchovka, rukodělné
práce a dalších zhruba patnáct, každý rok jiných
soutěží. Letos jsme nově zařadili i soutěže dvojic
a cyklistické disciplíny.
Za dobré výkony zapíšou instruktoři disciplín
soutěžícím body, ze něž si děti vyberou odměnu
ze sponzorských darů.

Veselý táborový
oheň
Večer po soutěžích vzplane v táboře Veselý oheň.
Nutné je mít připraveno hodně her a scének
a zařazovat méně písniček, protože děti nejsou
zvyklé zpívat. Program netrvá dlouho, bohatě stačí hodina a půl, ale řada starších po skončení
zůstává a ještě si s námi zpívá a popovídá.

Public relations

JAK NA VEŘEJNOST o přínosu dobře

Diashow
z Expedice
Tundra 99
Navázali jsme spolupráci s Klubem kultury
a domluvili výhodný pronájem reprezentativního městského sálu, kde jsme připravili promítání diapozitivů z cesty našeho kmene do Moskvy,
Petrohradu a po Ruské tundře.
Na promítání spojené s výstavou činnosti střediska i kmene Živel zveme všechny sponzory
a představitele města.

Propagace
ve školách
První až páté třídy obou přeloučských základních škol jsme obcházeli i dříve, ale nedokážete
si představit, o co lépe se s dětmi komunikuje,
když se k vám sami hlásí, protože vás znají ze
soutěžení a od ohně (letos se všech akcí dohromady zúčastnilo přes 800 lidí).
Samozřejmostí je, že se na všech akcích a ve
školách rozdávají propagační materiály s pozvánkou na nábor.

Nábor
v klubovně
Středa nám konečně odpoví na otázku, jak
jsme byli v předchozích dnech úspěšní. Děti jsou
ihned zapojováni do programu oddílů (seznamovací hry - povídání). Rodičům zatím vysvětlujeme vše potřebné.
Letos nám na našem malém městě po Skautských dnech přišlo šedesát nových dětí, což je
o dvacet více než vloni. A tak bylo nutné i rovery,
zapojit do vedení oddílů. Víme, že ne všichni nováčci u nás zůstanou, ale víme i to, že pro některé z nich se skauting stane kompasem na celý život.
Pavel Matouš - Ink
autor je vůdcem kmene Živel
a nyní pomáhá při vedení smečky
stánky kmene - http://zivel.bbs.fido.cz
Skauting č.2/‘99
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Skautské klubovny

Klubovna NA ŠTĚPÁNCE
dar mladoboleslavským skautům
Skauti to v Mladé Boleslavi neměli s klubovnami jednoduché, nicméně jejich příklad
ukazuje, jak je důležitá spolupráce s městskými úřady.

Kontaktní adresa: František Ulč,
Hněvkovského 248, Mladá Boleslav

V

okamžiku, kdy se zdála situace
s klubovnami neudržitelnou, přispěchalo město s pomocnou rukou. Dalo totiž
jako podmínku podnikateli, kterému patřil hotel
Stefanie a Koliba na Štěpánce, že umožní rozvoj
jeho aktivit, pokud vybuduje komplex kluboven,
který bude sloužit dětem a mládeži. A tak se na
svátek svatého Jiří roku 1994 na Štěpánce konala
velká slavnost. Mladoboleslavským skautům byl
předán do užívání nový skautský areál jako společný dar města, klubu podnikatelů Gulliver
a pana Josefa Šulce.
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Samotný komplex kluboven je dílem architekta Ing. Jana Kukrále. Vzhledem navazuje na
sousední Kolibu a jeho půdorys tvoří stylizovanou skautskou lilii. Těsné sousedství pískovcových skal zde vytváří romantická zákoutí vhodná pro různé hry. Celý areál je dnes plně
využíván okresní radou Junáka a střediskem

Dakota. Letos se zde pořádalo krajské kolo Svojsíkova závodu.
Klubovnu na Štěpánce užívá také sedmý oddíl.
Každý člen oddílu zde má svou vlastní stoličku
ve tvaru kostky, kde má své osobní věci.
Pokud do Mladé Boleslavi přijedete, rádi vám
poskytnou ubytování.
zpracoval Marek Bárta (foto archiv střediska)

Stalo se

Po letošní celosvětové
konferenci WAGGGS stoupl počet
členských organizací na 140. Díky
podpoře holandských skautů
mohly v irského Dublinu dívčí
kmen Junáka zastupovat sestry
náčelní Hana Kvapilová, zahraniční zpravodajka ÚR Eva
Čeřovská a Hana Bouzková.

skaut,“ řekl novinářům. Ústřední
rada Junáka bratru Koljovi udělila
medaili „Za čin junácký“.
Lidé, kteří byli v mládí
členy skautských oddílů, si udržují
vysoké morální standardy, dosahují
vyšší úrovně vzdělání a projevují
se méně nespolečensky než ti, kteří
do skautského oddílu nechodili. To
jsou závěry jedné z dřívějších
odborných studií Louise Harrise
týkající se vlivu skautského hnutí
na populaci USA. Z nejnovější
studie mimo jiné vyplývá,
že skauting plní či překonává
očekávání rodičů v oblasti morální
výchovy. Členství ve skautském
oddíle posiluje sebevědomí dětí,
naučí se zde dovednostem, které
jinde získat nemohou, a roveři
oceňují to, že oddíl je vede k vyšší
sebeúctě a připravuje je na
budoucnost.

Rychlé šípy zvítězily v letní
čtenářské anketě Lidových novin
na téma „kreslené postavičky, které
nejvíce ovlivnily můj život“.
Zatnutím symbolického
písařského brku do obrovského
kalamáře začalo letní soustředění
Moravské Úřednické Školy
v Drozdovské Pile. Organizace,
právo, vedení, dokumentace,
fundraising a osobní management
byly tématy přednášek a dílen,
ve kterých se dvacet účastníků
a účastnic připravovalo pod vedením
zkušených lektorů na manažerské
zkoušky, které se budou konat
23.-24. října.
Čtrnáct sester a jeden bratr
se účastnili Dívčí lesní školy
ve Stálkově. Dalších devět sester
se zde účastnilo dívčí instruktorské
LŠ. Poznávání přírody, ekologie,
táboření, estetická výchova,
filosofie, psychologie a pedagogika
byly náplní lesní školy, jejíž moto
dobře vystihuje zápis z kroniky:
„Potkávají se jen ti, kteří kráčejí
jednou cestou.“
Devítileté vlče Vojtěch
Trochta - Kolja uteklo únosci.
„Zachoval jsem se jako správný

Setkání evropského regionu
ICCG (Mezinárodní asociace
katolických skautek) iniciovalo
mimo jiné řadu plánů pro budoucí
mezinárodní výměny a spolupráci
mezi evropskými skautskými
organizacemi. Tato akce se konala
poslední srpnový týden v Praze
a zúčastnilo se jí 32 skautek
a duchovních rádců
ze 12 evropských zemí.

Ministr školství pan Eduard
Zeman na společné tiskové
konferenci s Českou radou dětí
a mládeže informoval o vzájemné
spolupráci mezi ministerstvem
a radou, zejména při přípravě
reformy státní správy a Zákona
o mládeži. Předsedkyně ČRDM
paní Jana Vohralíková (YMCA)
krátce shrnula více jak roční
činnost rady. Připomněla úspěšné
aktivity rady (Bambiriáda,
zpravodaj Archa, spolupráci
s ministerstvem školství
a ministerstvem vnitra při tvorbě
zákonů týkajících se mládeže)
a informovala o chystaných
seminářích, které se budou zabývat
spoluprácí v neziskovém sektoru,
reformou státní správy a programy
zaměřenými na minority.

Krátké zprávy

UDÁLOSTI kolem nás
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Čtěte přílohu
Junáka hlásí
Podrobné informace
o prosincové konferenci
10 let skautingu ve
svobodné společnosti
Podmínky soutěže pro
vlčata a světlušky
„Divadelní šestka“

Díky mimořádnému
souhlasu knížete Karla Schwarzenberka mohli i letos tábořit
na svém tradičním tábořišti
nedaleko Orlíka skauti z příbramského střediska Clan Hiawatha.
Za to jsou mu velice vděčni a rádi
využívají i bývalou hájenku, kterou
dostali do užívání k celoročnímu
provozu. Za to patří bratru knížeti
Karlu Schwarzenberkovi velký
skautský dík.
Pluto
Obdobně jako při květinovém dnu pomáhali skautky
a skauti v Den dobré vůle (23.
září) při veřejné sbírce na fond
vzdělání. Vybrané finanční
prostředky budou využity
na podporu sociálně
znevýhodněných studentů
z dětských domovů, případně
studentů se zdravotním postižením.

Již více než tři desetiletí
oznamuje symbol lilie na žulové
skále u Dalskabát na Příbramsku,
že zde v roce 1968 tábořili skauti.
Její autor, bratr Vladimír Pechar Pluto, říká: „Ta lilie mne stála
hodně pomlácených prstů, ale věřil
jsem tehdy, že v té tvrdé žule
přečká blížící se dobu temna.
Věřím, že se o osud tohoto skalního
symbolu už nemusím obávat. Chci
věřit, že jsem tu dalskabátskou lilii
netesal nadarmo.“
Před šedesáti lety byl
v Šenově založen první skautský
oddíl. K tomuto výročí byla v září
v místním městském muzeu
umístěna nová expozice „60 let
skautingu v Šenově“, která potrvá
do konce května příštího roku.
J/99

Scout duck
Je nanejvýš pravděpodobné, že povinným
doplňkem skautského kroje
bude pádlo. „Nejen, že nás
viditelně nošené pádlo
výrazně odliší od jiných
organizací pracujících
s dětmi a mládeží, ale navíc
bude pro všechny
symbolem, že skauti jdou
proti proudu konzumního
života.“ Nejmenovaný
vysoce postavený člen
skautské admirality těmito
slovy nepřímo potvrdil
několik let staré zjištění
našeho zpravodaje Jiřího
M. Králíka.

Skauting č.2/‘99

23

Svojsíkův
závod

Prvního a druhého kola Svojsíkova
závodu se zúčastnilo celkem
16000 světlušek, vlčat, skautek,
skautů, roverů, rangers, činovnic
a činovníků, tedy 29 % celkového
počtu členů Junáka. Z toho bylo
12000 přímých účastníků závodu
(skautek a skautů), tedy 73 %
všech registrovaných skautů
a skautek. Někteří z nich se ovšem
zúčastnili vícekrát - postupem do
vyšších kol.

Celostátního kola Svojsíkova závodu
se účastnilo 17 družin skautek
a 17 družin skautů.
Na prvním místě se umístily
skautky z 2. oddílu střediska
Lípa v Říčanech a 1. oddíl
skautů z Dolní Dobrouče

Září 1999
fotografie Windy

