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Tak jsem se ocitli v novém roce. Určitě jste v předvánočních dnech vyslechli mnoho opravdově míněných přání pokoje a radosti, štěstí a úspěchů pro tento rok. Já také. Avšak... občas mě přivede do rozpaků skutečnost, kdy mi sice někdo třese rukou, ale dívá se honem honem jinam, jen
aby stihl popřát ještě tomu a onomu... Se zahanbením musím doznat, že
to dělám také.
Stejně tak mi občas vadí, když mne občas někdo přibouchne ve dveřích.
V českých krajích není zvykem dát přednost ženě. Stejně tak statečně
ignoruji fakt, že se lidé (zejména oldskauti) nadšeně zdraví s mou drahou mužskou polovicí a mě ignorují, natož aby mi, jako dámě, podali
ruku jako první. Zkrátka si zvykám, že pravidla slušného chování se u nás
nenosí. Jenže... v oddíle máme haldu podnikavých chlapců. Samozřejmost, s jakou jsou zvyklí se všichni navzájem vítat i loučit (dokonce je
pro ně normální, že se napřed uvítají s „dospěláky“), mi vrtá hlavou.
A jejich případné komentáře ne právě zdvořilého jednání druhých nelze
přejít mlčením nebo chlapce okřikovat. Poté, co se v oddílové kronice
objevila poznámka o tom, že při jakémsi setkání s jistým klubem OS se
všichni naši členové s výjimkou vůdce proměnili ve vzduch (jak jinak
vysvětlit to, že byli totálně ignorováni?), jsem se přece jen musela zamyslet. Začala jsem se totiž bát, že o svou zdvořilost mohou naši kluci
přijít. Na základě špatného příkladu nás, dospělých.
A koneckonců - u zrodu našeho českého skautingu stál i pán, který se
jmenoval Guth-Jarkovský. Copak by nám asi řekl, kdyby viděl, jak zvořilí
(či spíše nezdvořilí) jsme k sobě navzájem? Zdvořilost nám ukládá i skautský zákon. Nemáme někdy my, dospělí, pocit, že nám ledacos projde?
Neomlouváme se tím, jak na nás tlačí doba a neodkladné záležitosti a...
Občas voláme po návratu ke svojsíkovskému skautingu. Prosím vás,
myslíme-li to vážně, přidejme si ke všem novoročním předsevzetím ještě
jedno: pokusme se dělat čest bratru Guthu-Jarkovskému a buïme k sobě
navzájem ohleduplnější a zdvořilejší.
Darina Bártová

Redakce časopisu Skauting děkuje za novoroční přání od středisek,
oddílů i jednotlivců.
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Causa

CAUSA SKAUTSKÉ
KROJE II.
do nového tisíciletí
v novém kroji
Otázka skautského kroje je zapeklitá a pro současnou ústřední radu může být kamenem úrazu.
Téměř dva roky trvalo, než byl dokončen krojový
řád, jehož základ odsouhlasila ještě minulá ÚR
(tedy celé dva roky!! se hledala ta nejpravější barva na skautskou košili a řešila se otázka doplňků
- nášivek atd.). A co se nestalo, když barva byla
nalezena a odhlasována? Zjistilo se, naštěstí včas,
že košile stejné barvy a střihu mají pionýři. Prý
si jeden z prodejců řekl, že více košil prodá, budeli je prodávat nejen skautům.
Hromská smůla! Skauti přece nejsou pionýři,
lidé by si nás pletli ještě více, než dosud. Co s tím?
Což využít šance, která se takto naskytla a vstoupit do nového tisíciletí s novými kroji? Minulá
krojová komise krojový řád připravovala na základě ankety otištěné ve Skautingu. Anketa však
nenabídla alternativu k tehdejší podobě kroje
a navíc jsou ankety vedené prostřednictvím časopisu neprůkazné. A tak není divu, že mnoho,
zejména mladších činovníků a činovnic slovy
o barvě pokakaných plínek vyjadřuje nelibost nad
současnými krojovými košilemi.

Kresba
Irena Trefilová
Fotografie
Mirko Juna
Někteří činovníci ústřední rady tedy přišli
s nápadem zpracovat projekt nových krojů pro Junáka. Módní návrháři by vypracovali několik podob kroje, komise sestavená z řad vedoucích a dětí
by z nich vybrala vítěznou variantu (jednou
z variant by byla i současná podoba), přes prázdniny by se kroje ušily a po prázdninách by mohla
začít postupná výměna krojů. Jako garant celého
projektu se nabídl bratr Tomáš Obdržálek - Vrt,
výchovný zpravodaj ORJ Praha 9 a instruktor lesních kursů. Projekt během několika týdnů zpracoval a předložil ústřední radě.
Jenže - o přípravě tohoto projektu nebyli předem informováni všichni členové ústřední rady.

Projekt ani nebyl konzultován s tehdejším předsedou krojové komise bratrem Rejpalem. A tak
jednání listopadového zasedání ústřední rady dopadlo, tak jak dopadlo. Projekt byl sice přijat, ale
bratr Vrt nebyl schválen jako jeho garant. V prosinci ústřední rada jmenovala novou krojovou
komisi, která se sešla na své první schůzce v lednu. Jak nám sdělil jeden z jejích členů, bratr Zdeněk Prančl - Wabi, zpravodaj ústřední rady pro
výchovu skautů, prvním krokem krojové komise
bude vyhlášení výběrového řízení na zpracování
návrhů nového kroje módními návrháři. O tom,
jak práce na tomto projektu pokračují, vás budeme informovat opět v příštím čísle Skautingu.
-mb-

SKAUTING A VĚDA
Někteří bratři oldskauti s nostalgií vzpomínají na časy, kdy se skauting přednášel na vysokých školách. Avšak vypadá to, že se blýská na lepší časy. O skautingu se již píší diplomové práce. Se dvěma z nich se na následujících řádcích
můžete seznámit i vy.

Morální hodnoty
ve skautingu
Velice potřebujeme, aby naše činnost byla sledována vědeckými metodami. Na IZV v Praze obhajovala Hana Havlůjová bakalářskou práci, věnovanou morálním postojům skautek a skautů
ve věku 14 a více let. Dotazníkovým šetřením sledovala, jak chápou jednotlivé body zákona a slibu (nejvíce si cení 10. bod zákona), jak si vysvětlují pojmy Pravda a Láska i řadu dalších kladných
hodnot. Při četbě této studie s potěšením vidím,
že skauti o morálních hodnotách přemýšlejí odpovědně, nespokojují se s povrchními frázemi
a hledají vlastní formulace. Přáli bychom si, aby
Hančina studie byla brzy přístupná všem zájemcům. Může podnítit další úvahy o morální výchově. Ukazuje se, že skautky a skauti si cení upřímnost, spolehlivost a ochotu pomáhat, dále též
zdraví, taktnost a radost ze života. Na penězích

příliš nezáleží. Snad jen zdvořilost je poněkud
podceňována.
(H. Havlůjová: Morální hodnoty ve skautingu, bakalářská práce, Institut základů vzdělanosti
UK, Praha, 1999)

Volný čas
mládeže
Na pražské technice předložila autorka - roverka studii o tom, jak dnešní středoškolská mládež tráví volný čas. Studovala studenty na jednom gymnáziu v Českých Budějovicích a na
průmyslové škole v Uherském Hradišti. Zaznamenávali vše, co dělali během dne (od 6.00 do 23.30
hodin) a to jak ve všední den, tak i o víkendu.
Kromě toho sledovala strukturu jejich zájmů.
K tomu použila seznam knih z různých oborů
(většinou jen fiktivní názvy), z kterých si mohli
vybrat dvě až tři, které by si chtěli přečíst. Ukazu-

je se, že televize je zhruba stejně častou náplní
činnosti (či spíše nečinnosti) jako učení do školy
a setkávání s kamarády. Tělesná výchova je velmi pozadu, stejně tak jako vlastní tvořivost. Možná, že podobné studie v roverských kmenech by
byla užitečná pro úvahy o současném roverství.
(I. Plachá - Gloserová: Volný čas mládeže, bakalářská práce, ČVUT, Praha, 1999)
-vb- (kresba Irena Trefilová)
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Ach, ti rodiče. Ne, to není povzdech dítka, které prochází pubertou, to je
i reakce vůdce oddílu, když se zkříží rodinné plány s odílovým programem. Jak vlastně vypadá dnešní rodina? Co o rodinném životě soudí
dospívající generace a jak by měla vypadat spolupráce oddílu s rodiči?
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Rodina dnes
Ač se to může zdát podivné, Eva Čákiová v práci
„Šetření rodiny a reprodukce“, která vyšla v letošním druhém čísle časopisu Demografie, uvádí, že v naší společnosti převládá tradiční pohled
na rodinu. A to i přes to, že rodina, ve které člověk vyrůstá, je nejsilnějším a určujícím vzorem
pro jeho budoucí rodinné chování. Přístup veřejnosti k rodině a populační politice podle této práce ovlivňuje především věk a vzdělání.
Růst vzdělanosti a s tím související vyšší zaměstnanost žen se podstatně odráží nejen v názorech,
ale i v reálném způsobu života rodin. Nepříznivý
vliv má v první řadě těžko řešitelná bytová situace
mladých rodin. Zdá se, že jde o nejpalčivější problém, který souvisí s negativními symptomy demografického vývoje v České republice a který sami
občané pociují vesměs tíživě.
Jak vypadají trendy minulých let v číselné řeči statistiky?
Počátkem šedesátých let připadalo na 1000
obyvatel republiky přibližně 8 sňatků a 1 rozvod.
V roce 1990 to bylo 9 sňatků a tři rozvody. V roce
1995 počty sňatků rapidně poklesly - na tisíc obyvatel připadá od té doby zhruba 5 sňatků - a počet rozvodů se prakticky nezměnil.
Podle průzkumu hodnotových postojů mládeže, který prováděl pro Institut dětí a mládeže Dr.
Petr Sak, je tento pokles vysvětlitelný tím, že mládež má na jedné straně možnosti podnikat a cestovat, které jí vedou k odkladu založení rodiny
a na druhou stranu jí bytový problém a ekonomické existenční podmínky nedovolují rodinu založit. Je zde však ještě subjektivní faktor, který
vstupuje do rozhodování mladých lidí a vede je
ke společnému životu bez sňatku, k odkládání rození dětí, či vůbec k rozhodnutí nemít děti a případně k nezávaznému sexuálnímu životu bez trvalého partnera. Tím se česká mládež ve svém
chování vyrovnává trendům, které v západní Evropě trvají již delší dobu.
Jaký je ten subjektivní faktor?
S věkem roste preference hodnot: rodina, být
užitečný druhým lidem, politická angažovanost,
zdraví a mír. Zato význam lásky a životního partnera je nejvyšší pro mladé lidi ve věku 19-23 let.
To může mít za následek, že tito mladí lidé chápou rodinu jako jistou překážku ve svých partnerských vztazích.
Ačkoli je podle Evy Čákiové kredit instituce
manželství v naší společnosti stále vysoký a veliká
většina dotázaných vyslovila pozitivní postoj
k úloze manželství a rodiny, je současně vysoká
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tolerance pro rozhodnutí stát se svobodnou matkou. Odráží to i fakt, že narůstá počet neúplných
rodin. Zatímco počátkem šedesátých let bylo neúplných zhruba 9 % rodin, v roce 1991 to již bylo
14 %. To sice nevypadá nijak drasticky, ale podíváme-li se do tabulek, zjistíme, že neúplných rodin v roce 1991 bylo 434 385. To není rozhodně
málo uvědomíme-li si, že v těchto rodinách vyrůstá na 360 000 dětí.

Role rodičů
A jak vypadá situace v rodinách?
Podle pana doktora Matějčka se v poslední době
posunula role muže v rodině. V rozhovoru pro
Katolický týdeník říká:
„Otec už není autoritou, která zajišovala rodinu silou svých svalů nebo bojovou dovedností, ale
není už ani výhradním živitelem rodiny. Ke cti se
však dostaly některé jiné vlastnosti, které by jinak
zůstaly nepovšimnuty, jako je rozhodnost, stabilita, věrnost atd. I skrze ně může být muž druhým
oporou. Lze tedy říct, že něco se z jeho role ztratilo
a něco zase nabylo jiného významu. Patří sem například i otcův zájem o rodinu. Kdyby se ještě před
padesáti lety staral otec o malého kojence a přebaloval ho, tak by to bylo ponížení. V mém dětství by
takový mužský na vesnici neobstál. Dnes se však
každá sociální pracovnice ptá, jestli se otec staral
o dítě, když bylo malé. Mnoho tatínků je dnes skutečně natolik zaujato svým dítětem, že jej chtějí
provázet životem už od začátku a vnášet do výchovy něco svého. Říkáme, že otec bere dítě trochu jinak za ruku než matka. Podobně stará moudrost
praví, že matka vede dítě k člověku a otec k lidem
- tzn. rozšiřuje jeho okruh.
Přesto jsou děti po rozvodu svěřovány téměř
výlučně svým matkám. V poslední době se ozývají hlasy, že by tomu mohlo být i jinak. Není to
záležitost poslední doby, ale posledních dvaceti let.
Ani praxe už není tak jednoznačná, i když pořád
převažuje svěřování dětí do péče matky. Některé
publikace však už mluví o určité revoluci
v porozvodové péči. Zdůrazňuje se, aby otec nemizel ze života dítěte, poněvadž je velmi důležitou osobou pro vytváření toho, čemu se říká mužská a ženská identita. Je důležitý jak pro chlapce
coby vzor mužské role, tak i pro děvče coby určitý model, na němž se budují vztahy. Psychologie
ukázala, že jde hlavně o období před pubertou
přibližně od 8 let výše. Jsou ovšem případy, i když
nejsou časté, kdy matka nemá k dítěti pravý ma-

teřský vztah a kdy otec skutečně přebírá i roli
mateřskou a dostává se do stejně nevýhodné situace jako osamělá matka. Odpověï je tady stejná: Je to možné, ale není to lehké.“
Jenže v neúplných rodinách často vyrůstají děti
bez otce. Je přitom rozdíl mezi rodinami, kde otec
zemřel a rodinami, z kterých otec odešel. Zatímco v rodinách, v kterých otec zemřel, zůstává
vztah k zemřelému otci obvykle pozitivní a i nadále ovlivňuje vývoj dětí, v rodinách, které otcové opustili, zůstává v tomto směru prázdné místo. Ale dejme opět slovo panu doktorovi Matějčkovi, když mluví o hendikepech a rizicích výchovy dětí v neúplných rodinách.
„Mluvíme-li o dětech, tak musíme rozlišovat
chlapce a děvčata. Pro oboje má mateřská i otcovská osoba zásadní význam a svou specifickou funkci. Děti, vyrůstající jen s matkou, jsou v určité nevýhodě, poněvadž jim matka předává svůj životní
styl, myšlení, zásady - všeobecně lépe rozumí ženské životní roli než mužské. U děvčat pak hrozí
jedno nebezpečí, a sice, že v době dospívání mají
o mužské roli nerealistické představy. Buï jsou vychovávány v odporu k mužům (nejčastěji tento
postoj přebírají právě od matky) anebo si muže
naopak idealizují podle televizní obrazovky. Nezna-
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Spolupráce s rodiči
V oddílech se stále častěji setkáváme s dětmi
z neúplných rodin a již bylo napsáno bezpočtu
článků o tom, jaké je to skvělé, když se chlapec
z takovéto rodiny může setkat ve skautském oddíle s vůdcem, který pro něj může být vzorem
mužské životní role. Již ale zapomínáme na to,
že tuto šanci nemají děvčata, nebo v dívčích oddílech se s mužem těžko setkají. Snad jim mohou pomoci koedukované oddíly.
Jak by vlastně měla vypadat spolupráce skautského oddílu s rodinami dětí?
Vůdce pardubické Čtyřky, bratr Figi říká: „Je
třeba zdůraznit, že skautské oddíly se řadí až na
třetí místo v řetězci výchovy, za rodinu na prvním místě a za školu na místě druhém. Otevřeně
rodičům říkáme, že výše uvedené subjekty nebudeme nahrazovat a suplovat. Nebudeme děti doučovat, nebudeme děti vychovávat. Na to nemáme právo a hlavně časový prostor (tři hodiny
oddílovka, jednou za měsíc výprava, letní tábor).
Od výchovy je tu hlavně rodina!“
Skautské oddíly by měly především nabízet to,
co je formulováno ve třech základních principech
skautské výchovy, vyplnění volného času dětí
smysluplnou činností, a dávat dětem vzor „slušného občana“ a „poctivého člověka“. Ale pozor,
nyní, kdy je tzv. volnočasová výchova řadou skautských činovníků démonizována, je třeba zdůraznit, že toto vyplnění volného času dětí smysluplnou činností musíme chápat jako doplněk
rodičovské výchovy ve volném čase dětí. To důležité je, že se naše a rodičovské názory nesmějí
principiálně rozcházet.

Jak říká bratr Figi: „Nabízíme vyplnění času
něčím užitečným, hledání své cesty k sobě samotnému, nabízíme prostředky na likvidaci nudy
a v tomto musí rodiče táhnout za jeden provaz
s námi.“
Jak ale rodiče k takovéto spolupráci přizvat
a motivovat. Asi nejjednodušší jsou schůzky s rodiči. Ne vždy a všude jsou však úspěšné. Rodiče
jsou zaměstnaní, a tak se stává, že na ohlášenou
schůzku nepřijdou. Podobné problémy měli
i v Pardubicích. Uvažovali nad tím, jak zajistit,
aby rodiče pokud možno přišli sami, aby se jim
na schůzce líbilo a aby měli pocit, že zbytečně
neztratili čas.
„Šli jsme na to od lesa,“ popisuje hledání vhodného způsobu Figi. „Jedna záminka byla nasnadě. Každoročně (asi dvacet let) pořádáme Kanadu (vánoční besídku), a tak jsme k promítání pro
rodiče přidali i nějaké zásadní informace o výchově.“
Ale debatovat o výchově před Vánoci? To není
ono. Jednak je málo času a potom - říkat někomu pod stromeček, že jeho kluk má podmínku?
Hledali tedy další možnosti.
„V květnu / červnu, těsně (cca měsíc) před táborem jsme zavedli Společnou výpravu s rodiči
a příznivci našeho oddílu nazvanou ‚Když nám
bylo...‘“ vypráví Figi. Rodiče zvou v sobotu ve čtyři
odpoledne někam na nějakou boudu či srub, připraví tam pro ně spoustu her a hlavně informace
o klucích, o oddíle a o blížícím se táboře! Večer
je připraveno posezení při ohni a kytaře, je dostatek času na povídáni... V neděli v poledne po
oběde „rodičovská výprava“ končí.
Třetí akcí, kterou pro rodiče pořádají, je návštěvní den na táboře. Ale dejme opět slovo Figimu:
„Namísto normálních návštěvních dní, kdy den
byl ve znamení uklízení maminek ve stanech,
přestrojování kluků do „čistého“ a podobných

blbovin, jsme zavedli heslo: ‚Když rodiče na táboře, tak bez toho, aby se o někoho starali, od
toho jsme na táboře MY a ne ONI.‘ Rodiče musíme nasměrovat tam, kam chceme,“ dodává.
Rodiče opět přijíždějí v sobotu ve čtyři (symbolika čísla oddílu) a je pro ně přichystán kvalitní program. Dobré jídlo - zde oddíl nešetří a vyvařují takové speciality jako je například svíčková
- je určeno především pro maminky a babičky.
Obvykle se začnou zajímat o to, jak kluci vaří
a stranou jejich pozornosti zůstane jejich oblečení atd. Na tatínky je zase zaměřen jiný program.
Figi vysvětluje:
„Tatínky, případně dědečky zajímá to, jak se dá
postavit tábor bez hřebíků jenom s kusem provazu. Tak je provedeme po táboře, ukážeme a prozradíme něco, co se maminkám neříká (že ráno
ospalec nebo nepořádník letí do vody, případně do
kopřiv), že kluci sami kácejí stromy, že noční hlídky jsou dvě hodiny po jednom, noční cesty na důkaz odvahy, a tak (že se s nimi vůbec ‚nemažeme‘
a nechováme je v peřince). Na to, že jim děláme
z jejich kluku chlapy, tatínkové rádi slyší!“
Program pokračuje večerním táborovým ohněm a rodiče v táboře zůstávají přes noc. Na organizaci je to jistě náročné, nicméně rodiče mají
dokonalý přehled o tom, co se s jejich pány kluky
v oddíle děje. Koncem roku ještě Figi pro rodiče
sestavuje jakousi Výroční zprávu o stavu oddílu.
Takováto těsná spolupráce se vždy vyplatí, jen
je zapotřebí neustále zdůrazňovat - skauting je
pouze doplňkem vaší rodičovské výchovy. Vědí-li
rodiče, jak vypadá program oddílu, a mají-li důvěru k jeho vedení, pak spíše pustí děti na oddílové akce. A naopak, ví-li vůdce, že člen oddílu
nemohl na výpravu, protože s rodiči něco dobrého a užitečného podnikal, spíše oželí jeho neúčast na oddílové akci - vždy zvláště dnes mají
děti tak málo příležitostí s rodiči něco smysluplného podnikat.
Marek

Téma měsíce

jí muže, který přichází domů, nazouvá bačkory
a žije obyčejným životem. U chlapců, jak už bylo
řečeno, je největším nebezpečím, že jim pro život
chybí vzor mužské životní role.“

Preference hodnot mládeže
ve věku 15–18 let
v roce 1997
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Z redakční pošty

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

Nechtěl jsem uvádět
název ILŠ
Ad Stříbrná řeka - vůdcovský lesní
kurs, Skauting 3/38
Nepochopili jsme poznámku redakce v místě,
kde jsem psal o tom, že jsme neměli s pořádáním vzdělávací akce žádné zkušenosti, nebo na
ILŠ jsem se naučil spoustu nových věcí, ale ne
to, jak vést takovýto kurz. Vy jste uvedli, že to byla
Seleška. Neměl jsem v úmyslu uvádět jméno školy,
kdybych to chtěl udělat, tak jsem to udělal. Takto
to vypadá jako snaha o zdiskreditování uvedené
školy a tato poznámka se nelíbí ani mému zástupci Doganovi. Navíc Seleška a ILŠ pořádaná
na hájovně Selešky je dost podstatný rozdíl. Jsem
přesvědčen, že to, jak vést vzdělávací akci činovníků nenaučí ani tolik vychvalované Gemini, to
si totiž musí každý zkusit sám. V tomto smyslu to
také bylo ode mne míněno. Proto i mně osobně
tato poznámka redakce vadí. Seleška, jako LŠ se
záchranářskou tématikou, je podle mne naopak
velice dobrý nápad, a nerad bych měl ne vlastní
vinou na severu Čech nepřátele.
Zbyněk Jiroušek - Jerry
vůdce VLK Stříbrná reka
Vzhledem k nastávající inflaci instruktorských
lesních škol jsem chtěl výše zmíněnou redakční
poznámkou pouze umožnit čtenáři, aby se lépe
orientoval. Z uvedeného článku mohl totiž
vzniknout dojem, že všechny instruktorské lesní školy jsou zbytečné, protože se na nich činovníci nedozvědí, jak vést a připravovat vzdělávací akce. A to jistě není pravda.
Marek Bárta

Problémy nejsou
jen v naší skautské
organizaci
Ad Výzva nebo černá můra Junáka,
Skauting 3/38
Když se topíme v problémech, zabředáváme do
pesimismu, rozhořčení a obžalovávání těch druhých. Proto je někdy dobře porozhlédnout se trochu dál za hranice naší země a podívat se, jak se
podobné situace řeší v bratrských a sesterských
organizacích jinde ve světě.
Od svých skautských přátel dostávám pravidelně měsíčníky Scouting a Guiding, určené pro vedoucí dvou hlavních skautských organizací ve
Spojeném království Velké Británie a Severního
Irska. V říjnovém čísle tohoto časopisu mě zaujal článek nazvaný „Zúčastni se“. Autor článku

PB

Skauting č.5/2000

konstatuje, že v současné době skauting již není
tak atraktivní pro mladé lidi, jako byl v minulosti, a že ve Spojeném království si volí skauting
jako svou zájmovou činnost daleko méně mládeže, i když organizace dosud pouze chlapecká
je nyní otevřena i dívkám. Autor tuto situaci porovnává se situací známého obchodního domu
Marks and Spencer, který v poslední době ztrácí
zákazníky, protože dostatečně důsledně nesledoval měnící se požadavky svých klientů. Firma proto rozhodla o změnách, ovšem za předpokladu,
že neodhodí zásady, na kterých byla vybudována.
A stejný postup zvolilo i vedení skautské asociace Spojeného království: po rozboru situace navrhuje změny, které odpovídají zájmům členů, ale
zachovává hodnoty a zásady, na kterých byla asociace budována; současně uvažuje, jak tyto zásady mladým lidem v současnosti předávat.
A další důležitý krok: po zářijovém výročním
sněmu byla široké členské základně předložena
brožura obsahující všechny návrhy změn, nazvaná „Vize pro budoucnost“. K brožuře je připojeno video a podrobný dotazník. Tedy celonárodní
diskuse od listopadu 1999 do února 2000. Kompletní brožuru i dotazník obsahuje i listopadové
číslo britského Scoutingu.
Bude zajímavé sledovat, s jakou odezvou se
setká tento postup, ale v každém případě může
být toto přihlédnutí k současnosti i konzultace
s hnutím inspirativní pro naši organizaci v řešení
důležitých otázek, jako bylo například začlenění
do ČRDM, distribuce časopisů a mnoho dalších
v budoucnosti.
Pam - Jana Skácelová, Hradec Králové

Pokles členské
základny
mi nevadí
Ad Výzva nebo černá můra Junáka,
Skauting 3/38
Nelíbí se mi, že výsledky z jarní registrace se
uveřejňují v časopise někdy na podzim. Podle
mne to už hodně ztratilo na aktuálnosti a chtělo
by přitlačit na organizační odbor, aby pracoval
rychleji a údaje dodal dříve.
Vůbec mi nevadí pokles členské základny, myslím si, že pokud někoho Junák nezajímá, tak a
jde jinam. Není mi však jedno, jsou-li v naší organizaci mnozí, co se neztotožňují s usnesením
sněmu, navzájem na sebe plivou, nadávají si ap.
Pokud z organizace odejdou a zůstanou pouze ti

...všichni mladší se těší,
až budou moci přejít výše
a zkusit něco z toho
doposud „zakázaného
ovoce“
kvalitní - zapálení srdcem i duší, pak to teprve
bude skautování a ne dnešní „politika“. Junák
vždy hlásal, že je výběrový. V poslední době mám
však dojem, že od tohoto trochu upustil. Kdo dnes
dodržuje například nováčkovskou zkoušku do
tří měsíců, první stupeň do roka a druhý do dvou
let? Já jsem se s takovým oddílem zatím nesetkal.
A je to škoda. Právě proto nám v organizaci zůstává mnoho průměrných, kteří se v dospělosti
chovají tak, jak se chovají.
Od roku 1990 často komunikuji s rakouskými
skauty, má nynější manželka absolvovala v Rakousku tři letní tábory. Od roku 1996 se společně
snažíme využít v našem oddíle to dobré, co jsme
v Rakousku okoukali. A jednou z dobrých věcí je
i to, že ti mladší nedělají totéž, co ti starší - a to
do posledního detailu!! Nejmladší do 11 let vůbec nestanují, na táboře jsou jenom v budově,
výlety mají pouze jednodenní. Starší do věku R&R
táboří již ve stanech, podnikají krátkodobé puáky, kde však vždy spí pod stany, hry jsou již náročnější, neopakují se z mladšího věku. R&R pak
jezdí na dlouhodobé puáky (i do zahraničí), podnikají těžší akce ap. V oddíle jsme na to navázali
a úspěchy se dostavují v podobě růstu členské
základny. V současné době máme 47 členů, strop
jsme si však stanovili na 41 členů - s mnoha dětmi se obtížně pracuje. Nové členy začneme přijímat až náš počet opět poklesne pod 41. Jsme oddíl smíšený, máme vlčata, světlušky, skauty
(u nich se známý propad doposud neobjevil)
a R&R. A nejen v podobě růstu členské základny.
Ale například i na výlety chodí více dětí (mladší
nemusí být všude se staršími a naopak starší si
více užijí bez mladších), v oddíle je větší nadšení
pro práci a hlavně všichni mladší se těší, až budou moci přejít výše a zkusit něco z toho doposud „zakázaného ovoce“.
Myslím si, že toto by byl lék, jak přilákat do
Junáka více dětí, či alespoň více těch současných
v Junáku udržet..
Pavel Fabiánek - Ferda, vůdce 41. oddílu, Brno

Polemika

SPOLUPRÁCE S RODIČI
Malá anketa Skautingu
Anketní otázka pro lednové číslo Skautingu zněla: Jak váš oddíl (středisko) konkrétně spolupracuje s rodiči dětí?
Jaké výhody a nevýhody vám tato spolupráce přináší?
Spolupracujeme velmi dobře, až moc. Pořádáme společné akce - rodiče jezdí na brigády, na
tábor (připravujeme pro ně dobrovolný týden,
kam můžou přijet). Samozřejmě se zúčastňují
promítání, případně dalších akcí oddílu pro ně
určených. V dnešní době se už navštěvují navzájem, jezdí spolu na vodu (respektive ti, co jezdili,
přibírají další rodiče i vedoucí), pořádají promítání diáků či videa z oddílových i mimoddílových
akcí...
Rodiče nám pomáhají a my se je snažíme informovat o dění v oddíle pomocí zpravodaje. Jedná se o noviny, ve kterých jsou pro rodiče informace o táborech, akcích, vybavení, co se děje,
informace z akcí, které se jim mohou hodit...
Bohužel, tato skvělá spolupráce má i nevýhody.
Například se tvoří jistá skupina rodičů, která se zná
a která spolu komunikuje. Pro nově příchozí se
může zdát, že jsou nějak mimo (s rodiči, kteří jezdí na brigády a tábory si tykáme, a koneckonců
jezdíme i na jiné akce - teï například s námi byl
jeden tatínek na horách na Ukrajině). Dalším
úskalím spolupráce s rodiči je velká pravděpodobnost, že narazíš na BLBA, protože lidé jsou různí,
blbí a pitomí, ale to je na delší povídání a psaní.
Tato forma spolupráce je podle mě dobrá jen
u vlčat. U starších by, myslím, vyvolala smíšené
pocity a spíše dojem, že oddíl je prodloužená ruka
rodičů k tomu, aby se jim pletli do života. Jinak,
obecně, spolupráce s rodiči přináší materiální
i nemateriální výhody. Když rodič vidí, že jeho dítě
jezdí někam, kde to stojí za to, pouští ho bez problémů na akce. O materiální stránce nemluvím,
ale i ta se podstatně zlepšila.
Marek Waldhans - Medvídek
Pokud bych uvažoval pouze náš oddíl, tak dříve jsme pravidelně dělali informační schůzky pro
rodiče (hlavně tu před táborem) a také nějakou
tu besídku pro rodiče s programem (vánoční, na
svátek matek). Dnes již zůstávají pouze přáníčka
(k Vánocům, k Velikonocům a k svátku maminek). A to už jen od vlčat. Schůzky pro rodiče náš
vůdce zrušil. Z jedné strany je na vině jakýsi „stud
rodičů“ mít zájem o své dítě a na druhé straně to
známé „Co bychom dělali, když nemají ani zájem. Když budou chtít, tak se zeptají“.
Jinak, co vidím okolo: informační schůzky se
běžně pořádají a besídky mají u ostatních oddílů

čím dál větší popularitu (uvědomily si, že dobrá
komunikace s rodiči je nutnost).
Výhody:
1)Zlepšení vzájemné komunikace. Informovaností se předchází problémům a nedorozuměním.
2)Děti se před rodiči „předvedou“. Co už umí, jak
jsou šikovné... Společná práce navíc TĚŠÍ.
3)Z toho plyne i zájem rodičů a následná případná pomoc.
4)A z toho plyne známé pravidlo: Našemu klukovi se tam libí, co kdyby tam začal chodit
i kolegův syn, sousedův syn... Holt dobrá reklama dělá divy. Naproti tomu nesvolání schůzek má opačný účinek.
Nevýhody:
Je zde ale jedna opravdu „nevýhoda“. Je jí ta práce
s přípravou.
Tomáš Pokorný - Elektron
Způsob spolupráce:
– dvakrát ročně máme setkání s rodiči, v říjnu
(hodnocení tábora, výhled na další rok - akce,
události...) a březnu (více méně informace k připravovanému táboru); na setkáních probíráme
některé větší společné problémy (40% odběr časopisů, oddělený tábor, účast oddílu na zahraničních akcích apod.)
– pořádáme tradiční akci s rodiči „Cesta za
Jmelím“, většinou se ale moc rodičů nepřidá
– zveme rodiče na veřejné akce, kterých se
účastníme nebo které pořádáme (např. turistický
pochod po okolí „Kamenické Oko“, promítání diapozitivů z Chile)
– zveme rodiče na návštěvní den a slavnostní
oheň na táboře
– rodičům nováčků nabízíme text obsahující
základní informace o naší činnosti (stručná historie, idea, symbolika, údaje o organizaci, doporučení k výbavě, kontakty na prodejny a na činovníky)
– osobní kontakt s rodiči (drtivou většinu znám,
s některými zajdeme i, jak se říká, „na jedno“; vůbec považuji osobní kontakt za nejdůležitější, člověku se lépe pracuje, když vidí podporu a zájem
Přínos?
– u rodičů, kteří mají zájem, jednoznačně pochopení naší činnosti, tzn. že vědí, co děláme
a proč

– podpora v případě potřeby (odvoz dětí na
vlak, pomoc při budování tábora, pomoc při vybavení klubovny apod.)
– ale asi nejdůležitější je navázání důvěrného
vztahu, kdy se můžeme bavit i o vážných problémech v rodině a oddíle, je to vlastně jediný způsob, jak mohu pomoci při vážnějších problémech
Výhody jsem popsal, ale nevýhody mě teï žádné nenapadají. Snad jen to, že je-li málo činovníků u oddílu, je to občas náročné...
Roman Šindelář - Bluïa
S rodiči se setkávám jako vůdce oddílu třikrát.
Jednou před Vánoci odpoledne, dvakrát (na výpravě
a na táboře) odpoledne - večer - dopoledne.
To mi stačí, abych s nimi probral záležitosti
jak obecně skautské, tak soukromé, týkající se jednotlivých individuálních problémků či otazníků
spojených s jejich kluky. Kromě toho mne mohou kontaktovat kdykoliv během roku. Tudíž času
a příležitostí máme dost. Včetně nálady se
o výchově bavit. Trochu to trvá, než se odkryje
povrch a může se jít k jádru věci a problému. Na
začátek si přeci nemůžeme hned říci, že jejich
kluk stojí za houby, nebo že s ním něco je, že se
chytil někoho divného (parta atd.) Na závěr roku
ode mne, vůdce oddílu, dostanou výroční zprávu.
Letos ji budu psát až po táboře a po prázdninách.
Výhody:
– rodiče přijdou rádi, vědí, co je čeká, těší se
na akce, hry
– rodiče si přijdou i sami zahrát, vzpomenout
na svá dětská léta
– kluci poznají rodiče, když fandí, nebo bojují
jako o život
– rodiče poznají kluky tak, jak je třeba ani neznají
– já sdělím rodičům nenásilně, co potřebuji
– příjemně se pobavíme a vzájemně se představíme - rodiče sami sebe, já sebe, vedení oddílu
a, hlavně, Junáka jako výchovnou organizaci,
kam jejich kluk chodí (s mnohými rodiči si tykám, což mne spolu s jejich poznáním více zavazuje k pečlivé práci vůdce oddílu... - to je asi
nejtvrdší stimul)
Nevýhody...
...místo 40 porcí knedlíků jich děláme na táboře 70, místo tří kil masa kupuji pět.
Petr Fiala - Figi
Skauting č.5/2000
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Oddíl

JSME ASI NEJPOČETNĚJŠÍM
ODDÍLEM VE STŘEDISKU
Jindřichohradecká dívčí pětka
Od sametové
revoluce
Náš 5. dívčí oddíl začal fungovat vzápětí po
sametové revoluci. Ještě v prosinci 1989 jsme se
účastnily střediskových akcí, tedy úklidu židovského hřbitova, a podnikly jsme také první vlastní výpravy.
Oficiální vznik oddílu se datuje na 24. 1. 1990.
V té době nás bylo dvacet. Od ledna vznikají dvě
velké družiny Veverek a Lišek, které vedou nejstarší členky oddílu. V každé z nich je asi 10 děvčat. V roce 1990 se oddíl účastní střediskového
tábora, ovšem ne ve vysokém počtu.

Od nového školního roku vznikají dokonce čtyři skautské družiny - Lišky, Sovy, Veverky a Čejky
(ty se ovšem po několika měsících rozpadají
a zbylé skautky se začleňují do tří výše zmíněných družin). Rádkyněmi jsou děvčata stejně stará jako ostatní, která se osvědčila v průběhu předchozího půlroku coby velmi aktivní členky.
Stěhujeme se také do vlastní klubovny za město,
v prostoru patřícím zdejším kasárnám.
V této podobě funguje oddíl poměrně stabilně
asi čtyři roky. Na tábory jezdí společně se 3. chlapeckým oddílem. S ním udržuje také úzký kontakt během roku - společné brigády, některé výpravy, besídky popř. vícedenní akce. Sdílíme také
společnou klubovnu.
V září roku 1993 zakládáme v oddíle novou
družinu světlušek Pomněnky. Po roce vzniká další
s názvem Berušky, ale ta po dvou letech svého
působení zaniká, odrostlé světlušky odchází do
skautských družin a ty zbylé přecházejí do Pomněnek.
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Po ztrátě
klubovny

Program naší
činnosti

V témže roce 1993 se také bohužel musíme vrátit do střediskové klubovny na sídlišti. Naši místnost opět sdílíme se 3. chlapeckým oddílem, a to
až do současnosti.
Z původních členek oddílu se stávají oddílové
rádkyně a rádkyně družin, ty mladší pak vytvářejí družinu Soliverek. Ta funguje opět asi jen dva
roky, než děvčata dorostla, pak odchází do vedení družin nebo do roverského kmene Wilwarin.
Během let postupně upadá spolupráce s chlapeckým oddílem a od roku 1998 jezdíme na tábor
samostatně. Jediné, co zůstává společným, je klubovna.
Po celou dobu až do roku 1998 vede oddíl Jarka Veselá, jíž velmi vděčíme za to, že dovedla nás
i celý oddíl tak daleko na skautské pouti. V roli
jejích zástupců se vystřídalo několik žen i děvčat. Téměř žádná z nich však v oddíle nevydržela. Od roku 1998 se stává vůdkyní Rozárka - Bára
Tichavová.
V současné době se oddíl skládá ze čtyř družin.
Pomněnky, Sovy a Veverky (skautky) a Vešky, což
je družina rangers vzniklá spojením dorostlých
Veverek a Lišek. Je to naše první generace, kterou
jsme si vychovaly od světlušek. Dále v oddíle funguje silná oddílová rada, která vede jednotlivé
družiny. Rádcové tedy nejsou vrstevníky členů, ale
chystáme se v tomto směru udělat změny. Rády
bychom, aby družiny začaly rádcovat Vešky.
Jsme zřejmě nejpočetnějším oddílem na středisku.

Časový rozvrh činnosti oddílu vytváříme vždy
na pololetí. Vypadá následovně:
1x měsíčně oddílová výprava
1x měsíčně družinová výprava
1x měsíčně oddílová schůzka
každý týden schůzky družin
plus mimořádné akce - besídka, country bál,
střediskové akce apod.
Každá vedoucí družiny si pak na celý rok vytváří plán programu své družiny. Ten vychází
zpravidla z toho, jaký stupeň Skautské stezky se
družina chystá během roku plnit, a je také samozřejmě obohacen o další zajímavé programové prvky. Z těchto družinových plánů pak vychází
oddílová rada při tvorbě programu na oddílové
schůzky a výpravy. Ví-li tedy, že v daném měsíci
měla jedna družina na programu signalizaci,
další ekologii a třetí např. lasování, vytvoří takový program, aby zde mohly být využity všechny
tyto prvky a aby děvčata byla vedena k vzájemné
spolupráci a výměně informací.
Troufám si tvrdit, že činnost družin v oddíle je
na velmi dobré úrovni. Bohužel se ale snad v důsledku toho potýkáme s problémy na úrovni oddílu jako celku. V současné době nás nejvíce trápí nízká účast na oddílových podnicích.
Každá družina má zpravidla ještě svou specifickou činnost. U světlušek je to například účast
na projektu Srdce na dlani, Vešky zase v současné době navázaly úzkou spolupráci s Ústavem
sociální péče Lásenice.

Musím přiznat, že se v oddíle dříve často stávalo, že splněním Nováčkovské zkoušky a složením slibu většinou končilo plnění Skautské stezky. Právě proto uvádím tak málo držitelů dalších
stupňů. Poslední rok se však snažíme vše napravit, a tak doufám, že v brzké době se toto skóre
změní.
Plnění odborek v našem oddíle nemá moc velkou tradici. Jsou zde spíš světlé výjimky, které mají
na kroji nějaký ten znak přišitý. Myslím, že je to
způsobeno hlavně velmi nabitým programem,
kam se tato tematika již většinou nevtěsná.

Plán činnosti
na leden a únor
Leden - kromě výprav a schůzek se některé z členek zúčastní okresního rádcovského kursu a okresního čekatelského kursu,
oslavíme také desáté výročí vzniku oddílu
Únor - kromě výprav a schůzek se chystáme na netradiční oddílovou víkendovou výpravu do Prahy a na oslavu Dne sesterství
Ukázka programu družiny Sov
Leden - nové skautské značky (12), nový
uzel, obrázkové písmo, semafor, drogy - alkohol - kouření, souhvězdí zimní oblohy,
hudba, odlévání stop
Únor - nové skautské značky, nový uzel, semafor, orientace bez mapy, sledování předpovědi počasí, kino - film, siluety, Den sesterství

Tip na výpravu
Jak již bylo zmíněno, máme výpravy oddílové
i družinové. Také jsem již naznačila, že družinové mají daleko větší popularitu mezi děvčaty.
Účast na nich je vyšší. Bývají častěji než oddílové
vícedenní a jejich program se řídí podle plánu
činnosti dané družiny. Bývají více dynamické
a děti si z nich odnáší zpravidla výraznější vzpomínky. Oddílové výpravy jsou na tom hůře. Kvůli
nízké účasti se leckdy musí odvolat původně velmi dobře připravený program a musí být nahrazen nějakým alternativním, leckdy méně zajímavým.
Oblíbeným místem našich oddílových i družinových výprav je Malíkovské údolí. Pro děti skýtá
spoustu netradičních zážitků počínaje překonáním visuté lávky nad řekou, pití ze studánky nebo
možností vylézt na skálu a odtud shlédnout celé
údolí. Toto místo najdete, když vyrazíte z J. Hradce

v kroužku na židlích. Každý člověk si vytáhne
z klobouku lísteček, na kterém je nakresleno kolečko, čtvereček, trojúhelníček nebo křížek. Všichni si svůj znak zapamatují a hodí jej zpět do klobouku. Jeden dobrovolník pak vytahuje postupně
lístečky. Ten, kdo má shodný znak s vytaženým,
posune se na židličku po své pravé ruce. Pokud
na oné židli někdo sedí, sedne si mu na klín. Člověk, na kterém někdo zrovna sedí a jehož lísteček je právě vytažen, se však přemisovat nesmí.
Vítězem se stává ten, kdo se jako první opět dostane na své místo (POZOR! Jeho židlička musí
být prázdná, jinak musí projít další kolo!).

Námět na činnost
Část jedné naší oddílové schůzky - jak jsme
začaly tušit po rozdání papírů - byla věnována
výtvarnému umění.
Nejprve každý propůjčil svou levou ruku (popř.
nohu) vlevo sedícímu sousedovi na jeho papír.
Ten ji obyčejnou tužkou obkreslil. Vzniklý obrys
obtáhl nejtmavší z předem vybraných pastelek.
Poté tuto dlaň obkreslil ještě jednou, tentokrát
nejsvětlejší barvou (děti se měly snažit o barevné
sladění). Další pastelkou pak napsal do dlaně
jméno jejího majitele a případně ji jemně vybarvil.
Pak už stačilo jen ruku vystřihnout, do jejího
středu propíchnout dva otvory a navléci do nich
provázek. Všechny ruce jsme pak společně připevnily ke stropu a doteï nám zdobí klubovnu a připomínají jednu z našich schůzek.

Jak mne
překvapily
Opravdu dlouho jsem přemýšlela, co napsat.
Nápady se zrovna nehrnuly, ale nakonec jsem se
místo toho, abych psala o tom, jak mne Vešky přivázaly ke kůlu resp. k ceduli, rozhodla popsat spíš
nedávnou událost.
Mezi tradiční akce našeho střediska patří Mikulášský country bál. Každoročně je zahajován
předtančením, které obstarávají naši roveři a roverky. Letos ovšem nastala změna. Až pár dní
před country bálem jsem se dozvěděla, že toto
předtančení si letos vzaly na starosti holky
z mého oddílu. Byla jsem opravdu hrdá, když
jsem jim spolu se všemi ostatními hosty mohla
zatleskat za originální country předtančení
a ještě více mne potěšil fakt, že tancující holky
nebyly pouze z jedné družiny, ale že dokázaly
spolupracovat družiny navzájem. Na závěr bálu
přidaly dokonce ještě jeden tanec, tentokrát to
byl kankán.
Rozárka & Vešky

ho úkolu ve Vašich rojích a smečkách vypadat. Srdéčko sedmitečné dává dva náměty. První
(klíčový) „region“ - ten je vhodný především
pro skupiny (šestky, roje, smečky) a druhý
„stromek“ - určený především pro jednotlivce. I když Srdéčko sedmitečné by bylo raději,
kdyby si všichni vybrali první úkol (region).
Region = úkolem dětí bude nejdříve zjistit,
co tohle cizí slovo znamená. A potom vyrobit
leporelo nebo miniknížečku o jejich regionu.
Trošku historie, památek, obrázky, fotky, rozhovor s významnými lidmi... Cokoli, co budou děti považovat z jejich hlediska za důležité.
Stromek = úkolem dětí bude najít vhodné
místo a vhodný druh stromu a ten ve správný
čas vysadit. Sázet stromky lze buï na pasekách
(po domluvě s hajným) nebo v parku či jiné
části obce nebo města (po domluvě s místním
úřadem). O stromku, který se děti rozhodnou
vysadit, by měli zjistit co nejvíce údajů (jakého stáří se dožívá, jaké výšky dorůstá, jak rychle
roste, k čemu se jeho dřevo používá a hlavně
kdy se sází a jakou péči potřebuje).
Nápověda, která vyjde v příštích číslech časopisů Světýlko a Skauting, není závazná. Měla
by posloužit pouze jako nabídka pro ty, kteří
nebudou vědět co a jak. Jak známo, fantazii
se meze nekladou a Srdéčko sedmitečné bude
jen rádo, přijdete-li s nějakým vylepšením,
které bude moci nabídnout i dalším oddílům.
Na splnění tajného úkolu je čas do konce
června, příp. ještě o prázdninách na táboře.
Zprávičku o splnění tajného úkolu by mělo
Srdéčko sedmitečné dostat nejpozději do konce září (spolu s poslední /letní/ zprávičkou
o plnění dobrých skutků).
Jak jste si již určitě všimli, za každou zaslanou zprávičku (s nalepenými obrázky ze Světýlka) přijde dětem část obrázku. Komu se
podaří složit a správně nalepit celý obrázek
(má 5 částí: podzimní, zimní, jarní a letní zprávička + tajný úkol) a poslat ho Srdéčku sedmitečnému, ten získá odznak za dobré skutky,
příp. „dekret“, který ho bude opravňovat nosit dříve získaný odznak na pravé kapse jeho
kroje i nadále.
Nalepený obrázek stačí zaslat jen jeden za
celý roj nebo smečku (spolu se seznamem
dětí, které o získání odznaku usilují). Stejně
tak i tajný úkol může plnit buï jednotlivec,
nebo šestka či roj či smečka jako celek.
V příštích číslech Skautingu najdete podrobnější náměty k tajnému úkolu „region“
i „stromek“, dnes pouze připomínáme, že region (podle Slovníku cizích slov a Slovníku
spisovného jazyka českého) je „určitá vymezená oblast“ nebo „kraj“.
Brum a Líba
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Oddíl / Srdce na dlani

vlakem směrem na Jihlavu, vystoupíte ve stanici
Milí
Další pastelkou
Bednáreček, odtud asi 3 km pěšky do vesnice Malíkov a tam již proti proudu řeky přímo do údolí.
Srdíčkáři,
pak napsal do dlaně jméno
přišel leden a s ním v projektu
jejího majitele a případně ji Oblíbená hra
Srdce na dlani vyhlášení tajného úkolu. Stejně
V poslední době se naší nejoblíbenější hrou stal
jako loni, i letos bude záležet především na Vás
jemně vybarvil...
„Sedánek“. Spočívá v tom, že skupina lidí sedí
- vůdcích a vůdkyních, jak bude plnění tajné-
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TRŽIŠTĚ NÁPADŮ drobné nápady
pro činnost oddílu i družiny
Chceš získat knihu z produkce nakladateství Portál? Máš dobrý nápad či námět pro činnost oddílů či družin? Něco,
co máte vyzkoušené a co rádi ve svém oddílu používáte. Neváhej, a pošli svůj příspěvek ještě dnes! Každý příspěvek
zde otištěný bude odměněn užitečnou knihou.

Hry na sněhu
Boj o zásoby
(pozorování, postřeh, házení)
Pomůcky: batoh, fáborky, náčrt hracího prostoru, sněhové koule.
Hrají dvě početnější skupiny v mírně členitém
a zarostlém terénu. Každá skupina má batoh a v
něm potřeby na zapálení ohně na sněhu, barevné fáborky na označení tábořiště, náčrt celkového prostoru hry se zakreslenými stanovišti jednotlivých skupin. Družstva mají vybudovat na
určeném stanovišti a v určeném čase vlastní tábořiště, tj. zapálit na sněhu oheň a prostor tábora v okruhu 50 m ohraničit barevnými fábory.
Bojovým úkolem skupin pak je najít a dobýt
tábor protivníka. Znamená to rozdělit síly pro
hájení svého tábořiště a mít dostatek útočníků pro
získání převahy při dobývání tábora nepřátelského. Hlavní trofejí a důkazem vítězství je získání
„cenného“ batohu, který je v centru tábora zavěšen v dosažitelné výšce a ve kterém je sušená potrava na celý týden.
Hraje se na čas (cca 30 minut), členové každého družstva jsou označení páskou ve stejné
barvě jako ohraničení jejich tábora. Boj o „životy“ je veden i sněhovými koulemi. Ze hry je hráč
vyřazen buï zásahem koule, nebo když se ho dotknou dva protihráči (i postupně). Vyřazený hráč
musí odevzdat pásku (případně je mu dovoleno
dojít si do vlastního tábořiště pro novou a pokračovat ve hře). Hra končí získáním a přenesením
batohu cizinců do vlastního tábora, nebo po uplynutí časového limitu a porovnáním počtu zneškodněných účastníků (získané pásky a počet
zasažených).

Sochařská akademie
(tvořivost)
Pomůcky: prostor s dostatečnou vrstvou sněhu.
Soutěž jednotlivců, dvojic či vícečlenných týmů
o nejhezčí výtvor ze sněhu. Můžeme využít následující zadání:
- nejhezčí sněhulák
- nejvyšší sněhulák
- vymodelovat určité zvíře
- sněhový hrad, dům apod.
- vytvoření obrazu litím obarvené vody
- vyšlapat v čerstvém sněhu zajímavé obrazce
- útvar z kvádrů (válců), které se vytvoří napěchováním sněhu do nádob odpovídajících
tvarů
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Pozorování
a sněhové
experimenty

- kresba na sněhu hůlkou nebo proutkem
- nejvyšší sněhový sloup postavený za 5 minut
Během tvoření průběžně kontrolujeme promrznutí rukou a hru včas ukončíme.

Zlatokopové
(týmová spolupráce)
Pomůcky: vymezené území, dohodnuté pomůcky
Na rovině vyznačíme dvě stejná území, jejich
velikost volíme podle počtu hráčů ve skupině
(např. 10 x 10 m pro pět hráčů). Vzdálenost mezi
poli je asi 5 m. Soutěží dvě družstva, vítězí to,
kterému se podaří v daném čase (cca 25 minut)
přemístit více sněhu na soupeřovo území. Hráči
se pohybují bez omezení, vzájemný fyzická kontakt není dovolen. Lze využívat předem dohodnutých pomůcek (lyže, igelitové pytle, oblečení
apod.).
Varianta: místo sněhu využijeme malé míče.
Vítězí družstvo, kterému po ukončení hry zůstane na domácím poli méně míčků.
Před zahájením hry stanovíme sankce za porušení pravidla „zákaz fyzického kontaktu“.

Splašené spřežení
(rovnováha, spolupráce skupiny)
Pomůcky: igelitový pytel, mety
Skupina táhne jednoho hráče po rovině na
klouzavé podložce (igelit, plachta...). Běží s ním
rovně až do získání maximální rychlosti a poté
udělají ostrou zatáčku. Sedící hráč se snaží udržet na podložce.
Meta pro zatáčení musí být ve volném prostoru bez stromů, pařezů apod.

Sledování počasí během akce
Vtvoříme si protokol, ve kterém budou ve svislých sloupcích dny a ve vodorovných tyto položky:
Teplota - měření ve stejnou hodinu a na stejném místě, můžeme rozlišit teplotu vzduchu a
sněhu
Tlak vzduchu - odečteme údaj a opatříme
ho šipkami označujícími stoupání, klesání a setrvalý stav
Směr a síla větru - podle určení světových
stran a síly Beaufortovy stupnice 1-12 (bezvětří,
vánek, slabý vítr, mírný vítr, dosti čerstvý vítr, čerstvý vítr, silný vítr, prudký vítr, bouřlivý vítr, vichřice, silná vichřice, mohutná vichřice, orkán)
Srážky - v milimetrech a tvarech sněhových
vloček
Oblačnost pomocí různě vyšrafovaných
kroužků - bílý znamená jasno, celý tmavý zataženo
Sledování je možno doplnit osobním pocitem,
jak na mě počasí působilo (vyjádřeno v pětibodové škále).
Zkoušky tvrdosti sněhu
Zkoušíme nejlépe na profilu v čerstvě vyhrabané jámě. Tvrdost zjišujeme tak, že protlačujeme do sněhu části ruky a různé předměty.
Stupeò
tvrdosti

Do snìhu lze zaboøit

1

pìst

2

prsty ruky

3

prst

4

tuka

5

nù

6

nejde zaboøit ani nù

Převzato z knihy Brtník J., Neuman J.
Zimní hry na sněhu i bez něj
Praha, Portál 1999-12-27

Trendy

riziky IV.
pomůcka pro debatu v oddíle
OCHRANA DĚTÍ PŘED

Na děti nečíhá jen nebezpečí zneužití či násilí. Ohrožují je i jiné věci, například drogy. V příručce Skautskou stezkou
se skautky a skauti mohou o rizicích dočíst na stránkách 347-352. Následující text je ze skript ILŠ, která podle
materiálů Boy Scout of America zpracovali bratři Václav Břicháček, Vladislav Janík, Denis Patočka a Jan Písko.

Nebezpečí drog
V nepříliš vzdálené době se pravděpodobně ocitneme tam, kde se dnes nachází většina světa.
V krizi spojené se zneužíváním drog. Víme, že již
i naše děti hrají onu smrtelně nebezpečnou hru
podobající se „ruské ruletě“. Ničí jejich cévy, srdce, játra, ledviny a ničí především ten zcela jedinečný orgán - mozek. Skutečnou velikost problému zneužití drog jen vzdáleně tušíme. Připojíme-li k drogám také alkohol, pak víme, že oficiálně evidovaných alkoholiků jsme měli v roce
1993 kolem 360 000!
V primární skupině - rodině - dochází ke styku
s drogou hlavně ve formě alkoholu a tabáku. Sekundární skupinou jsou převážně spolužáci, vrstevníci a různé party. V rodině jde především
o napodobování, ke kterému dochází většinou mimoděk. Ve skupině třiceti vyšetřovaných dětí, končících školní docházku v nižších třídách a špatně sociálně začlenitelných, si dvě vůbec nepamatují, kdy začaly kouřit („odjakživa“)
a pouze tři začaly kouřit později než v 5. třídě.
Většina začínala školní docházku jako kuřáci.
V této skupině se pivo nepovažuje za alkoholický
nápoj a „čůčo“(podřadné, většinou ovocné víno)
rovněž ne.

Proč děti a mladí
lidé užívají drogy
Většina z nich si přeje dělat věci, které jsou
v módě, které „se nosí“. Byla-li v módě Rubikova
kostka, bylo pro dítě degradující, pokud ji nemělo. Jsou-li v módě alkohol a drogy, třeba toluen,
chtějí je mladí vyzkoušet také. Platí zde víc než
jinde, že špatné příklady kazí dobré mravy. Většina dětí kouří, pije a užívá drogy proto, „aby se
chovaly stejně jako druzí“. Důležitým faktorem
je i „pocit dospělosti“, pro někoho i snaha „mít
se aspoň chvíli dobře“, a uniknout tak na chvíli
ze světa či prostředí, ve kterém se špatně cítí. Nelze zanedbat ani příklady z televize, kde alkohol
a cigarety jsou vizitkou „tvrdých chlapů“. Od vyšších tříd jsou to pak starší kamarádi, kteří již alkohol a drogy začali zkoušet. Mnoho rodičů si
neuvědomuje, že pokus o užití alkoholu mohou
značně oddálit, pokud se naučí skleničky po jejich použití bezprostředně umýt a uklidit. Většina dětí si poprvé nenaleje z láhve, ale slije to, co
zbylo. Leží-li stále někde krabička cigaret, není
nic snazšího, než si tu první vzít. Chceme-li dítě
pozitivně ovlivnit, musíme začít ještě před začátkem školní docházky.

Jsme ukolébáváni představou, že NAŠIM dětem nebezpečí nehrozí. Dávno je pryč doba, kdy
distributoři neměli zájem k nám drogy pašovat.
Situace se radikálně změnila. Základní tendence je uvést na trh drogy, na které vzniká takřka
okamžitý návyk a jejichž anstinentní příznaky
jsou velmi nepříjemné. Zajišuje to další odbyt.
Pro distributory je důležité zasáhnout co nejmladší populaci. Naši výrobci tomu pomáhají
výrobou „čichacích“ fixů, značnou produkcí
toluenu (ač existuje netoxická náhrada) i výrobou předpotopních lepidel na duše kol. A tak
u nás fetují i děti předškolního věku. Ví o tom
málokdo.

Co vás má
upozornit, že je
dítě ohroženo
drogami?
– náhlý pokles zájmu o školu a o práci ve skautském oddíle
– snaha oponovat a bouřit se bez příčiny
– negativistické sklony a hyperkritičnost
– časté změny nálad, rozmrzelost, rozladění
– názory, že nic nemá cenu a že život je nesmyslný
– náhlé bezvědomí

Které děti jsou
více ohroženy?
– ty, které si nejsou jisty svou úspěšností a podceňují se
– ty, které nerady chodí do školy z jakýchkoli důvodů
– ty, které mají hyperprotektivní (nadměrnou až
„vlezlou“ péči)
– ty, které naopak trpí nezájmem v rodině (sociálně izolované)
– ty, které jsou výchovně i výukově zanedbané
a trpí frustrací a záškoláctvím, (frustrací rozumíme trvale nesplněná přání, zvláště nemateriální povahy - vlídné slovo, pohlazení a pod.)
– ty, u nichž není uspokojena jejich touha po pochvale a uznání
– ty, které začnou záhy navštěvovat různé diskotéky a podobné podniky
– ty, které mají v okolí mnohem starší a „zkušené“ kamarády

Nemyslete si, že dětem z vašeho oddílu nebezpečí nehrozí. Závislým na drogách se
může stát každý.
(ilustrační foto Anna Cuhrová)
– ty, u kterých není uspokojena jejich potřeba
péče o druhé

Znaky, kterými
se užívání
návykových
látek projevuje:
– alkohol poznáme většinou podle zápachu
– u látek čichacích (toluen, aerosoly, rozpouštědla) to bývá nevolnost, zvracení, kýchání, nechutenství, krvácení z nosu, snížená svalová koordinace (drobné neuspořádané pohyby), časté bolesti
hlavy, pomočování
– u marihuany - krví podlité oči, sucho v ústech,
zvýšená chu k jídlu, snížení pozornosti a zhoršení krátkodobé paměti
– kokain a crack rozšiřují zornice, je ucpaný nos,
zrychlený tep i dech, někdy nechutenství, nespavost a křeče
– heroin a jiná narkotika - střídání pocitů nadšení (euforie) s netečností, nevolností a zvracením, totéž u pervitinu („perník“)
Skauting č.5/2000
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Rozhovor

ODHALOVAT

smysl světa

rozhovor se sestrou Jarkou Peškovou,
emeritní náčelní Junáka
Být skautem či skautkou znamená nejen umět nacházet stopy jiných, ale také
dokázat zamaskovat stopy svoje. V naší historii byly časy, kdy maskovat skautské stopy bylo otázkou přežití. Maskování v té době proniklo do všech oblastí
života a není tedy divu, že maskovat svoje stopy museli i filozofové.

Hledání cesty
Mohla bys nám prosím prozradit, jak jsi se
stala skautkou?
Bylo to těsně před válkou. Moje maminka
a babička byly příslušnice Československé církve.
Chodila jsem s nimi do sboru a když mi bylo deset let, začala jsem chodit do skautského oddílu,
který pracoval při našem církevním sboru. Nebyl
to však oddíl homogenní, chodila do něj děvčata
bez rozdílu konfese. Přesto, že mi bylo jenom deset let, vstupovala jsem ne do světlušek, ale do
oddílu skautek. Tábor jsme si stavěly vlastními
silami a potom jsme jej musely předčasně bourat, protože právě v té době byl skauting poprvé
zakázán. Na naší zahrádce je někde zakopána
dóza s našimi sliby. S naší bývalou vůdkyní, ale
i s ostatními děvčaty z oddílu si stále dopisujeme
a scházíme se.
A co se dělo se spořilovskými skauty za války?
Naštěstí tam byl oddíl mladých turistů - Káčata, a tak mohlo při Pražském povstání dojít
k tomu, že se na Spořilově vyrojila spousta skautů, kteří se dali do služeb revolučního národního
výboru. Já jsem například sloužila jako ošetřovatelka a moje mladší sestra byla spojkou národního výboru. Později jí to paradoxně pomohlo, když
měla problémy s kádrovákem v zaměstnání.
Když se řekne filozof, představí si asi většina lidí spíše muže než ženu. Co Tě přivedlo
k filozofii?
Bylo to za války. Začal mne zajímat vztah lidí
k lidem v jejich okolí, ke světu, který je obklopuje,
prostě k univerzu. V souvislosti s válkou jsem si
pochopitelně kladla otázku, jak je válka možná.
V našem církevním sboru jsme měli výborného
bratra faráře a ten mi umožnil seznámit se
s některými antickými filozofy. Když jsem za
Pražského povstání pracovala jako zdravotní sestra,
vynořila se otázka po smyslu utrpení a já jsem
tomu chtěla přijít, jak se říká, na kloub. A protože
jsem se chtěla problémem vztahu člověka ke světu
zabývat pořádně, rozhodla jsem se studovat filozofii.
Ostatně s tím problémem souvisel i můj odchod
z církve. V šedesátých letech jsem se potom seznámila
s panem profesorem Patočkou. Filozofie se zabývá
vztahem člověka ke světu. A skauting, to je také to
naše hledání místa ve světě, hledání cesty v životě.

PB
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Tvůj odchod z církve souvisel s otázkou utrpení lidí během války?
Ne. Po válce Světová rada církví rozhodla, že
podmínkou členství bude trojiční dogma. Tedy,
že členy Světové rady církví mohou být jen ty církve, které uznávají trojiční pojetí Boha. S tímto
přístupem jsem jako filozof nemohla souhlasit,
a proto jsem z církve odešla. Bylo to pro mne těžké rozhodování, už kvůli mamince, ale snažila
jsem se zachovat poctivě a žít v souladu se svým
svědomím.

Když mí synové chodili do jeslí, tak tam měli jednu
vychovatelku, která jim říkala: „Kluci, nejste sami na
planetě, musíte se koukat kolem sebe.“ Myslím, že v těchto
slovech je velmi dobře shrnuto, co to filosofie je.
Maskování cesty
Pro filozofy muselo být problematické vědecky pracovat a učit v systému, který uznával
jen tu jednu jedinou správnou filozofii.
To byl problém naší generace. Snažili jsme se
nejprve hledat, kdo to byl Marx. Před válkou byl
objeven jeho rukopis, který později vyšel jako
„Ekonomicko-filozofické rukopisy“. Toto dílo
bylo po osmačtyřicátém takřka na indexu.
A v tomto spisu je velice důležitý Marxův názor,
že je třeba bojovat proti odcizení člověka. To byla
myšlenka, která za války i po ní inspirovala řadu
mysliterů. Ale nemuseli jsme přednášet jen Marxe. Marx totiž vycházel z Hegela, a tak bylo možné studovat a přednášet Hegela jako předchůdce
Marxe. A protože Hegel vycházel z antických filozofů, bylo možno jako Marxovy předchůdce studovat i antickou filozofii atd. Sice pak jednou přišlo nařízení v ČSAV, že kdo bude číst Aristotela,
přijde o práci, ale ti, kteří chtěli opravdu dělat
filozofii, vždy nalezli cestu, kudy dál. Jen bylo třeba tvářit se, že se například zabýváme zdroji marxismu. Tak se nám podařilo najít i krásné téma
pro práci Tomáše Halíka: „Pojetí práce v prvotním křesanství“. Když studenti potřebovali stu-

dovat Masarykovy spisy, tak povolení získali na
základě toho, že to potřebovali pro práci ve které
„kritizovali“ buržoazní filozofii. Sartra bylo zase
možno studovat, protože se také zabýval odcizením
člověka, a tak se to zdůvodnilo tím, že „ač revizionista, řešil problémy, kterými se zabýval Marx“.
Ale i o skautingu bylo možno psát rozumné
práce. Tak například Tomáš Novotný, současný
předseda Asociace TOM, u nás psal práci, ve které se sice zabýval pedagogickými problémy družinového systému v různých dětských organizacích, ale v podstatě to byla práce o skautingu.
Co bylo vaším největším úspěchem v té době?
To, že se nám podařilo udržet po celou tu dobu
katedru dějin filozofie. Aby nebyla zrušena, museli být alespoň dva její pracovníci v KSČ. Ti potom mohli jezdit na zahraniční sympozia a vozili
nám odtud filozofickou literaturu.
Po nuceném odchodu z katedry filozofie jsem
nalezla útočiště na katedře pedagogiky. Byla to
jediná nenomenklaturní společenskovědní katedra, která mohla zaměstnávat i nečleny KSČ. Přednášela jsem tam oficiálně obecnou pedagogiku, ale
ve skutečnosti byla základem filozofie výchovy.

ní původ. Jednoho dne se však k děkanovi fakulty
dostavila jakási - a teï budu citovat jednoho kolegu - „dáma kráva“ odkudsi z ministerstva a dala
mu jakési ultimátum. Vzhledem k tomu, že filozofická fakulta měla studenty s nejhorším třídním původem, mělo být pořadí změněno a přijati studenti podle třídního původu. Náš děkan
ztrávil bezesnou noc, ale ráno nám oznámil, že
se nic na přijímacím řízení měnit nebude, protože fakulta má studenty s jedním z nejlepších
třídních původů. Víš, jak to udělal?
Ne, nevím.
Tenkrát právě vrcholila akce „77 tisíc do výroby“, která nejvíce postihla právě inteligenci a
zejména ženy, které odcházely z úřadů do dělnických povolání. Děkan seřadil studenty podle třídního postavení matek a bylo vyhráno. Problémy
však byly i jinde. Protože muže potřeboval tehdejší režim především v průmyslu, existovala
u nás jakási pozitivní diskriminace žen. Podle
ministerských pokynů jsme mohli na učitelství
přijímat i děvčata, která měla na vysvědčení čtyřky, zatímco muži mohli být přijati pouze pokud
měli jedničky, a často ani to ne. A to byl základ
dosud trvající feminizace našeho školství.
Ale v té době také začal úpadek našeho školství.
Tehdejší režim bral učitelství pouze jako servis, který měl zajišovat dodávku dostatečně
vzdělaných dělníků pro průmysl a disciplinovaných občanů. Toto pojetí však naše školství
degradovalo - stačí se rozhlédnout kolem. Kdysi byl nejváženější osobností na vesnici pan řídící učitel. Jaké je dnes postavení učitelů? Byla
to tehdy záměrná likvidace postavení pedago-

gů. Středoškolští profesoři se stali učiteli. Jenže ono je třeba pozvednout úroveň stavu a ne
snižovat lidi. Ta již zmíněná feminizace školství byla velice nedůstojná pro ženy, protože
naznačovala, že jejich učitelské povolání je jen
„doplňkový příjem“ rodiny. Samozřejmě, toto

se netýká jen učitelství, ale všech „pomáhajících profesí“.

Na cestě
Zabýváš se filozofií výchovy, co může dát filozofie vůdcům a vůdkyním oddílů?
Přednáším o tom na lesních školách, takže
vím, že to je obtížné téma. Když mí synové chodili do jeslí, tak tam měli jednu vychovatelku,
která jim říkala: „Kluci, nejste sami na planetě,
musíte se koukat kolem sebe.“ Myslím, že v těchto slovech je velmi dobře shrnuto, co to filozofie
je. A sice, že se zabývá vztahem člověka k celku.
Zatímco věda popisuje svět jako soubor daností,
filozofie je reflexí tohoto světa. Filozofie si klade
otázku, jak je možné, že jsme. Eugen Fink říká,
že člověk se nerodí hotový. Člověk přichází na svět
„bezradný“, bez řádu, bez hotové lidské formy.
Proto je stále na cestě ke svému lidství a proto
potřebuje i zkušenějšího průvodce, který ho bude
provázet na té jeho cestě od závislosti ke svobodě
rozhodování a chování.
Rodíme se do světa, který tu byl již před námi,
my mu však nedáváme smysl. Ten odhalujeme
prostřednictvím poukazů, jimž vždy už určitým
způsobem rozumíme. Poukazy smyslu - pro Tebe
to je třeba Slovo Boží - ukazují na naše místo ve
světě. Svět tak pro nás není jen souhrnem daností, ale zároveň i horizontem smyslu. To vše se děje
v lidském vědomí a my je pro to musíme připravit, aby dokázalo oněm poukazům porozumět.
Fink říká, že vzdělání a výchova je schopnost rozumět. Rozumět však může jen člověk moudrý,
tedy moudrý je ten, kdo také dokáže nasměrovat
k horizontu smyslu. V této moudrosti je poslání
vychovatele.

Prof. PhDr. Jaroslava Pešková CSc. se
narodila v Plzni 20. března 1929. V roce
1939 vstoupila v Praze do skautského
oddílu. Při Pražském povstání v roce
1945 pomáhala ve službách revolučního výboru jako ošetřovatelka.
Vystudovala na Filozofické fakultě
Karlovy univerzity obor filozofie a později zde působila jako vyučující. V roce
1965 se stala docentkou a v roce 1990
byla jmenována profesorkou filozofie
a filozofie výchovy. V letech 1990 až 1991
zastávala funkci proděkanky filozofické fakulty. Nyní pracuje jako vedoucí
katedry filozofie a filozofie výchovy na
Pedagogické fakultě UK. Přednáší také
na Husitské teologické fakultě. Je autorkou mnoha odborných publikací.
V letech 1992 až 1995 byla náčelní
Junáka.

Rozhovor

A co studenti - tehdy mohli studovat jen ti,
kteří měli patřičný třídní původ.
U nás na filozofické fakultě jsme se snažili dbát
na to, aby se k nám dostali studenti s patřičnými
studijními předpoklady, tudíž u nás rozhodovaly
výsledky přijímacích zkoušek a nikoliv jejich tříd-

Nejsme dosud vyrovnáni v Junáku s naší
minulostí. Jak se jako filozof díváš na to, že
měříme dvojím metrem? Někomu jsme schopni odpustit to, co jinému neodpustíme.
Z Junáka se vytrácí úcta k těm druhým. To
ostatně bylo vidět na změně slibu. Někteří chtěli slovo Bůh ve slibu využít k tomu, aby z Junáka
odešli lidé bez konfese. Když jsme jednali se zástupci WOSM a zdůrazňovali, že například buddhisté těžko mohou mít ve slibu pojem Bůh, protože jejich náboženství v křesanském smyslu
tento pojem nezná, bylo nám řečeno, že na tom
přece nezáleží, že ten „God“ tam je taková formalita pro to, aby Junák mohl být členem. Ale
to je přece hrozné. A když se dnes mluví
o spirituální dimenzi skautingu a zároveň některými členy Junáka nejsou respektována základní pravidla slušného chování, jestliže mezi
členy Junáka nejsou opravdu partnerské vztahy
a zakořenilo tu neférové jednání, pak ta změna
slibu byla opravdu jenom formální a veškeré povídání o spiritualitě jsou jen prázdné řeči. Bohužel s tím souvisí i změna stanov, která vedla
k tomu, že demokracie v Junáku upadá.
Proč myslíš, že demokracie v Junáku upadá?
Demokratická organizace se pozná podle
toho, do jaké míry respektuje názory menšiny.
Změnou stanov se ale Junák zbavil pojistek, které by zaručovaly, že menšinové názory budou
brány v potaz. Pokud si ústřední rada odhlasuje, že se menšinovým názorem nebude vůbec
zabývat, tak to nemá s demokracií nic společného.
Nejsem pro heslo „Děkujeme, odejděte“, ale
jsem velmi skeptická k dalšímu vývoji. V současné době se nacházíme v situaci, kterou by těžko
vyřešil nový sněm. Je to obdobná patová situace,
do jaké naši společnost dostala opoziční smlouva. A pro mne je tento stav v Junáku tragedií osobního života.
za rozhovor poděkoval
Marek Bárta
Skauting č.5/2000
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Chytré knihy

POMŮCKA PRO ČEKATELE?
Recenze na příručku
k čekatelským zkouškám
Milé TDC, píšu vám tentokrát jako rozhněvaný Tuleň. Mám za sebou čekatelské zkoušky (kvůli tomu však rozhněván
nejsem). Co udělá adept takové zkoušky? Začne přirozeně shánět literaturu, z níž by mohl komisí požadované znalosti
načerpat. A tak ke mně připutoval útlý svazeček s nadpisem Čekatelská zkouška. Laciný, do kapsy se vejde (a dá se také
zapomenout v autobuse) - to bude ono! Jenže jsem se, naiva, radoval - alespoň v některých ohledech - předčasně.

Očima průměrného čekatele
Na knížečce je až příliš vidět, že byla vydána
ve velkém spěchu. Tento spěch se odrazil nejvíce
na grafické podobě textu, který je mnohde naprosto nepřehledný (absolutní primát drží kapitolka o bezpečnosti). Jednotlivé kapitoly nemají
stejnou grafickou úpravu, ačkoli se dnes již téměř na základní škole děti učí, že informaci může
nést barva, použitý font či řez písma a strukturování textu (uživatelé Windows přesně vědí, co
mám na mysli).
Grafická jednotvárnost a příliš hustý nestrukturovaný text znesnadňuje vyhledání informací
podstatných a jejich odlišení od nepodstatných
(Bratři činovníci, vy si z hlavy pamatujete, jaký
příkon má vrtačka, s níž smí dítě ještě pracovat?)
Navíc některé formulace v textu jsou zavádějící.
A autoři někdy přeceňují, jinde podceňují cílovou věkovou skupinu, která bude s knížečkou pracovat.
Uvažujme tedy, že průměrnému adeptu čekatelské zkoušky je něco mezi 15 a 20 lety (je to
tedy v drtivé většině případů středoškolák). A vezměme to celé popořadě:
V kapitole o myšlenkových základech skautingu nejsou jasně odlišeny obecné výchovné principy od základních principů skautingu. Nespravil to příliš ani mezititulek a myslím, že některým
může tato sta celou věc trochu zatemnit. V pododdílu o slibu a zákonu je odkaz na metodickou
kapitolu. Tam se ale ke svému zklamání nedozvím opět nic nového! Pokud jde o mezinárodní
rozměr skautingu, dozvím se toho ještě méně, než
v oné základní příručce (pro niž se vžil nečeský
termín handbook). Skutečnost, že samostatné
dívčí mezinárodní sdružení má obrovský význam
v zemích, kde jsou ženy tradičně vyděleny ze společnosti (např. islámské země), mi jako středoškolákovi nedojde.

Handbook
zachránce
V kapitole, která se zabývá psychologií, se dozvím především to, že mám reflektovat svůj život
a zkušenosti. Je to jistě fajn, ale zlobím se na autora: tyto výzvy znám už z jeho jiných prací (a vím,
že je natolik dobrý, aby si mohl dovolit přepych
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neopakovat se). A chybí mi přece jen trocha preciznějších definic a především vztahy mezi jednotlivými složkami osobnosti. A některé zákonitosti
reakcí např. introvertů a extrovertů, flegmatiků
a choleriků, alespoň orientační návod, jak pracovat s dětmi s LMD (a co to vůbec je). Pěkná je podkapitola o rizikových faktorech, jenže opět je, žel,
pouze stručnějším dvojčetem stati v handbooku.
Oddíl, který se věnuje metodice, je dobrý. Jen
ta symbolika přišla zkrátka. A možná chybí také
informace, že existují různé styly učení, že každé
z dětí bude postupně preferovat ten svůj (pomůžeme-li mu jej poznat) a že je nutno na to brát
ohled (připouštím, že tato sta by byla zařaditelná i do okruhu psychologického).
Bylo již napsáno výše, že kapitola o bezpečnosti
mě zděsila svou nepřehledností a množstvím
z hlediska důležitosti neutříděných informací.
Vzhledem k tomu, že nejsem přítelem biflování
se zpaměti, bylo mi toto téma záhadou až do složení zkoušky, u které jsem raději uplatňoval selský rozum a zkušenosti odjinud.
Kapitola o zdravovědě mi přišla, promiňte prosím, jako podraz. Odvolat se na jinou knihu, je
sice možné, ale pouze v případě, že v textu a nikoli jen v seznamu literatury (na který ještě jako
středoškolák nejsem tak zvyklý) budou uvedeny
veškeré informace, které je slušné uvádět, tedy:
Zeman, Miroslav: První pomoc. Vydalo nakladatelství Galén, Praha 5 a nakladatelství UK Karolinum, Praha, 1998. Z těchto informací mi pak
logicky vyplyne to, že neseženu-li knihu jinde,
budu ji shánět v prodejně skript UK v Celetné.
Komentovat pak četbu této knihy v čekatelských
skriptech je poněkud nadbytečné (co když knihu
vyprodají?). Spíše by bylo vhodné uvést, jaké jiné
knihy jsou ke studiu vhodné v případě, že neseženu tuto jednu jedinou. V seznamu literatury

... kapitola o bezpečnosti
mě zděsila svou
nepřehledností a množstvím
z hlediska důležitosti
neutříděných informací
tedy postrádám minimálně knihy Skautská zdravověda od Jana Píska (Junácká edice, 1992)
a Příručku první pomoci od S. Tachakry (INA,
Bratislava, 1. české vydání 1997). Kapitola je
mimo komentáře textu (který nemusím mít
v okamžiku, kdy ji čtu, před sebou) plná otázek
bez odpovědí. Je to plýtvání papírem? Na oněch
čekatelských zkouškách bylo důsledkem, že se
zdravotnické fígle šprtaly na poslední chvíli opět
z onoho již několikrát zmiňovaného handbooku.

Méně spěchu,
více pečlivosti
Kapitoly o základech práva a hospodaření jsou
zase docela čtivé (a nesou nějakou informační
hodnotu). Stálo by však za to přidat nějaké to
schémátko týkající se např. organizační struktury Junáka. Schéma totiž někdy řekne víc, než
10 stran textu. V oddílu o hospodaření by bylo
možná lépe mít popisované doklady před očima
vedle textu (listování znervózňuje, i když i to se
dá přežít).
Jistě již tedy tušíte, kam směřuje má rozzlobenost. Mám čekatelské zkoušky. Příručka k čekatelským zkouškám mi (a jak se dalo vypozorovat
ani ostatním) při nich nepomohla tak, jak by asi
bývala byla mohla, kdyby rychlost tentokrát
ustoupila alespoň o maličko pečlivosti a grafické
úpravě a kdyby snad před vydáním dostalo knížku do ruky několik adeptů zkoušky a několik zkušených komisařů a vychytali mouchy dřív, než se
kniha dostala na pult.
PS.: Za nějaký čas mě budou čekat zkoušky
vůdcovské. Bude pro mě připravovaná edice materiálů k těmto zkouškám znovu noční můrou?
rozzlobený Tuleň

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

Lepší metoda

Nedělní oběd

Tři dýmky

Slavný klaun Grock dostal jednou dopis, který
přímo překypoval urážkami. Přátelé mu radili,
aby autora dopisu žaloval. Zdvořilost má přece
svoje meze. Grock to ale odmítl. Měl lepší metodu. Poslal dopis zpět odesílateli s douškou: „Včera mi byl doručen přiložený dopis. Zasílám Vám
jej, abyste jako vážený občan věděl, že nějaký
nestoudný darebák Vaším jménem posílá urážlivé dopisy. Se srdečným pozdravem. Grock.“

Z kuchyně jako obvykle žena volá: „Oběd!“
V tu chvíli si manžel čte noviny a obě děti sledují
televizní pořad s hlasitou hudbou. Všichni tři jdou
hlučně ke stolu. Netrpělivě se vrtí na svých místech.
Žena přichází. Ale místo obvyklého voňavého jídla
klade doprostřed stolu hromádku sena.
„Co... co to je?“ vydechnou ti tři. „Ty ses zbláznila?!“ „Vůbec ne. Jen jsem hledala způsob, abyste
si něčeho všimli. Vařím pro vás dvacet let a za
celou tu dobu jsem neslyšela ani slovo o tom, že
právě nežvýkáte seno.“

Jeden moudrý starý Indián dával vznětlivým mladíkům svého kmene tuto radu: „Když jsi na někoho, kdo tě smrtelně urazil, tak rozzlobený, že
ho toužíš zabít, napřed se posaï, nacpi si dobře
dýmku tabákem a vykuř ji.
Až vykouříš první dýmku, zjistíš, že když se to tak
vezme, smrt je příliš těžký trest za způsobenou
křivdu. Napadne tě, že půjdeš provinilci udělit pořádný výprask holí. Než mu půjdeš napráskat,
sedni se, nacpi tabákem druhou dýmku a celou
ji vykuř. Až skončíš, pomyslíš si, že místo pořádného výprasku by stačily vlastně barvité urážky
pěkně od plic. Výborně! Když už si to chceš jít s tím
darebákem vyříkat, usedni, nacpi si třetí dýmku,
vykuř ji, a až skončíš, budeš mít už jen chu se
s tím dotyčným usmířit.“

– co asi říkal autor dopisu na odpověï
od klauna Grocka?
– je správné se vždy chovat podle lidového „na hrubý pytel hrubá záplata“?

– vytrácí se i ze slovníku skautů „prosím“ a „děkuji“?

Vigilie / Kultura

SKAUT JE ZDVOŘILÝ

– „Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.“ (Gal 4, 22)
přetištěno ze zpravodaje Na dobré stopě

STŘÍPKY Z KULTURY
krátké informace nad fenoménem
virtuální zábavy
Patří vůbec počítačové hry do kulturní rubriky? Budeme-li se bavit o kultuře v širším slova smyslu, pak určitě ano.
V euro-americké společnosti má fenomén virtuální zábavy stabilní pozici a u některých věkových kategorií dokonce
šlape na paty televizi. Ale i když ztotožníme kulturu s uměním, mají počítačové právo na existenci. V období multimediality často splývají s kinematografií, a už v oblasti tématu nebo zpracování.
Proto mi dovolte, abych v příštích odstavcích blíže představil některé z „počítačových žánrů“.

Slovníček vůdce - počítačové hry
Adventura - Anglický název je v tomto případě mírně zavádějící. Hráč si samozřejmě užije
slibovaného dobrodružství, ale v porovnání s jinými žánry jde o „dobrodrůžo“ jiného typu. Cílem hry je totiž odhalit scénář, podle něhož musí
člověk postupovat, aby zdárně splnil zadaný úkol.
Ve skutečnosti to vypadá tak, že na obrazovce chodí zmatená postavička, která řeší rébusy, kombinuje a používá nalezené předměty. Dovedete si
tedy představit, že dynamika adventur nebývá vysoká - hráč potřebuje dostatek času k určení dalšího postupu.
Za klasiku žánru je považována dvoudílná hra
Broken Sword. V českých poměrech si mnoho pří-

znivců získal Agent Mlíčňák nebo Polda. Fajnšmekři, kteří se slzou v oku vzpomínají na osmibitové počítače, nedají dopustit na tzv. textovky adventury bez grafického zpracování.
Akční hra (doomovka) - Troufám si říct, že
k ní přičichnul každý, kdo někdy pracoval s počítačem. Málokdo totiž ovládne pudy a nevydá se
s kulometem v ruce kosit hordy mutantů. Kvůli
tomu bývají akční hry zatracovány s poukazem na
přílišnou agresivitu a odstup od skutečnosti. Smrt
je totiž pro ovládanou postavu jenom trapnou epizodou, kterou lze ukončit načtením uložené pozice.
U tohoto druhu her dochází k nejtěsnější identifikaci hráče s postavou - často se tak stává, že

člověk před obrazovkou uhýbá imaginárním střelám nebo se snaží pohledem za monitor odhadnout další situaci. K úspěšnému zvládnutí podobné „gamesy“ nepotřebujete nic než dobrý postřeh,
adekvátně rychlou reakci a dobrého pamatováka, abyste nezabloudili v labyrintu chodeb.
Zvláštní kouzlo milovníkům doomovek skýtá
hra po síti, zvláš vzájemný boj dvou hráčů proti
sobě (tzv. deathmatch). Stereotypní počítačovou
inteligenci nahrazuje lidská logika, proto je dobré
znát psychologii protivníka.
Nejznámější sérií tohoto žánru je WolfensteinDoom-Quake.
Quick
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INSPIRACE I PRO JUNÁKA?
na okraj článku ze starého Činu
Když jsme po listopadu 1989 začínali obnovovat činnost Junáka, nebyla literatura pro výchovu vůdců oddílů a rádců
družin jako dnes, a tak se opisovalo a případně rozmnožovalo, co se dalo. V dobré snaze pomoci mladým vůdcům
pokusil jsem se sestavit sešit, který zasílám redakci Skautingu. Je to pomůcka, která vznikla z tehdy vycházejícího
„skautského zpravodaje ČIN“. Sešit jsem nazval „Program pro mladé lidi“. První část je věnována tomu, co musí udělat
vůdce oddílu ve spolupráci s rádci družin na začátku skautského roku v měsíci září, a nazývá se „Dobrý start“.

Změny skautského
programu
Druhá část „Trendy v nových programových
systémech“ je překlad z článku z časopisu „World
skauting“, který též vyšel ve skautském zpravodaji. Tento článek mne velmi zaujal a pokládal
jsem za povinnost s ním seznámit mladé vůdce
v podobě uvedeného sešitu. Článek není napsán
proto, aby vybízel ke změnám jen pro ně samotné. Změna musí být výsledkem pečlivého prostudování situace a jasného přesvědčení, že bude
splňovat podmínky, které můžeme vytýčit pro dobrý skautský program. Nedoporučují tedy změny,

Nové trendy dávají přednost demokratickému vedení oddílu před autoritativním

které jsou nezbytné, doporučují však učinit důkladnou analýzu národních programů s cílem
ujistit se, že program v současných podmínkách
slouží a odpovídá mladým lidem a společnosti.
Jsou lidé, kteří vítají programové změny jako projev zdravé adaptace skautingu na současný svět.
Jiní shledávají změny jako alarmující, nebo pociují, že tradiční skautské ideje nejsou předávány prostřednictvím těchto programů. Pociují, že
jsou svědky trendu ke zřeïování skautingu, jenž
je prost tradičních charakteristik a může být považován za obyčejný typ aktivity volného času.
Pro nalezení kriterií na jejichž základě je třeba
změny zavést, musí organizace přesně rozlišovat
mezi základními principy a programem. Zatímco základní principy jsou stálé, to jest, jsou
považovány za všeobecné a věcné, program je
proměnlivý - musí se přizpůsobit dvěma faktorům:
1. myšlenkovým základům skautingu (skautingu jako idei)
2. potřebám a aspiracím mladých lidí ve společnosti, v níž žijí
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Otázka, která následuje, zní: „Které jsou ony
neměnné základní principy?“ Zmíněný článek
uvádí následující:
Slib a Zákon
Družinový systém
Příroda
Učení vlastní zkušenosti
Mezinárodní porozumění
(mezi jiné principy, jež nejsou vyjmenovány,
ale jsou považovány za základní, patří např. dobrovolný a nezávislý charakter skautingu)

Družinový systém
Junák má velikou přednost proti jiným mládežnickým organizacím v družinovém systému
výchovy. Družina je založena na přátelství, na
existenci a vývoji mezilidských vztahů mezi členy. Členové družin si ostatní vybírají sami, a to
je ve velké míře podmínkou pro identifikaci se
skupinou a pro rozvíjení její soudržnosti. Pevná
soudržnost přináší skupině z psychologického
a výchovného hlediska velkou vnitřní sílu. Rozvíjí se silný pocit přilnutí a věrnosti ke skupině.
Ovšem takovéto družiny vyžadují jinou roli
vůdce - ne „krotitele lvů“ ale „zahradníka“, který
vytváří podmínky pro individuální růst členů
oddílu. Nové výchovné programy kladou důraz
spíše na rozvoj osobnosti než na rozvoj dovedností

či vědomostí. V takovýchto programových systémech je důležitým prvkem vlastní aktivita členů
oddílu - nejsou těmi, kdo pouze pasivně přijímají
od vůdce. Proto se funkce vedení mění podle
situace, a s tím se mění i ten, kdo vede, protože
osoba, která se osvědčí jako vůdce v dané situaci,
nemusí být vůdčí osobností v situaci jiné. Nové
programy tedy předpokládají vedení demokratického typu, které je založené na vzájemné
důvěře. V některých skautských organizacích se
toto pojetí vedení oddílů odráží na odstranění
hodností na skautských krojích - všichni jsou
prostě vůdci, ale s rozdílnými úkoly.
V Junáku je problémem výchova, a proto je
nutné, aby starší bratři a sestry opatřovali svým
mladším druhům zdravé prostředí a povzbuzovali je ke zdravé činnosti, která jim pomáhá
k rozvoji jejich smyslu pro občanský život.
V nejbližší době se máme zařadit do Evropské
unie, do společnosti evropských států. Nepřebírejme a nekopírujme vše od zahraničních skautských organizací v domnění, že co je ze západu,
je také nejlepší. Držme se toho dobrého v našem
skautingu. Řečeno slovy A. B. Svojsíka:
„Nechme hochy pracovat po způsobu života
Robinzona, nalézat, vymýšlet, zkoušet a úkol
konečně vítězně přemáhat. To je naše škola života.“
František Vágner - Šerif (foto archiv)

Přijel jsem - opět, jako 2. prosince 1989 - abych si vychutnal v četném shluku sester a bratří výročí 10 let svobodného skautování. Tenkrát jsme
se všichni do sálu Městské knihovny v Praze nevešli a mrznouce na nádvoří protilehlého Klementina, jsme poslouchali přenášené projevy ze sálu
knihovny. Leč přepočetný shluk se nyní nekonal. Konala se pouze „sešlost“ do 50 bratří včetně několika sester. Deset let svobodného skautování
pro českou omladinu – to by přece mělo stát nám dospělým za to svolané zastavení se! Štáb konference se asi bude zabývat, kde se vloudila
chybička, že dobře myšlená akce dopadla takto. Ale bude asi zapotřebí, abychom se zamysleli i my dole, v terénu, nad sebou samými. Konference byla avízovaná ve Skautingu celý podzim. Nebo jsme též tak věrnou kopií naší současné občanské společnosti? Vzal za své i připravovaný
program. Někteří „naprogramovaní“ řečníci nemohli či nepřišli. Alespoň panelová diskuse o problémech Junáka byla dobrá a prospěšná. Takovéto diskusní pořady bychom asi měli uskutečňovat, ovšem tak do rozsahu krajského regionu. Pomohla by hlavně oddílovým a střediskovým
činovníkům.
Z dopisu bratra Lumíra Richtera, předsedy ORJ Benešov

Průběh konference

devším určena, ale své důležité místo členské
a výchovné by v ní měla mít i základna dospělých.
6. Nenechme vychovávat mládež podle objednávky žádné politické strany.
7. Nenechme budovat svou organizaci na půdě
současného Socialistického svazu mládeže a to
ani v nejvolnější formě
V debatě k prvnímu bodu tohoto prohlášení se
hodně mluvilo o změně slibu a zazněly mimo jiné
i následující názory:
- vyčkat až si nás zahraniční skauti najdou
- mezinárodní kontakty a „duch. dimenze“ nás
velice obohatily
- změna slibu zdůraznila to, co mladí lidé ve
skautingu hledají
- technický skauting jsme „věnovali“ ostatním
organizacím, duchovní a mezinárodní rozměr je
to, co nám zůstalo
- největší proměna byla v období „socialistického Junáka“ v letech 1968-72, tehdy nastal největší ústup od svojsíkovského skautingu.
K tomuto tématu zaslal redakci obsáhlý dopis vůdce oddílu Velena Fanderlika, bratr Jiří
Čejka - Péguy. Z dopisu vyjímáme:

Jak dál?
Cítí-li členka ÚRJ, že s duchovní dimenzí našeho skautského hnutí není něco v pořádku, že
se pomalu ale jistě z výchovy vytrácí, obávám se,
že „je cosi shnilého...“, jak praví Hamlet, kralevic dánský. Pak je ovšem třeba jediné. Odbourat
povrchnost ve výchovné činnosti na všech stupních (včetně čekatelských a vůdcovských zkou-

šek, výchovy roverů a rangers), soustředit se při
všech výchovných činnostech (ILŠ, LŠ, LK, kurzy
R&R, semináře, konference, celoroční skautský
program a také skautské tábory, atp.) především
na výchovu v oblasti duchovní dimenze. Zpracovat filozofii skautingu založenou na duchovní
dimenzi hnutí, vrátit se „ke kořenům“ a výstupy
dát k dispozici skautské obci nejen u nás, ale
i v zahraničí. Této literatury je hnutí velice třeba. Je třeba využít také časopisů, které Junák vydává. Zatím nacházím jen ojedinělé články, by
po obnově leccos ve Skautingu vyšlo a dnes je zapomenuto. Setkal jsem se jen s několika podnětnými příspěvky ovšem především v textech přednášek ELŠ. Jinak se většina autorů této oblasti
vyhýbá či hovoří o ní jen okrajově, buï je z toho
cítit ateismus a jisté „nucení či povinnost“ něco
k tomu říci, nebo naopak to má již do značné
míry církevní charakter. A to je trochu málo. Dokázat o problému hovořit nadkonfesně je jistě
obtížné a náročné, nicméně pro zdárný rozvoj
hnutí nezbytné a nepostradatelné. Vůdcové oddílů se ovšem musí také naučit skautskou odbornou literaturu (a nejen ji) studovat a s ní pracovat. Koneckonců, práce na sobě je součástí
jednoho ze základních principů hnutí. Ono totiž
je skutečně důležité, aby se nastupující skautík
naučil nejen vázat uzly, ale aby postupně vnímal
smysl a poslání skautingu jako svého životního
stylu. A z takových skautíků určitě vyrostou dobří
lidé. A co více si mohou skautští činovníci přát?
(K závěrům a myšlenkám panelové diskuse se
vrátíme v příštím čísle Skautingu)
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Na začátku konference bratr Jiří Navrátil
v úvodní projevu zavzpomínal na události uplynulých deseti let.
Následující panelové diskuse se zúčastnili: Michala Rocmanová - Káča, Tomáš Řehák - Špalek, Petra Šamšulová, Martin Holub - Lišák, Julius Müller - Akela, Karel Lešanovský - Kay, Jiří
Zachriáš - Pedro
Jednotlivá témata této diskuse byla dána body
tzv. sedmibodového prohlášení z 27. listopadu
1989:
1. Stavíme se za ustavení skautské organizace,
které nebudou žádné limity organizační ani ideové bránit v účasti na světovém skautském hnutí, na rozvíjení skautského bratrství a na jejím
členství v Mezinárodní skautské kanceláři.
2. Myslíme si, že základy skautingu v českých
a slovenských zemích jsou dostatečně hluboké
a pevné, aby mohly být využity k vybudování takového skautského domu, jehož obyvatelé budou
nositeli a šiřiteli nejlepších lidských vlastností.
3. Stojíme za tím, aby ve skautské organizaci
měli důstojné a odpovídající místo naši věřící
sestry a bratři, jejichž morální a mravní silou
jsme se mohli v uplynulém období mnohokrát
inspirovat.
4. Výchovný systém R. B. Powella a A. B. Svojsíka a E. T. Setona, jeho tradice, osvědčené metody práce, ale i nové moderní zkušenosti světového skautingu by pro nás měly být závazkem
a trvalým zdrojem poznávání.
5. Jsme pro to, že je třeba vystavět skautskou organizaci nejen pro děti a mládež , kterým je pře-

Akce / Pozvánka

10 LET SKAUTINGU VE SVOBODNÉ
SPOLEČNOSTI závěry panelové diskuse

Ob Rok 2000 CZECHMOOT 28. dubna - 1. května 2000 – Jak bude rovering vypadat v novém tisíciletí?
Největší roverské setkání roku 2000
Už jste někdy stáli v desetimetrové výšce a rozhodovali se, jestli skočíte, nebo ne? Hráli hru s 300 spoluhráči? Tak tentokrát
budete mít příležitost. Čeká vás nabitý program plný pohybu, diskusí a tvoření (společně i v malých skupinkách).
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podmínkou účasti je věk minimálně 15 let
přijet může každý (žádné omezení počtů)
cena je 70 Kč za osobu (zaplatíte na místě)
sejdeme se na Jižní Moravě (ale přesné místo setkání se dozví pouze přihlášení)
jídlo si uvaříte sami a spát budete ve vlastních stanech

Pořádá Junák - OVR&R, Senovážné nám. 24,
116 47 Praha 1). Přihlášku (kolik vás je,
odkud jste, kontaktní adresa, e-mail, jakou
aktivitu můžete připravit pro ostatní) pošlete do 31.3.1999 poštou nebo e-mailem.
http://www.skaut.cz/www/obrok
e-mail: obrok@junak.cz
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Zveme vás na největší české roverské setkání roku 2000. Celý roverský národ se sejde
a vy budete moci být u toho. Nenechte si ho
ujít a přijeïte s celým kmenem a skautskými
přáteli. Načerpejme inspiraci a společně hledejme příležitosti nového tisíciletí.
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Historie

MEZINÁRODNÍ SVÁTEK SKAUTEK
V ROCE 1968 vzpomíná sestra čestná náčelní
Nepředstavitelně rychle uběhl rok, kdy jsme na stránkách Skautingu vzpomínaly na jeho velkolepé oslavy v r. 1946. Při té
příležitosti jsem slíbila, že v r. 2000 vzpomeneme na oslavy r. 1969. Dokonce mi nedávno přišel do ruky blok popsaný
koncepty tehdejší oslavy.

Poselství
mezinárodního
přátelství
V r. 1969 jsem musela po dvaceti letech přerušení psát do časopisů a říkat v proslovech, že se skautky v r. 1926 rozhodly společné narozeniny Roberta
a Olave Baden-Powellových pojmenovat „Dnem
přemýšlení“ (Thinking Day, Journée de pensée).
Letos ho od r. 1990 slavíme po desáté, rok po roce.
Naše vůdkyně už znají toto datum, jeho význam
i změnu pojmenování u nás. Rozesílají pozdravy
a chystají slavnostní schůzky. Z lesních škol si přivezly píseň 22. února, vybírají příspěvky na fond,
který byl v r. 1932 na počest tohoto svátku založen.
Ale to bude jistě téma zvláštního příspěvku.
Naše oslava r. 1969 se konala na Hradě v Domě
čs. dětí (budova purkrabství). Po několik dní zde probíhala výstava fotografií a ukázek rukodělných prací skautek. Uspořádal ji stejně jako v r. 1992 v Roztokách bratr Dr. M. Mudra. Světová vlajka byla
umístěna na stojanu s dalšími vlajkami dětských organizací. Sál byl zaplněn do posledního místečka.
3. D (vůdkyně MUDr. J. Šrámková) připravila
úvodní scénku. Skautky přinášely mezinárodní
trojlístek, položily ho na stůl a zazpívaly refrén
staré mezinárodní hymny skautek („Trojlístku
zlatý na vlajce naší, vle denně výš nám nad hlavou, nový svět stvořit touha nás vznáší, spojme
v ní lásku s odvahou“). Postupně přicházely
skautky z Nového Zélandu, Francie, Brazílie
a Indie. Dívky stavěly rozsvícené svíčky na symboly trojlístku a říkaly svoje poselství. Novým
skautkám v sále hořely oči jak ta světýlka na trojlístku. Představovaly si oddíl novozélandských
rangers, který ještě před východem slunce slézá
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Za stolem zleva sestry Běla Divišová, Marie Janištíková, bratr Rudolf Plajner a dále
sestry Vlasta Koseová, Lidka Štolbová a Vlasta Macková
jednu z vysokých hor, aby první na světě pozdravil začínající slavnostní den. Přály si být
v Holandsku, aby dostaly kytičku sněženek
s břečanem - sněženky jako symbol čistých ideálů skautských a břečan pro jeho vytrvalost
a svěžest. Hltaly poselství skautek francouzsky
mluvících i poselství z Latinské Ameriky. A co když
promluvila Indka jménem mezinárodního střediska v Sangamu, otevřeného v r. 1966! Ta reprezentovala všechny, které nemluví žádnou světovou řečí. Sbor opakoval slib a zákon mezi
zapalováním jednotlivých svíček. Indka zažehla
svíčku za všechny děti, které také potřebují slunce a mír.

Řád stříbrného
trojlístku
Za předsednickým stolem nesedělo náčelnictvo
DK, ale sestry, jejichž průkopnická práce nám tuto
radostnou chvíli připravila.
Tento den se měl také poprvé udělit řád Stříbrného trojlístku. Skauti se už dávno honosili svými Stříbrnými vlky. Ale skautky nějak nenapadlo,
že by měly žádat podle vzoru Angličanek také
nějaký řád „Stříbrné rybky“.
Skupina organizačního odboru pro řády, které
předsedal Jiří Řehák, navrhla v této době, kdy jsme
se nemohly ucházet o členství ve WAGGGS (patřily jsme do Federace dětí a mládeže), aby zasloužilé členky Junáka byly dekorovány řádem Stříbrného trojlístku. Trojlístek byl litý ze stříbra
(průměr 30 mm), na středním lístku měl očko
pro kroužek (ozdobeno 3 granátky), kterým byla

provlečena stuha. Nosil se na tzv. dámské stuze
(bílá stuha 22 mm široká se 4 mm širokým červeným proužkem a 1,5 mm vzdálenou modrou
nití) pod límečkem halenky nebo na civilním
oděvu na levé straně. Kdo jej tehdy dostal? Na fotografii od leva vidíte Bělu Divišovou, již za první republiky tajemnici skautek, Marii Janištíkovou, „župního zpravodaje“ župy Masarykovy,
předválečnou náčelní moravskou, bratra náčelníka Plajnera, který jako senior Stříbrných vlků
bude první Stříbrné trojlístky udělovat, Vlastu
Koseovou, první vůdkyni českých skautek z roku
1915, zahraniční zpravodajku SJS, zemskou náčelní českou (1936), náčelní DK Junáka (1939),
po válce náčelní Čs. Junáka, místopředsedkyni
světového výboru WAGGGS a předsedkyni Evropského výboru. Vedle ní sedí Lidka Štolbová, členka I. D, naposledy oblastní velitelka v Mladé Boleslavi. Jistě vás zarazí, že mezi vyznamenanými
není první náčelní a organizátorka DLŠ Emilie
Milčicová. Pro špatný zdravotní stav nemohla
přijít. Na pravém konci sedí náčelní DK, zvolená
1968.
Říkáte, že se nikdo neusmívá? Slzy není vidět,
ale jsou. Řada stojících skautek je příslibem do
budoucna. To však ještě nevíme, že za půldruhého roku zase kroj sundáme a až do r. 1989 budeme jen svým postojem k životu a plněním skautských zákonů a slibu ve všední dny vydávat
svědectví o nestárnutí skautské výchovy.
Že je lepší vzpomínat než soustavně pracovat?
Nevěřte tomu a neustále si opakujte heslo poslední konference WAGGGS: „Vymysli si, najdi odvahu a udělej!“ Zároveň s vámi si to připomíná skoro deset milionů skautek po celém světě.
Vlasta Macková

Letní tábor začal přesně o půlnoci v pátek třináctého dne Měsíce kukuřice, při svíčkách, indiánské legendě o stvoření
Země a s přáním najít společně pramen čisté vody a dobré vztahy. Kapitánem plavby po Stříbrné řece byl bratr Jerry
z Pardubic, jeho zástupcem sestra Šmu (také z Pardubic) a prvním důstojníkem bratr Dogan z Poličky. Další instruktoři
a lektoři dorazili dle plánu a k jejich milému překvapení vše dokonale fungovalo. Podařila se jim skvělá věc - již druhý
den frekventanti ve volných chvílích nosili z lesa dříví ke kuchyni, ráno zatápěli bez řečí pod kotlem, během deseti
minut měli oloupány brambory k obědu a družina, která měla jakoby službu, promptně umyla nádobí a ještě měla
polední klid, který se stejně často zvrhl na neformální výměny názorů - téma skauting. „Jéžišmarijá,“ říkali si, „kdyby to
tak fungovalo i na táborech s našimi dětmi.“

Učení frekventanty
bavilo
Pravidelných pět denních programových bloků se týkalo témat vůdcovské zkoušky, a bylo hodně co říci a stejně jsme nestihli vše, co bychom
chtěli (alespoň nám něco zbylo do LŠ Stříbrná
řeka). Protože frekventanti dostali již na jarním
soustředění skripta, ve kterých jsem s kolektivem
spolupracovníků zpracoval odpovědi na všechny
otázky vůdcovské zkoušky, většina témat se probírala interaktivní metodou, (i když se našli jedinci, kteří prý neměli čas se od března do skript
podívat). To bylo frekventanty vesměs příznivě
hodnoceno. Mnohá témata byla probírána formou praktické činnosti - táboření, tělovýchova
a sport, zdravověda, záchrana tonoucího a plavecký výcvik atd. Vzhledem k možnostem základny jsme využívali i PC, bylo prakticky probráno
hospodaření, administrativa oddílu a hlavně tábora. Dokonce i to frekventanty bavilo. Snad to
bylo tím, že jsme zvolili lidský přístup a že jsme
si předem stanovili ve všech dvanácti oblastech
vůdcovské zkoušky, co by měl budoucí vůdce znát
bezpodmínečně, co by měl znát všeobecně, o čem
by měl vědět, že existuje, kde to najde a vyčte (zákony, vyhlášky, řády), a bohužel jsme objevili
i oblasti, jejichž znalost budoucím vůdcem oddílu - to zdůrazňuji - pokládáme za zbytečnou (podvojné účetnictví střediska a věci s tím spojené
apod.) Zpestřením programu byla i návštěva člena CHKO Žïárské vrchy Vojty, který, ač neskaut,
nám předvedl perfektní přednášku o ekologické
výchově dětí a mládeže v oddíle. Pečlivě jsme se
u budoucích vůdců a vůdkyň snažili o pochopení duchovní dimenze skautingu, vyšších hodnot
a o navození skutečně skautského prostředí a vzájemně přátelských vztahů. Sám jsem byl nakonec mile překvapen, že právě toto se nám podařilo téměř na 100 %.

Hry, hříčky
a křídla slávy
Programy po večerním nástupu od 20.00 byly
dobrovolné, avšak nikdo nikdy nechyběl. Zástupci našich tří družin si to mezi sebou několikrát

rozdali ve známé hře Riskuj. V rámci kultury
a estetiky jsem uspořádal čtyři hudební večery
s historií country, trampské písně a folku od šedesátých let po současnost, zakončených Baladou pro banditu. Došlo i na ty „velké“ hry.
V Dobrodružství Poseidonu si každý sáhl na dno
a překonal sám sebe, odnesl si nějaký ten šrám,
(někteří i na duši - i já). Záměrnými didaktickými chybami i očekávanými chybami hráčů
s následným rozborem jsme si v praxi vyzkoušeli, jak se dá, v knize ideálně popsaná málo strukturovaná hra, „zkazit“. Vyrušeni telefonem od
„normální“ přednášky jsme absolvovali velkou
zdravotnickou hru na odhalení slabin na úvod série přednášek a praktických cvičení ze zdravovědy
a první pomoci. Závěrečná noc po slavnostním táborovém ohni patřila velké psychohře Křídla slávy,
která v nás zanechala pocity, jež otřásly naší duší...
Ještě dnes jsem okouzlen zcela nečekaným výsledkem, který potvrdil to, co jsme podvědomě všichni
cítili – jaká jsme byli fajn parta a jak neradi jsme
opouštěli náš ostrůvek krásných vztahů a vraceli
se na rozbouřené moře všedního života.

Zkoušky
Druhý víkend v Měsíci padajícího listí bylo poslední setkání, kde již proběhly vlastní vůdcovské zkoušky. Těch se mohli zúčastnit i uchazeči,
kteří neprošli VLKem. Celkem se jich sjelo na
Maděru čtyřicet dva. Na „druhé“ straně stálo dvacet členů zkušební komise, řekl bych velmi fundované a v zastoupení ChK i DK. Také zkoušky
jsme pojali netradičním stylem. Po slavnostním
zahájení v 8 hodin ráno uchazeči o vůdcovský titul dostali čas do 18.00 večer, aby se nechali vyzkoušet ze všech čtrnácti oborů zkoušky. Nebyly
žádné harmonogramy kdo, kde, kdy a u koho má
být. Každý zkoušející zkoušel i několik oborů
a uchazeči si mohli vybrat, ke komu chtějí jít.
Zkoušející sami pokládali libovolné otázky na
dané téma, otázky se nelosovaly, jako tomu bylo
doposud. Zkoušející tak měl možnost hlouběji
zjistit znalosti uchazeče. Zkoušky proběhly bez
stresů, poklidným tempem, skončily v 18.15.
Zkoušející si velmi pochvalovali tento systém,
protože nebyl tak stereotypní a ubíjející. Na první pokus prospělo 37 uchazečů, což pokládáme
za dobrý výsledek. Všichni zkoušející shodně po-

Výchova činovníků
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St řeka II. Letní tábor a hodnocení

tvrdili značný rozdíl ve znalostech absolventů VLKu
a ostatních uchazečů. Večer v 19.30 byl zapálen
slibový oheň. Letos poprvé, díky pochopení sestry
náčelní, bratra náčelníka a dalších činovníků
ústředí, jsem jim mohl hned po slibu předat vůdcovský dekret a „slibový“ vůdcovský odznak. VLK
Stříbrnou řeku jsme slavnostně ukončili přesně
o půlnoci ze soboty na neděli, na stejném místě,
kde jsme ho v létě zahájili, opět při svíčkách, které
zobrazovaly tentokrát nově vytvořené logo kurzu
a opět v duchu indiánské legendy o stvoření Země.
Na závěr mi dovolte jeden poznatek. Ve
světle letošního, pro mne krásného a na zážitky bohatého léta, jsem si uvědomil, jak
malicherně jsme promrhali celé dopoledne na Valném sněmu v Plzni rokováním
o tom, zda se příprava k VZ má jmenovat
Vůdcovská lesní škola, či Vůdcovský lesní
kurz, (to, aby nedošlo k degradaci LŠ, jak
mínila většina). Sestry a bratři - je to jedno, na názvu nezáleží, záleží jen na obsahu
a výsledku. A my na Stříbrné řece jsme to
stejně cítili a prožívali jako školu, i když
to byl „jen“ kurz.
Zbyněk Jiroušek - Jerry, Chrudimská oblast
Skauting č.5/2000
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Zahraničí

JAMBOREE V SÍTI
skautský internetový
potlach
Zatímco někteří skautští fundamentalisté nadávali na počítačové skauty kudy
chodili, konalo se loni 16. - 17. října další internetové Jamboree. A, ó hrůzo, nadšeně
se jej účastnili desítky skautů z České republiky. Co by tomu řekl náš starý dobrý
bratr Svojsík? Určitě by byl nadšen. Přinášíme několik osobních pohledů přímých
účastníků tohoto webového setkání.

Jezevec
Třebíč
Pravdou je, že JOTI či JOTA mi ještě v září tohoto roku nic neříkala, i když má již svoji tradici
a historii. V půlce září jsem po velkém shánění
informací na internetu předal Ježkovi obsáhlou
dvoustránkovou informaci ve velikosti A4 psanou
drobným písmem, aby se mi to tam všechno vešlo, se zvýrazněnými důležitými částmi textu.
Předpokládal jsem, že to postačuje jako dobrý
informační materiál pro zpravodaj ORJ Abahoa,
ale oční šotek zapracoval, a tak jako já si pletu
římskými číslicemi psané měsíce, tak si Ježek plete měsíce psané - obzvláště září a říjen. A tak se
stalo, co se stát jaksi muselo. Abahoa vyšla bez
informací o JOTI, které oční šotek přisoudil datum konání v září, a tak neaktuální informaci
nebylo nutné v Abahoa uvádět. Když tato pravda
vyplavala na povrch na pondělní schůzi střediska pár dní před konáním JOTI, už se nedalo nic
dělat. Já se jako správný Jezevec vztekal na osud
a oční skřítek si jenom někde v koutku potutelně
mnul ruce.
Moje žena Viouš a holky ze 6. a 7.oddílu odjely na víkendovou akci, kterou měly domluvenu
ještě dlouho před tím, než se vědělo, že bude JOTI.
Mně nechaly doma dvě moje děti, dvou a půl ročního Pepu a šestiletou Annu, což jsem jim sám
chlapsky a dobrovolně nabídl. Moje vlčata, kde
je drtivá většina nováčků, taky nepřišla, neb nemají ještě zažitý vlčácký život a rodiče se je ještě
bojí pouštět na vlčácké akce, což je plně pochopitelné. Kdo tedy vůbec přišel na mé pozvání? Světe div se, NIKDO! Pravděpodobně o tom nevěděli
nebo seděli u vysílačky či klávesnice někde jinde.
Celou sobotu a neděli jsem čekal na zazvonění skautů. Zazvonila pouze zvědavá sousedka
a ptala se po ženě. Moje přesvědčení, že budeme
v kontaktu se skautskými oddíly z různých koutů
světa 48 hodin v kuse, vzalo za své. Většinu víkendu jsem se stejně musel starat o své děti. Oba
nakrmit, vyměnit Pepovi něco počůraného, pokárat Aničku za nekonečné škádlení sourozence
Pepy, Pepu pokárat za lezení po výškách, večerní
mytí a nakonec uspávání, a tak podobně a pořád
dokola. Ale nevzdal jsem to. Vybaven velmi slabými znalostmi anglického jazyka a slovníkem
jsem se pustil do kontaktování skautů z různých
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koutů světa. Nebylo to sice 48 hodin, byly to asi
4 hodiny, co mi děti dovolily. Ale stály za to. Hlavně ta poslední v neděli, kdy už byla doma žena,
starajíc se o děti a občas nakukujíc na 15 palcový monitor, aby se zeptala, jak se daří na JOTI.
Na jeden mail, který měl tu zvláštnost, že přišel mezi posledními ještě v průběhu týdne a byl
z Jižní Ameriky, odpovídala rangers Pavla ze sedmého dívčího oddílu. Plácali jsme svorně dohromady anglickou gramatiku a slovíčka na klávesnici a Pavle jiskřily oči nadšením. K dopisu jsme
ještě přibalili zvukovou nahrávku s Pavliným
anglickým pozdravem a celý balíček odeslali.
Potom jsme ještě pokecali přes klávesnici s bratry scouty v Austrálii, teda vlastně moc ne, už byli
dost ospalí, neb tam u nich měli už zítra po šesté
hodině ranní a nám docházela slovní zásoba angličtiny. Psaní dopisu sestře Dianě z Brazílie pro
mne bylo zadostiučiněním a krásnou odměnou
za účast na Jamboree of The Internet 99.
Tak to je v kostce průběh JOTI v jezevčí noře.
Ještě na závěr musím poznamenat, že už se strašně těším na Jamboree 2000, které, jak jsem pevně přesvědčen, zorganizuji daleko lépe než letos.
A koneckonců se nakonec i po skončení JOTI nudit nebudu. Rád bych chtěl odpovědět, nebo se
o toto podělit s druhými bratry a sestrami o spoustu krásných mailů, které přišly ze všech stran světa, a to nějaký čas zabere.

Rudoch
Poděbrady
JOTI se nám moc líbilo! Navázali jsme kontakty se skauty z naší země i ze zahraničí.
JOTI, přesněji Jamboree On The Internet česky
znamená setkání skautů na internetu. JOTI je
o něco mladším bratrem JOTA (setkání skautů na
radiových vlnách), oboje vzniklo s příchodem
moderní techniky. Myslím si, že JOTI slouží k uvědomění si skautské myšlenky v celosvětovém měřítku. Samozřejmě k navázání kontaktů. JOTI se
z našeho oddílu zúčastnilo 7 členů Junáka a jedno ještě nenarozené dítě. Krapánek jsem to zkrátil.
PS: omluv můj pravopis, jsem žákem 9. třídy
a z češtiny mám trojec.

Op
Praha
Joti jsem se účastnil spolu s dalšími 2-3 rovery
- v noci ze soboty na neděli a v neděli večer. Bylo
to moje první JOTI a možná právě proto jsem od
něj očekával asi víc. Celá akce sice byla pěknou
demonstrací celosvětovosti scoutingu, ale povětšinou byla všechna komunikace značně povrchní; klasický rozhovor přes IRC (nebo ICQ) probíhal asi takto - ahoj, jak se máte, odkud jste, jaké
je u vás počasí, na viděnou na příštím JOTI. Něco
takového člověka velmi brzy omrzí (naštěstí se
nakonec našlo přece jenom i pár výjimek, díky
kterým JOTI stálo za to). Hlavní věc, která mi na
JOTI 99 chyběla, byl nějaký seznam účastníků
podle zájmu - mám pocit, že by společné zájmy
mohly konverzaci učinit zajímavější a určitě by
se kladně podepsaly i na budoucí spolupráci (na
Joti seznámených) oddílů. Další věcí, která by nebyla špatná, je něco jako „Český JOTI webring“,
kterým by se „spojily“ české skautské stránky, které se budou účastnit JOTI (třeba přes http://
www.webring.org).
Je tu ještě spousta dalších věcí, ale vše by to
chtělo sehnat na příští JOTI partu nadšenců
(v českých měřítkách samozřejmě), která by celé
věci (novým nápadům atp.) dodala patřičný rámec a řád. V neposlední řadě bych rád poděkoval
všem, kteří chodu JOTI napomáhali a také těm,
kteří hájili naše barvy v prvních liniích IRC, ICQ
a podobných zařízeních.
Z došlých ohlasů sestavil Hynek Sládeček
hynek.sladecek@junak.cz
Ilustrace Irena Trefilová

– překonat bariéry hrou

Kdysi dávno se lidé, kteří tehdy všichni mluvili jedním jazykem, rozhodli postavit věž, která by sahala až do nebe. Aby
Bůh tuto pyšnou stavbu překazil, způsobil, že na stavbě náhle každý začal mluvit jiným jazykem. Stavebníci si
přestali rozumět, rozešli se a věž zůstala nedostavěná. Zbyla po ní jen hromada stavebního materiálu a nástrojů.
Místo, kde věž stavěli, bylo nazváno Babylón, což znamená zmatení jazyků.
Tolik příběh ze Starého zákona, který je zřejmě ohlasem na babylónské chrámové stavby zikkuraty.
všechny šroubky a po závěrečném sprintu hodila
v cíli takového „šmejra“, že by se za něj nemusel
stydět žádný řidič.
Po slalomu jsme šli házet míčem na koš a prolézat bludištěm gumového hradu, kde si zdraví
s postiženými museli pomáhat. Ostatně formulace „normální“ a „postižení“ vůbec není správná. Všichni jsme nějak postiženi a ti handicapovaní jsou naprosto normální.
Mezi poslední disciplínou a vyhlášením výsledků byla dost dlouhá chvilka na to, aby se všichni
vyřádili v lunaparku Centra Babylon. A to i přihlí-

Liberecké zábavní a nákupní centrum Babylón
bylo nedávno svědkem stavby věže nové.
„Před pěti tisíci lety vedla stavba zikkuratu k tomu, že si lidé přestali rozumět. Dnes naopak postavíme zikkurat
k tomu, abychom si lépe porozuměli.“
Těmito slovy zahájil ve středu 10.11.1999 Vezír (hlavní kapitán vodních skautů a šéf projektu) první integrované hry ZIKKURAT pořádané ve
spolupráci Nadace Škola hrou, Centra Babylón
a přístavem vodních skautů Flotila Liberec.
Myšlenka našeho Zikkuratu se objevila někdy
v říjnu. Šlo o obdobu her pro děti, které pořádá
Centrum Babylón, s tím rozdílem, že tentokrát
vždy polovinu soutěžního družstva tvořily děti ze
Školy pro tělesně postižené v Lužické ulici (při
Jedličkově ústavu) a polovinu skauti.
„Není potřeba postižené děti litovat, není třeba jim ani dávat najevo naši pomoc. Prostě je třeba vzít je na vědomí, všimnout si, že se umějí
dobře bavit a třeba si mezi nimi najít kamarády,“ řekl Vezír, když jsme projekt projednávali na
naší admiralitě.
A tak se Zikkuratu zúčastnili nejen soutěžící,
ale i diváci z několika škol a skauti Flotily jako
pořadatelé.

Čtyři družstva, každé s jinou barvou čepiček,
soutěžila ve skládání šipek na čas, v jejich hodu
na dálku, v šachovém hlavolamu „Jízdárna“, kdy
zástupce na vozíčku určoval, kam umístit šachového koně a zdravý člen družstva běhal se sedmdesáticentimetrovou figurou.
Všichni organizátoři i přihlížející se nejvíce
těšili na slalom vozíčkářů mezi brankami. Tady
byli ti z Jedličkárny opravdu doma. A což teprve,
když na jejich vozících měli stejnou trasu urazit
naši kluci z Flotily. Nebylo to tak hrozné, ale srovnat se s dívkou z jednoho družstva opravdu nešlo. Při její jízdě na vozíčku skřípaly v zatáčkách

Public relations & služba

ZIKKURAT

žející. Již nebyla hranice mezi „normálními“
a „postiženými“, již padly rozpaky, kdy jsme mnozí nevěděli, jak se jeden na druhého podívat. Společně jsme dávali zabrat autíčkům na autodromu,
společně jsme dávali zabrat nervovému systému
v kabině virtuální reality. Pravda, ti zdraví ty nepohyblivé do těch aut a kabin vnesli v náručí.
Krásné dopoledne se chýlilo ke konci a nezbylo, než vyhlásit vítězné družstvo. Vítězem, který
získal nejvíc bodů, bylo družstvo zelených. Poražených nebylo.
Skauti z Flotily určitě překonali naděje vkládané do nich před začátkem tohoto prvního soutěžení. O kolik, to se nedá napsat. Skutečnou hodnotu totiž odhalily usměvavé obličeje všech
zúčastněných a pamětní listy, které si dal každý
každému podepsat.
„Akce se povedla a myslím, že se můžeme těšit
na další, které budou v měsících únoru, březnu,
dubnu a květnu. Tam již Flotiláci nebudou soutěžit, ale přímo se budou podílet na pořádání,“
zakončil spokojeně Vezír.
Spacák (www.mujweb.cz/www/flotila.liberec)

V mezopotamské a elamské architektuře stupňovitá věž se třemi až sedmi terasami a chrámem na vrcholu. V klasické formě se schodišovými rampami (známé Etemanaki v Babylonu) vyvinut během třetího tisíciletí p.n.l.. ze sumerských terasových chrámů.
Tolik zase moudra z Ilustrovaného encyklopedického slovníku, Academica 1982.
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Skautské klubovny

5 &3

CO SE DĚJE V BÝVALÉ PRODEJNĚ
POTRAVIN? - v klubovně
5&3

dívčí Pětky a chlapecké Trojky

5 &3

Jiným skvostem naší klubovny byly maskovačky na stropě. Stěny jsme už měli obložené krásným dřevem, jen ten holý bílý strop s řadami zářivek se k tomu nějak nehodil. Ve skladu nám
leželo několik nevyužitých maskovaček, a tak
vznikl tento nápad. Na skobičky jsme maskovačky na volno připevnili ke stropu. Celkový dojem
z klubovny se rázem změnil. Vše bylo takové jiné
a útulnější.
Nedávno jsme je bohužel musely sundat. Prý
se v nich držely myši. Jestli však tato zvířátka
v klubovně nemáte, určitě to zkuste.
Rozárka

Jak šel čas
Budova, kde se dnes nachází většina střediskových kluboven včetně té naší, má celkem pohnutou historii. Její věk jsme odhadly na nějakých třicet let. Původně snad sloužila jako obchod
s potravinami. Později jako přístřešek pro zedníky
nebo také jako prostor k organizování burz. V pozdějších letech to byla klubovna Pionýrů. Po roce
1989 ji dostalo do používání naše středisko. My
jsme v ní strávily původně jen první půlrok naší
činnosti, ale po dalších asi čtyřech letech jsme se
sem opět vrátily. Nyní jsme tu, myslím, šestým rokem a troufám si říci, že společnými silami jsme
si ji za tu dobu s chlapeckou „Trojkou“ docela zútulnili. Stěny jsme obložili dřevem, pokryli je nejrůznějšími upomínkovými předměty, mapami či
obrázky a vůbec se nám tu teï docela líbí, ač před
těmi šesti lety jsme se sem vraceli neradi. V současné době slouží i ke konání střediskových či
okresních rad či jiných akcí. Součástí budovy jsou
různě veliké další čtyři klubovny.

Jen v zimním období vyplouvají na povrch její
nedostatky. Jedná se o špatné vytápění - stěny budovy teplo moc dlouho neudrží, spíš naopak,
a hlavně pak o to, že v zimě zde není možné používat sociální zařízení, protože zamrzá voda.

Námět i pro vás
(nemáte-li myši)
Shodou okolností se ani jedna z věcí, které se
chystám popsat, již v naší klubovně nenachází,
ale snad se zrovna vám zalíbí a použijete ji.
Bývalo zvykem, že v jednom rohu klubovny
(ten nejméně frekventovaný) vždy stávalo vůdcovské křeslo, které kluci vyrobili na jednom
z táborů. Za ním byly připevněny všechny oddílové vlajky a na stěnách kolem visely fotky všech
táborů. Tento koutek tvořil jakousi stálou vzpomínku na tábory, ale také nedotknutelné místo,
které připomínalo sílu našich tradic a rituálů.
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Nabídka klubovny
Klubovnu lze nabídnout, ale kvůli špatnému sociálnímu zařízení pouze v teplejším
ročním období. Naše klubovna pobere určitě dvacet lidí i víc a v nutném případě
jsou tu přilehlé klubovny dalších oddílů.
Kontakt: Jarmila Veselá, Vajgar 697/III
377 04 Jindřichův Hradec, tel: 0331/24180

Bylo/bude
Wanted: Projekt 2001!
Takto se nazývá výzva roverů
a rangers německého svazu sv. Jiří
(DPSG), kteří nyní hledají vhodný
projekt na rok 2001. Tento projekt
pak podpoří celoroční akcí ostatní
členové DPSG. Pro nás může být
zajímavé, že tento projekt hodlají
provádět v zahraničí, nejlépe
ve východní Evropě a hledají
k němu partnera. Tento projekt by
měl pomoci postiženým dětem
a mládeži. Hledají kontakty
se zahraničními skautskými
organizacemi a jejich projekty
s podobným zaměřením. Budou
vděčni za každý podnět na
e-mailové adrese:
bundesleitung @ dpsg.de.
Pošlete jim své nápady.
(Ida)
Dr. Baldur Hermans
byl na Mezinárodní katolická
konferenci skautů (CICS), která
se konala letos v Durbanu, opět
zvolen jejím zastupujícím
generálním tajemníkem. Bratr
Hermanse u nás známe jako
autora publikace Příběhy jako
kompas a neúnavného sběratele
skautských kreslených vtipů, které
zdobívaly několik předešlých
ročníků Skautingu.
(Ida)
Vyšla brožurka
Eurošlápot 2000. Obsahuje 61
šlápot (projektů určených R&R)
ve 22 zemích. Česká republika je
zastoupena již tradičním letním
putováním Czech Tour a akcí
Tapiserie pro konference 2001.
Přátelé skautingu
v Evropě se sešli 8.-10. října
v maïarském Györu na svém
prvním výročním setkání, aby
se zabývali otázkami podpory
skautského hnutí v Evropě.
Na tomto setkání byla také představena nová slovenská příručka
pro vůdce vlčat, která byla vydána
za podpory Hallovy nadace.
Výroční setkání skautek
a skautů, kteří reprezentují
skautské hnutí v Evropském Youth

Foru (evropská obdoba naší
ČRDM) se konalo 21.-24. října
v italském městě Rivalba nedaleko
Turína. Kromě vzájemné výměny
zkušeností se zabývali i otázkami
prezentace skautských projektů
v institucích EU, možnostmi
lobbyingu a systémem finančních
fondů EU.
Ostravští skauti
byli požádáni o pomoc při III.
celostátní konferenci nevládních
neziskových organizací a slíbili
zajistit na konferenci pořadatelskou službu, prezenci, a obsluhu
šatny a bufetu. V bezvadných
krojích, s úsměvem ochotně
udělali, co bylo třeba, delegáti
nešetřili chválou na jejich adresu,
zkrátka výborně prezentovali
ostravský skauting na veřejnosti.
Konference, která se konala
22. - 24. října v areálu VŠB,
se zúčastnili delegáti nejrůznějších
organizací, nadací, hnutí,
občanských iniciativ, spolků z celé
republiky a delegace ze Slovenska,
Polska a Chorvatska. Přítomni byli
i čestní hosté, mj. rektor VŠB - TU
zástupci ministerstva pro místní
rozvoj, ostravského magistrátu,
městských obvodů, měst a obcí
regionu.
(Sten)

své všem zájemcům. Každá
prezentace obsahovala jak teoretickou stránku, tak praktickou, což
byla většinou hra nebo ukázka
z činnosti LŠ nebo LK. Vše
probíhalo přesně tak, jak mělo,
a dokonce zbyl čas i na relaxaci,
listování v provizorní knihovně,
debatu nad skautskými časopisy
nebo jen na výměnu prožitků.
(Šrám)

Události

UDÁLOSTI kolem nás

y uck
v
se čí e ro t d
lo ýro aš cou
a
St V N S

I vy můžete ovlivnit
tvář vašeho měsíčníku: redakce
Skautingu hledá nové spolupracovníky. Redaktory rubrik,
zpravodaje nově vznikající
skautské tiskové agentury. Pro
studenty možnost odborné praxe.
Pište, mailujte, telefonujte, faxujte
- viz tiráž na str. 2

CZECHMOOT
2000

Na štědrý den skauti
opět roznášeli Betlémské světlo.
Kromě rozhlasu se letos na této
akci prvně oficiálně podílely také
České dráhy. Skautská lilie se tak
objevila na plakátech na mnoha
nádražích. Škoda jen, že o skautech na nich nebyla ani zmínka.
Roznášení světla na mnoha
místech doprovázely další skautské
aktivity. Například zbraslavští
skauti vybírali peníze na adopci
dětí na dálku.

Jak bude vypadat rovering
v novém tisíciletí?
Největší roverské setkání
roku - obRok 2000 pořádají
ve dnech od 28. dubna do
1. května 2000 odbory pro
výchovu roverů a rangers.
Po všechny dny vás čeká
nabitý program plný pohybu,
diskusí a tvoření. Přijeïte
s celým kmenem a skautskými přáteli. Načerpejme
inspiraci a společně hledejme příležitosti nového
tisíciletí.
Podrobnosti na 17 str. Skautingu
a adrese: http://www.skaut.cz/www/
obrok

Scout duck

Evropská skautská
kancelář přivítala Yarifa Friedmana z Izraele jako nového
finančního asistenta. Nahradí
Kristela Meuniera, který odešel
během období své zkušební lhůty.
Absolventi lesních škol
a lesních kurzů z okresu Nymburk
se setkali loni 12.-14. listopadu
v nymburské Tortuze. Po večerním
oficiálním zahájení jsme utvořili
několik skupinek a rozvinuli
diskuzi. Každý byl nažhavený
podělit se o nové poznatky a své
zkušenosti doplnit zkušenostmi
druhých. Nakonec byla vytvořena
jedna velká skupina, kde se sjednocovaly výsledky diskusí. Ještě ten
večer jsme se rozdělili podle škol či
kursů s tím, že každý bude
ve vymezeném čase prezentovat to

Kolik slibů máš,
tolikrát jsi skautem. Nové hnutí
se plíživě šíří Junákem. Ti, kteří
to se skautingem myslí opravdu
vážně, již nebudou nosit
špendlíky s barevnými hlavičkami. Závazek důsledného
dodržování skautského slibu
a zákona odráží více slibových
odznaků na jejich krojích.
Zatím se v českých luzích
a hájích můžete setkat se superskauty se dvěmi slibovými
odznaky. Zanedlouho prý
přibude i třetí.

Skautská prodejna

JUN - PRAHA
kde slouží skauti skautům,
oznamuje následující
změny:
Nové bankovní spojení:
0201 586319/ 0800
Nový telefon:
02/ 333 83 059
Nový fax:
02/ 333 83 025
Skauting č.5/2000

23

Integrované hry
ZIKKURAT
Stavba babylonské věže zikkuratu vedla
k nedorozumění. Hry Zikkurat
vedou k porozumění.
Pořadatel: Nadace Škola hrou
Provozní zajištění: Centrum Babylon
Organizace: Junák, středisko Flotila Liberec

Soutěžila a společně se bavila šestičlenná
družstva složená z poloviny žáky libereckých
základních škol a z poloviny hendikepovanými
žáky ze ZŠ při Jedličkově ústavu, ZŠ při SPC
pro neslyšící a z dalších skupin postižených

V závodě se skládaly a házely vlaštovky, projížděl
slalom na vozíčku, zdolávalo bludiště a mnohé další
disciplíny. Soutěžili v nich vždy proti sobě členové
s odpovídajícím postižením nebo žáci bez postižení.
Takto dosažené body se v družstvu sčítaly. Všichni
obdrželi pamětní listy s podpisy svého družstva.
Vítězové si odnesli diplomy a drobné ceny.

Po vlastní soutěži byl pro přítomné volný
přístup i do zábavního centra Babylon.
Další hry Zikkurat se chystají na únor
a další měsíce školního roku.

10. listopadu
1999

fota z archivu junáckého
středika Flotila Liberec

