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Den, který si skautky zvolily za svůj svátek, je již za námi. O tomto dni bylo
již mnoho napsáno, byl mnohokrát slaven. Pro mnohé skautky možná již ztrácí smysl a význam. Přesto bych chtěla znovu vzpomenout životní příběh dvou
vzácných lidí.
Na začátku evropského skautingu byl Lord Baden-Powell, muž, který dal náplň chlapeckým létům. Narodil se v Londýně 22. února 1857 jako osmé z deseti
dětí. O třicetdva let později se 22. února narodila dívka jménem Olave. Zní to
jako pohádka, ale ti dva se v roce 1912 potkali na lodi plující na Jamajku a tajně
se zasnoubili. Jí bylo 23 let a jemu 55. Když Lord B.P. ukončil svou cestu za
skauty v USA, Japonsku, Novém Zélandu, Austrálii a Jižní Africe, tak se dne
30. října 1912 s Olave oženil. Mnozí lidé s tím nesouhlasili, matka Olave i někteří
skauti. Jeden malý kluk náčelníkovi napsal: „Zklamal jste mne. Už nebudete
pracovat se skauty jako předtím, protože Vás bude chtít pro sebe Vaše žena.
Všechno je v háji.“ Ale neměl pravdu.
Olave se vrhla do práce a již v roce 1913 vedla oddíl skautek, brzy se stala
členkou náčelnictva. Za 1. světové války v letech 1914-1918 Olave odjela do
Francie a podílela se na práci v útulku pro vojáky, ačkoli sama měla dvě malé
děti. V roce 1916 ji zvolily náčelní anglických skautek. Za rok se jí narodilo
třetí dítě. Později manželé B.P. pečovali ještě o tři osiřelé neteře. Vychovávali
tedy šest dětí. Jejich život až do samého konce byl vyplněn prací pro děti, mládež, pro rodinu vlastní i celosvětovou - skautskou.
Co dodat? Již několikrát jsme „slavily“ svůj den sesterství, celosvětově nazývaný „Thinking Day“. Mnohdy ani nevíme, jak na to, proč se vlastně sejít, jak
slavit, nebo všechny slavné dny po čase zevšední. Myslím si, že když se ve
jménu tohoto poutavého životního příběhu zastavíme v běhu života a pozveme
jiný oddíl, roj nebo družinu ke společnému posezení, hrám a zpěvu, uděláme
pro sebe velmi mnoho. Pokud toto výročí bude jediným důvodem abychom se
během roku sešli s neznámým a někdy třeba i opuštěným oddílem, potom to je
dobré výročí. Nebo jestli mnohdy vázne vzájemná komunikace v naší organizaci, nemůže za to ani ústředí, ani náčelnictva, ani středisko, ani ORJ, ale jen
TY a JÁ.
Životní příběh skautských manželů je pro nás hvězdou, která září na naši
skautskou cestu i osobní život právě v době, kdy se z Lásky stalo jen ušpiněné
slovo, kdy fungující rodina je pro mnohé neuskutečnitelný a přežitý sen, kdy
vztah dvou lidí je poskvrněn slovem AIDS, kdy...
Zkusme být jiní a zcela obyčejným a prostým způsobem sobě vlastním žijme
tak, jako by každý náš den měl být „Thinking Day“.
Marie Fialová - Mary

Omluva
Ačkoli se snažíme přinášet ověřené informace, jsou okamžiky, kdy redakce čtenáře uvedla v omyl.
V 1. čísle tohoto ročníku jsme nesprávně uvedli e-mailovou adresu na Gerarda Waardijka. Správně
má být: waardijk@worldonline.nl. Ve Skautingu č. 4 jsme na stránce 20 uvedli nesprávně jméno
autorky článku o semináři evropského regionu ICCG. Sestře Nety, která je jeho spoluautorkou se velice omlouváme. Naše omluva patří i Geradu Waadijkovi a v neposlední řadě i všem, které jsme takto
uvedli v omyl.
Marek Bárta
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Nová skautská organizace mezi námi

Causa

ČESKÝ SKAUT již není český junák
To, co počátkem roku vypadalo jako fáma a co se s železnou pravidelností vracelo zpět - zaručeně pravdivá zvěst, že se
potají připravuje vznik nové skautské organizace, se potvrdilo jako nezvratný fakt. Pod názvem „Skaut - český skauting
ABS“ zaregistrovalo Ministerstvo vnitra ČR 6. ledna 2000 nové občanské sdružení.

Otazníky zůstávají
Dne 26. listopadu 1999 podal bývalý předseda
Pražské rady Junáka bratr Lubor Seifert jako zástupce sedmičlenného přípravného výboru žádost
o registraci nové skautské organizace. Po ministerstvem vnitra navržené úpravě stanov byla tato
organizace počátkem ledna zaregistrována.
O této události s největší pravděpodobností však
již víte. Přípravný výbor prý obeslal všechna střediska a ORJ informačním letákem. Nová organizace zatím vyvolává řadu otázek. Již její název,
ve kterém se odvolává na A.B. Svojsíka je podivný. Jednak to byl právě bratr zakladatel, který prosazoval slovo „junák“ jako ekvivalent anglickému „scout“, jednak je o A.B. Svojsíkovi známo,
že aktivně usiloval o sjednocení skautských organizací v tehdejší ČSR. Proč si ti, kteří se rozhodli odejít z Junáka a vytvořit novou skautskou
organizaci, dali do názvu jeho iniciály, zůstane
patrně ještě nějaký čas nezodpovězenou otázkou.
Přestože přípravný výbor ve zmíněném prohlášení slibuje odpovědět na konkrétní telefonické do-

...nová skautská
organizace je odsouzena
k mezinárodní izolaci
tazy, oba činovníci, kteří jsou pod ním podepsáni
odmítli v telefonickém rozhovoru odpovědět na
otázky pro Skauting s tím, že to neodpovídá jejich strategii. Bez odpovědi tak zatím zůstává například otázka, kde získali databázi středisek a ORJ.
Se vznikem nové organizace, která ve svém letáku dává nepokrytě najevo, že hodlá být útočištěm pro ty, kterým se v Junáku nelíbí, samozřejmě vyvstává otázka majetku. Bratr Pavel Ondrák
- Monti, místopředseda ÚRK Junáka, říká, že pokud bude chtít jakékoliv středisko Junáka přestoupit do organizace Skaut, bude muset zažádat vyšší
organizační jednotku - v tomto případě ORJ o vydání svého majetku (tedy majetku, který nebyl pořízen z dotací určených Junáku). Vydání
majetku Junáka, například nemovitostí, bude
muset posuzovat Ústřední rada.
Bratr Ondřej Vanke, člen Evropského skautského výboru, soudí, že nová skautská organizace je
odsouzena k mezinárodní izolaci, protože výhradním zástupcem České republiky ve světových
skautských organizacích je Junák.

V již zmíněném letáku je také Junáku vytýkáno to, že se nesnaží o rozvíjení pozitivních vztahů s ostatními skautskými organizacemi v naší
republice. Mohli bychom tedy očekávat, že členové přípravného výboru s těmito organizacemi
jednali. Bratr Milan Hubáček z táborového ústředí
YMCA však říká, že neví o žádné takovéto iniciativě týkající se YMCA skautů. Přípravný výbor Skauta však, jak nám sdělil bratr Michal Vondráček Dali, nejednal ani se Svazem skautů a skautek ČR.

s oddílem, či dokonce s celým střediskem do nové
organizace přejít.
Neshledávám to jako příliš šastný vývoj událostí. Místo toho, abychom společně pracovali
na propagaci českého skautingu, se štěpíme.
Okolnosti vzniku nové organizace těžko budou
nakloněny intenzivní spolupráci s Junákem.
Není to pouze důsledek ČRDM nebo nových stanov, jsou zde dva velmi odlišné názorové proudy. Část zastánců jednoho proudu zřejmě neu-

Předseda Kulturní rady Junáka a člen Svojsíkova
oddílu, bratr Mirek Pergler, je zásadně proti štěpení
skautského hnutí, protože v jednotě je síla.
A co o vzniku organizace Skaut soudí někteří
činovníci Junáka? Bratr Jan Pečínka, střediskový
vůdce z Čechovic, říká, že podle jeho mínění tato
smutná situace vznikla z rozporů mezi některými
činovníky ústředí, kteří nehledají, co je spojuje, a
nejsou schopni si vyjít vstříc. Přestože jsou tyto rozpory negativním příkladem pro celé hnutí, nehodlá jejich středisko z Junáka vystoupit. „Nikdo není
dokonalý a je stále co vylepšovat,“ říká bratr Jan.
Předseda Kulturní rady Junáka a člen Svojsíkova oddílu, bratr Mirek Pergler, je zásadně proti
štěpení skautského hnutí, protože v jednotě je síla.
Navíc tato situace mnoho lidí dezorientuje. Nicméně podle bratra Mirka by pro nás vznik Skauta měl být příležitostí k sebereflexi. Měli bychom
se nad sebou s pokorou zamyslet, co děláme špatně, a snažit se vycházet lidem vstříc. Kdo jiný by
se měl dohodnout než skauti?
Snažíme se o to, aby náš časopis přinášel aktuální zprávy z dění v našem skautském hnutí.
Z tohoto důvodu jsme museli do příštího čísla přesunout informace o tom, jak pokračují práce na
nových skautských krojích.
Marek Bárta

Martinův komentář
Včera mi přišel dopis (viz http://www.mujweb.
cz/www/masin/skaut), ve kterém se mi dává na
vědomí, že z důvodu nedemokratičnosti Junáka
a nemožnosti domluvy se současnou ÚRJ, byla
6. 1. 2000 založena nová skautská organizace pod
názvem Skaut - český skauting ABS. Dopis mi byl
zaslán, abych, pokud o to budu stát, mohl sám,

nesla to, že v Junáku je v menšině (jinak by
přece nemohla být například přehlasována na
sněmu v otázce nových stanov nebo by měla
více „svých“ lidi v ÚRJ). Nesouhlasím s názorem v dopise, že je to důsledek nedemokratičnosti naší organizace.
Nikomu nevnucuji své názory na tuto záležitost, je na každém, aby se rozhodl podle sebe.
Obavám se ale, že nyní je situace třaskavější než
u všech předchozích ožehavých témat - buï může
vyústit v očistnou katarzi, po níž zde budou dvě
sice nespolupracující, ale ani si neškodící organizace, nebo ve vše zničující požár, který nás utopí
v léta se táhnoucích sporech o majetek, vyčítání
všech křivd až do pátého kolene apod. A je lhostejno zda do nové organizace odejde 5 % nebo
50 % současné členské základny.
Když se nám nepodaří rozejít se v klidu, jistě
se najde někdo, kdo naše špinavé prádlo vytáhne
na veřejnost, a pak se v tom budeme tak dlouho
přehrabovat, až v očích veřejnosti ztratí skauting
veškerý kredit.
A tak prosím, zkuste si zachovat slušnost. Než
něco napíšete do internetové konference nebo
i jinam, zkuste si to přečíst, jako by to psal někdo vám a upravte to tak, abyste se neurazili,
a než někomu plivnete do tváře, vzpomeňte si, co
všechno jste s ním prožili, třeba vás to přejde.
Když po sobe začneme házet bahno, budeme špinaví všichni. To že někdo odchází jinam, není pro
mě důvod, abych mu nepodal ruku, když je to
slušný člověk. Jen má jiné názory.
Martin Mašín
100. středisko STOVKA Praha
Skauting č.6/20000
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SKAUTI a T.G.M.
historie jednoho přátelství

V březnu oslavíme 150. výročí narození Tomáše Garrigue Masaryka, velkého
českého filozofa a státníka. Pro mnoho skautů v Československu mnoho znamenal a doufejme, že i nadále znamená. Jaký byl jeho vliv na skautské hnutí?
Při hledání odpovědi na tuto otázku jsem si vzal na pomoc samizdatové vydání
knihy Zavátou junáckou stezkou od Rudolfa Plajnera.

První kontakty
Podle některých hlasů to prý byl právě pan profesor Masaryk, kdo Antonína Benjamina Svojsíka upozornil na anglický skauting, nicméně pravděpodobnější vysvětlení je, že A.B. Svojsíka na
skauting upozornilo rakousko-uherské ministerstvo kultu a vyučování, které pomocí skautingu
řešilo modernizaci tělesné výchovy. Nicméně
T.G.M. počátky našeho skautingu do jisté míry
negativně ovlivnil - přislíbil totiž příspěvek do
Základů junáctví, ale nakonec jej neposlal.
Po vzniku republiky však pan prezident Masaryk skautům velice pomáhal už jenom tím, že neodmítl záštitu nad nově vznikajícím Svazem junáků skautů RČS. Tehdy se A.B. Svojsík se svými
spolupracovníky věnoval velmi agilně propagaci
skautingu v mnoha našich městech. Své přednášky obvykle zakončoval slovy:
„Mám ještě jednu touhu, jednu prosbu, kterou
končím a vyvrcholuji svá dnešní slova: Uzná-li
vláda a veřejnost československá oprávněnost naší
existence, význam naší práce a poskytne-li nám
pomocné ruky, pak porosteme živelně. A tu bych
si přál, aby milovaný prezident náš, jako byl tatíčkem svým legionářům, byl také tatíčkem junáků - českých skautů. Jsem přesvědčen, že nebude míti nikdo na světě dětí oddanějších, dětí,
které by dovedly projeviti více lásky a vděčnosti
k svému otci, než naše československé junáctvo!“
Samozřejmě, odvolávání se na pana prezidenta nebylo příčinou nárůstu členské základny. Za
to mohla především Svojsíkova neúnavná propagační činnost, ale jméno T.G.M. poskytovalo určitou oporu, bylo jistým znakem důvěryhodnosti
nového rozvíjejícího se hnutí.

Prezident ochránce
Po prázdninách roku 1919 vedení SJS RČS zevrubně informovalo pana prezidenta o obtížích,
které ustavení svazu provázely, o počtu registrovaných skautů, o právě skončených táborech
a také o tom, že svaz byl přijat za člena mezinárodního skautského ústředí. K této zprávě byla
také přiložena žádost o protektorát pana prezidenta nad junáckou mládeží.
Nedlouho na to kancelář prezidenta republiky
oznámila, že pan prezident záštitu nad SJS RČS
přijímá a že je ochoten přijmout jeho zástupce
na slyšení.
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Audience se konala 23. prosince 1919 a pan
prezident zasáhl poměrně významným způsobem
do stanov ve prospěch demokracie. Souhlasil sice
se způsobem organizace Svazu podle anglického
vzoru, ale členy Hlavního stanu místo jmenování protektorem doporučil volit valným sněmem.
Pan prezident také projevil ochotu vykonat v dohledné době přehlídku junáctva a odevzdat mu
při té příležitosti vlajku.
Přehlídka se konala 9. května 1920 ve Španělském sále Pražského hradu a zúčastnilo se jí na
2500 skautů a skautek ze všech krajů republiky.

Projev prezidenta
republiky
svazovým skautům
1920
„Já vám děkuji všem ze srdce, děkuji také ve
jménu své ženy. Přijímám a dávám hlas idei bratrství. Bratrství a z toho praktické důsledky vyvozují, aby nezůstalo heslem, bratrství všech nás
Čechů a Slováků v prvé řadě a pak všech ostatních národů, ale i bratrství ve vašich řadách
a všech skautů je velká skautská idea. Skautství,
jak se na ně dívám a co vše vím, bylo by mně
jako ideál praktickosti - praktickosti v malém
i velkém. Praktickosti v tom smyslu, aby mládež
v městech a ve velkých místech, nebyla vychovávána tak uměle, až nepřirozeně. Tu praktickost,
míním praktickost rukou i práce, dovésti si pomoci a nebýti závislým na jiných. Praktickost,
která vylučuje luxus, to platí zase zejména pro
města; žádný přepych, žádné zbytečnosti, vyhazování jmění a sil a tím uskutečnění praktického bratrství a prostoty, prostoty republikánské.
Republika je ideál, to není pro nás jen forma státu
vedle jiných forem. Republika dle mého mínění
je ideál starořímské prostoty těch reků odhodlaných jít za republiku dáti všechno. Prostota
a praktičnost to jest nám potřebou a pak na konec intimní svazek s přírodou. Příroda je potrava
pro tělo, vzduch a slunko. My, všechna starší generace byla vychovávána v pověrách hygienických
a dietetických. My jsme nechápali a nechápeme,
že vzduch je nejpřirozenější a nejlacinější a stejně potřebnou potravou. Příroda je demokratická,
a proto vidím ve skautingu školu republikánskou.
Prohlašuji vám všem: Nazdar!“

Prezident pozorovatel
Ta již několikrát zmíněná záštita pana prezidenta však byla záštitou mravní a svazoví skauti
z ní nikdy neměli hmotný prospěch. Jak píše Rudolf Plajner, spíše by se dalo říci, že čím byla přízeň Masarykovy rodiny větší, tím byla finanční
podpora svazového skautingu z veřejných prostředků menší, nebo dokonce žádná (zatímco
v roce 1924 například Čsl. Skauti Volnosti, organizace mládeže čsl. socialistů čítající 2.000 členů získala od státu 600.000 Kč, nedostal Svaz,
který tehdy měl na 30.000 členů, ani haléř).
Svou vděčnost za to, že pan prezident vzal
Svaz vystavený kritice politických stran a netěšící se přízni tělovýchovných organizací pod svá
ochranná křídla, vyjadřovali úctou, vděčností
a oddaností. To se projevovalo zejména ve službě, o kterou byli požádáni buï prostřednictvím
ceremoniáře bratra prof. Gutha-Jarkovského
nebo jeho kanceláří. Stávalo se tak nejčastěji při
významných oficiálních událostech na Pražském hradě, ale i v Lánech či v Topolčiankách,
kde stávali čestnou stráž nebo konali pořadatelské služby. Společná služba českých a slovenských skautů v Topolčiankách přitom napomáhala upevňování jejich vzájemných vztahů.
T.G.M. ovšem velmi bedlivě sledoval, co se mezi
skauty děje. Zval si k soukromým slyšením jak
představitele Svazu, tak delegace či zástupce zahraničních skautských svazů, kteří byli v ČSR na
návštěvě. Návštěvami na skautských táborech sice
znepříjemňoval život své ochrance, ale zato byl
dobře informován o úrovni skautské výchovy.
Na skauty nezapomínal ani během svých zahraničních návštěv, kde se setkával s představiteli tamních skautů. V Anglii se například setkal se
světovým náčelníkem B.P., ve Francii jednal
s náčelníkem skautů unionistů, ve Švýcarsku rozmlouval o úkolech skautingu ve světě s baronem
Pierrem Coubertinem, předsedou Mezinárodního
olympijského výboru.

Se starostou Svazu junáků skautů RČS dr. Edvardem Benešem

Prezident - strážce
junáctví
U příležitosti osmdesátých narozenin Svaz udělil T.G.M. za zásluhy o československé junáky Řád
stříbrného vlka. Jeho přijetím se stal pan prezident jedním z „dvanácti strážců junáctví“. Také
svolil k přejmenování župy Slovácké na skautskou
župu Masarykovu.
Pan prezident přijal patronát nad Tábory slovanských skautů, které byly uspořádány v roce
1931 u příležitosti oslav dvacátého výročí vzniku
skautingu u nás. V rámci oficiálního programu
byl uskutečněn v neděli 28. června velkolepý
skautský průvod Prahou. Cíl byl na třetím hradním nádvoří, kde skauti vzdali hold hlavě státu

a vyslechli projev pana prezidenta, bratra náčelníka Svojsíka a bratra prezidenta Zwiazku Harcerstwa Polskiego..

Prezident republiky TGM zůstal ochráncem
svazového skautingu až do své smrti 14. září 1937.
Skauti tehdy na uctění památky svého ochránce
drželi šestidenní smutek a v den pohřbu jej doprovodili na Lánský hřbitov. Tam jej navštěvovali
každý rok v den výročí jeho narození a to i tehdy,
kdy se skauting musel uchýlit do ilegality. Někteří dokonce za to byli „odměněni“ vězením.
-mb(podle knihy Zavátou junáckou stezkou)

Vítám vás milí hosté, v republice a jménem
republiky.
Akceptuji váš pěkný program, jak jste jej
přednesli, zástupcové skautů polských u nás.
Akceptuji váš program, že účinnou láskou ke
svému národu usilujete o sblížení a sbratření
lidstva: lidstvo nesmí být abstraktem, lidstvo
je organizací národů a států.
Skautská metoda a taktika je vyslovena vaší
prací a jménem. Snažíte se o pěkný život v přírodě; to samo sebou přináší jisté oproštění,
jednoduchost, pravdivost. Zároveň anglické
jméno skaut znamená, že jste rozvědčíci, že
sbíráte informace, že pozorujete. Dáváte pozor na sebe a kolem sebe, ale dáváte také pozor na své bratry. Angličanům slovo skaut znamená také hodinky - prostředek a symbol
přesnosti.
Smím na konec, zejména skautům našim
připomenout, že jsme v naší historii měli celou řadu mužů, snažících se svým způsobem
o váš program. Jmenuji alespoň lidového krále
Jiříka, který držel ideál věčného míru. Skauti
slovanští a všech národů - dostůjte mužně svému programu!

Tema měsíce / Inzerce

Projev prezidenta
republiky
k účastníkům
Táborů
slovanských
skautů

Deník
knih
knih za
za cenu
cenu čtyř
čtyř !!
!! Jaroslava Foglara
z d a rm a !!
Pokud si objednáte první čtyři svazky z edice Skautské deníky v celkové ceně 180 Kč,
dostanete pátý svazek deník Jaroslava Foglara – Tábor Svazu Třinácti zdarma
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A. B. Svojsík
Vzpomínky z cest

J. Wolker
Těm, kterým patřím

J. Zábrana
Náruč plná vřesu

H. Vecková
Moje Jamboree

J. Foglar
Tábor Svazu Třinácti

Objednávky přijímá distribuční oddělení Tiskového a distribučního centra Junáka, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
tel: 02/ 24 102 415, fax: 02/ 24 102 223, e-mail: tdc@junak.cz
Skauting č.6/20000
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Z redakční pošty

NÁZORY A ÚVAHY z dopisů
čtenářů Skautingu

Redakce si vyhrazuje právo
uveřejněné dopisy krátit

Je z čeho se radovat
Milí přátelé, objevuje se řada kritických názorů na činnost ÚRJ, stav hnutí atd. Nechci tím říci,
že není co kritizovat. Je však potřeba také jasně
říci, že spousta věcí v našem hnutí funguje dobře
a leccos se daří. Chtěl bych se podělit o následující drobnosti:
Jako vůdce střediska jsem potřeboval ohledně zakoupení pozemku tábořiště určité dokumenty od tajemníka ÚRJ. Bylo vyřízeno přesně, rychle a dostal jsem k celé operaci řadu
cenných rad. Jako vůdce oddílu skautů mě potěšila letošní příloha časopisu Skauting - nápady pro lepší práci se stezkou. Od vydání nového Řádu pro výchovu činovníků jsem zažil
troje vůdcovské zkoušky, dvoje čekatelky a zdá
se mi, že jsme o kus dál. Jako občana mě potěšilo prohlášení ÚRJ k 28. říjnu o výchově a demokracii.
Myslím, že kromě slov kritiky je potřeba vyslovit i slova uznání. A proto děkuji všem těm „nahoře“, kteří se zasloužili o to, že máme pro svoji
činnost alespoň takové podmínky, jaké máme.
Píši, abychom si alespoň občas uvědomili, že přes

všechny ty „svaté války“ proti někomu či něčemu je důvod nemít stále jen „blbou náladu“.
Daniel Vychodil - Simba, Slatiňany

Nevyklízejme pole
Pionýru!
Pokud ostravský region není výjimkou, tak
z toho, co vidím u nás, si dovolím tvrdit, že současný Pionýr je několik dětských oddílů, které se
vůbec neprojevují na veřejnosti a zbytky dospělých struktur podnikající se zařízeními zkonfiskovanými jejich původním majitelům a majetkem SSM a KSČ. O existenci jakéhosi Pionýra se
mohu přesvědčit pouze na jaře z letáčků zvoucích na jejich letní tábory. Prosakuje z nich byznys s dětskou rekreací (14 denní tábory za
3 500 Kč) a spíše konzumní než výchovná náplň.
A tak jsem se dost nechápavě tvářil na otázku
jednoho našeho obecního zastupitele: „Kdy se
skauti vyrovnají pionýrům, když pionýrů je v Ostravě registrováno 6 000?“

Tento fakt si mohu vysvětlit jedině tak, že jako
členové Pionýra jsou vykazováni právě účastníci
jejich táborů.
Proto mě nemile překvapilo hlasování ÚRJ
o vystoupení Junáka z ČRDM. Právě tady je příležitost prosadit závazná kritéria opravdově dokumentující činnost a členskou základnu a rázem by splaskla bublina o druhé největší dětské
organizaci v ČR. Že tajemník ČRDM není skaut,
je rovněž naše chyba. Určitě by to napomohlo
k tomu, aby Junák rychleji získal ve společnosti
postavení, které mu náleží. Rovněž by se zvýšila
šance vrátit alespoň zbytek majetku dětských organizací jejich majitelům, když už jeho většinu
starší bratři pionýrů - svazáci a komunisté, dávno rozkradli a rozprodali. Pokud se Pionýr poctivě nevyrovná s ostatními, budou prohlášení
p. Bělohlávka o ochotě ke spolupráci s ostatními
členy ČRDM jen pusté, licoměrné fráze.
A na závěr: Jelikož rozhodnutí o vstupu Junáka do ČRDM bylo přijato rozhodnutím sněmu
v Plzni, bylo by ukončení jeho členství v ní hlasováním ÚRJ stejně neplatné.
J. Holek - Sten, Ostrava

NOVÉ ODBORKY pro světlušky a
Výzva
ke spolupráci
vlčata
Stejně jako odbory pro výchovu skautek a skautů, které již „své“ odborky přepracovaly, i odbory pro
výchovu světlušek a vlčat cítí potřebu renovovat odborky pro naše nejmenší. Dnešní doba přináší dětem mnoho nových informací jak v mediích, knížkách a různých kroužcích, tak za pomoci počítačové
techniky i ve škole. Již v tomto věku mají více vědomostí a znalostí než předpokládají dosavadní odborky. Myslíme si, že je třeba na tuto skutečnost reagovat a některé body přepracovat. Jednak proto, aby
byla zajištěna plynulá návaznost na skautské odborky (např. 2-3 body splněné ve vlčácké odborce budou počítány do skautské) a jednak abychom je obohatili o nové druhy.
Dáváme nyní možnost všem, kteří nám chtějí
být v tomto našem úkolu nápomocni svými zkušenostmi jako odborníci v daných oborech (barevných skupinách), ale také těm, kteří chtějí říci
svůj názor. Oba odbory zatím pracovaly na první
verzi samostatně. Za vlčácký odbor byl garantem
bratr Tomáš Pokorný - Elektron, za světluškovský sestra Marcela Ondráková - Marcipánka.

Váš úkol
Spolu s tímto časopisem jsme Vám rozeslali
vydání vlčáckých odborek z roku 1990, abyste
měli v ruce podklady pro své připomínky a ná-
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měty. Každou barevnou skupinu odborek má na
starost tzv. garant, kterému můžete posílat své
podněty a návrhy do konce března 2000 (viz adresy garantů). Koncem dubna by měl každý garant předložit novou verzi své skupiny. Oba odbory se shodly na dvoustupňovém systému
odborek. Také se rozhodly, že budou v závěru pracovat společně tak, aby výsledkem byly pokud
možno jednotné odborky pro vlčata a světlušky
se stejnými nášivkami. Celý tým garantů se sejde
14. května a vše zpracuje do konečné podoby tak,
aby na podzim byly odborky připraveny do tisku.
Předem děkuji všem, kteří budou mít snahu
pomoci, aby byly odborky pro naše nejmenší co
nejlepší, aby se jim líbily a obohatily tak program
ve smečkách a rojích.
za odbory vlčat a světlušek
zpravodajka Jindra Kozáková - Sojka

Garanti pro
jednotlivé skupiny
Hnědá skupina
Tomáš Pokorný - Elektron, Macháčkova 8,
318 09 Plzeň, e-mail: pokorny5@students.zcu.cz
Tmavě modrá skupina
Lenka Hýbnerová - Leňa, Foerstrova 61,
779 00 Olomouc

Červená skupina
Jana Toulcová - Skokan, Škroupovo nám. 9,
130 00 Praha 3, tel. d.: 02/ 627 34 60
Žlutá skupina
Alexandr Rudolf - Saša, Tachovská 9,
323 25 Plzeň, tel.: 019/ 524709
Světle modrá skupina (vodáci)
Radka Valešová, Waltrova 14,
301 11 Plzeň, tel.: 019/ 281 029
Fialová skupina
Jindra Kozáková - Sojka, ul. F. Kafky 442,
563 01 Lanškroun, tel. d.: 0467/ 521790,
tel. zam. 0465/ 564300,
e-mail: jindra.kozakova@post.cz
Bílá skupina
MUDr. Ivan Brabec - Jezevec, Fučíkova 9,
460 01 Liberec 5, tel. d.: 048/ 5105253,
tel. ordinace + fax 048/ 5120789,
e-mail: 30smecka@atlas.cz
Černá skupina
Jan Šebrle - Šedák, Na větru 693,
563 01 Lanškroun, tel. d.: 0467/ 524167
Zelená skupina
Josef Dytrych - Pepek, Vrchlického 1747,
413 01 Roudnice n. Labem, tel. d.: 0411/ 832352,
mobil: 0603/ 368588
Světlušky
Marcela Ondráková - Marcipánka, Mírová 1287,
Nové Město na Moravě,
tel. zam.: 0616/ 683510 (mikrob. lab.)

Pedagogicko-psychologická poradna
Redakce časopisu Skauting otevírá pro všechny, kdo pracují s dětmi a mládeží, pedagogicko-psychologickou poradnu.
Pokud máte s některými dětmi v oddílech problémy a nevíte proč, případně děti, které samy mají nějaké problémy a vy
nevíte, jak jim pomoci, jsou vám naši odborníci připraveni poradit. Napíšete-li do redakce, váš dopis jim předáme,
případně vám zprostředkujeme odbornou konzultaci. A protože více hlav více ví a někteří ze čtenářů mají vlastní zkušenosti s řešením výchovných problémů, vybrané problémy s vaším svolením zveřejníme, aby se k nim mohli vyjádřit
i ostatní čtenáři. V některém z dalších čísel se potom k vašemu problému vrátíme a otiskneme názory čtenářů na jeho
řešení i komentář našeho odborníka.

Poradna

VAŠE STAROSTI NA NAŠÍ HLAVU

Problém na duben
Jeden z kluků v oddíle, který vedu,
se stále více uzavírá do svého vlastního vysněného světa a postupně ztrácí
zájem o práci v oddíle, ale i o školu.
Je to třináctiletý jedináček. Poradíte
mi, co mám dělat?
Tonda
Rady Tondovi posílejte
na adresu redakce do 10. března

Rádkyně
Otázka:
Obracím se na vás s žádostí o radu. Moje dcera
je skautka, je jí 14 let a skauting patří mezi její
nejoblíbenější aktivity. Letos však došlo v jejich
oddílu ke změnám. Počet členů narostl náborem
a příchodem světlušek. Družina mé dcery byla
rozpuštěna s tím, že se ze členů této družiny stanou rádkyně nových družinek. Nyní tedy děvčata
14-15 let vedou družinky nových skautek. Nemají vlastní schůzky, na kterých by se jim někdo věnoval, program výprav a tábora se přizpůsobuje
novým, mladším členkám. Je to tak správné? Děvčata kolísají mezi názorem, že je to jejich skautská povinnost, starat se o mladší členy a pomoci
vedoucím, které to časově nezvládají, a mezi názorem, že chtějí mít vlastní družinky a vlastní
vedoucí, scházet se jako dříve, učit se nové dovednosti a program výprav a schůzek mít odpovídající jejich věku. (Dříve jim bylo slibováno, že
až budou starší, budou dělat spoustu věcí, program se však stále přizpůsobuje novým mladším
členům.) Děvčata si nechtějí pohněvat své vedoucí, protože je mají velmi rády. Ale práce s mladšími skauty je příliš neuspokojuje, a myslím si, že
ji ani nezvládají. Mám obavy, že je brzy skauting
bude příliš vyčerpávat a najdou si uplatnění někde jinde - třeba v turistickém oddíle. A to by mě
velmi mrzelo. Poradíte děvčatům, co mají dělat?
Dana
Odpověï:
V zásadě to správné není, ale neznám situaci
ve zmíněném oddíle. Je otázkou, jaké jiné řešení
se nabízelo.
Rozpustit fungující družinu a nadělat z jejích
členů rádce nováčků je obecně dost nešastné řešení. Zdaleka ne každý se hodí na rádce družiny,

I rádkyně potřebují vlastní program, vlastní schůzky a výpravy.
Potřebují se také „vyblbnout“ po svém (ilustrační foto Anna Cuhrová).
na to má podle mě tak třetina dětí. Rádce musí být
osobnost s přirozenou autoritou, musí mít organizační schopnosti, umět ostatní nadchnout a spoustu dalších vlastností. Dostat na krk hordu nováčků
je záběr ještě větší. Bývá to neposedné klubko, které se zvládá daleko hůře než zaběhnutá družina
a mají s tím co dělat i zkušení rádci. Hrozí zde tedy
to, co Dana popisuje. Dívky svou úlohu nezvládají
proto, že na to nemají zkušenosti (předpokládám,
že většina z nich nikdy nerádcovala) a mnohé ani
povahu. Skutečně tedy hrozí, že to dívky znechutí
natolik, že odejdou.
Podívám-li se na to z pohledu vedoucího oddílu, může situace vypadat trochu jinak. K velkému náboru a rozpuštění stávající družiny dochází
obvykle v době, kdy je oddíl v určité krizi - počet
členů klesne pod rozumné minimum. Kolik je to
minimum, záleží na místních podmínkách, ale
například podmínka pro registraci oddílu je 12
členu mladších osmnácti let. Pak již přestává být
oddíl funkční, je to v podstatě družina. Dětem se
to ale obvykle líbí a brání se přílivu nováčků, je
to takové komorní. Je to ale také cesta k zániku
oddílu. (Většina déle existujících oddílů si občas
touto fází projde.)
Pak tedy přijde na řadu nábor nových členů.
Rozpustit stávající družiny a z jejich členů nadělat rádce může být vhodným řešením. Tyto děti
na to ale musí být připravené (absolvovat rádcovský kurs) a musí s tím souhlasit. Dále je také
žádoucí věnovat se jim samotným - připravovat

pro ně samotné program, například speciální výpravu či schůzku, a dále rozvíjet jejich schopnosti. I ony by měly postupovat ve stezce, plnit odborky a pro to musí mít vytvořený prostor. Musí
mít také možnost „vyblbnout“ se po svém. A hlavně, vedoucí jim musí být oporou, není to tedy řešení pro vedoucího, který nestíhá. Pro něj je to
naopak větší zápřah.
Jiným řešením může být, že stávající družina
funguje postaru a nováčkům se věnují přímo vedoucí, a až se nováčci zaběhnou, přeformuje se
oddíl do nových družin. Nebo je také možno nechat starou družinu „dožít“ a vytvořit nové družiny z nováčků s rádci z jejich řad.
Co tedy poradit děvčatům? Nesmířit se se současným stavem. Program oddílu se musí přizpůsobit většině, ale pro každého by se tam mělo najít
něco, co mu sedne. Měla by tedy vše probrat s vedoucími. Pokud jsou vedoucí rozumné, jistě se
pokusí najít nějaké řešení a určitě to pro ně bude
příjemnější, než když jim dívky odejdou úplně.
Děvčata by měla chtít vytvoření prostoru pro vlastní seberealizaci formou vlastních schůzek, výprav
(třeba i jen jednou za měsíc, zatímco zbytek oddílu je na výpravě či schůzce s ostatními vedoucími), budou-li to časově zvládat, mohou pořádat i vlastní schůzky mimo normálních schůzek
stávajících družin.
Martin Mašín - Zlatý Vlas
(z debaty na internetové
skautské debatní konferenci)
Skauting č.6/20000
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Oddíl

HYDROLOGII NAVZDORY
32. oddíl vodních skautů
z Liberce
„Bratři a sestry! Je to s podivem. Tak jako v Pise stojí šikmá věž, ač to odporuje fyzikálním zákonům, tak jako v Jizerských
horách rostou jedle, ač to odporuje přírodním zákonům, tak v Liberci žije vodní skauting, ač to odporuje zákonům
hydrologickým...“

Kdo jsme a co
děláme?
Třicátý druhý oddíl vodních skautů byl založen v roce 1988 jako Fregata F5 Flotily Liberec.
Důvod byl prostý. Fregaty F1 a F2 (chlapci věkem
4.-8. třída) byly poněkud přeplněné. F3 patřila
instruktorům a Fregatka (F4) byla těch nejmladších, dnešních vlčat. Po obnově Junáka a následně po ustanovení Flotily jako 7. přístavu vodních
skautů Flotila Liberec (20. 1. 1990) přijímáme
nové označení: 32. oddíl vodních skautů (i když
se ještě dlouho používalo označení fregata F5).
Jsme tedy nejmladším oddílem našeho přístavu.
Ve vedení oddílu se dosud vystřídali tři kapitáni: Váleček, Šmudla a Čajíček. V posledních dvou
letech však většinu programu připravuje palubný Spacák. Samostatná činnost posádek se omezuje především na závody, soutěže, hry a putovní
tábory. Lodivodi jsou tedy zapojeni především při
přípravě her. Na vícedenních akcích se najdou
i chvilky na to, abychom společně probrali jednak věci minulé, tak hlavně věci budoucí - účast
na akcích, závodech...
Odborky v našem oddíle moc neletí, vlastně
skoro vůbec - tedy kromě odborek týkajících se
vody. Stejně jako při plnění stezky k tomu využíváme her a soutěží. Jednou za čas vybereme stezky a doplníme do nich to, co uznáme za vhodné.
Plán akcí na rok a nosná témata schůzek prvních několika měsíců vždy připravujeme v posledním srpnovém týdnu, kdy jezdíme do Krkonoš na
kola. Již na první schůzce v září tedy máme plán
akcí, který všichni dostanou. Troufáme si říci, že
95% akcí uskutečníme dle plánu a zbylých 5%
jsou akce podobné nebo jiné, ale v uvedeném termínu. Díky tomu, že včas upozorníme rodiče, kdy
co plánujeme, je účast na našich akcích velmi
uspokojivá. Schůzky s rodiči pořádáme minimálně jednou za půlrok, dle potřeby i častěji. Avšak
nejlépe informujeme rodiče prostřednictvím oddílových časopísků, zejména „Vodník Speciál
PLUS“ je určen především jim. Pokud však potřebují, mohou od nás jakékoliv informace získat také telefonicky, e-mailem nebo osobním kontaktem, především po schůzkách a akcích, kdy si
vyzvedávají svá bakulátka. Samozřejmě, každý
zdravý strom nese své plody, a tak i zdravá komunikace mezi námi a většinou rodičů má své
výsledky. Z jejich strany není problém pomoci
oddílu, zejména při organizaci akcí typu „týden
na kolech v Krkonoších“, kdy nám zdarma zajiš-
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Společná fotografie „u vojáka“ na výpravě v pevnosti Josefov o podzimních prázdninách
v říjnu roku 1999
ují doprovodné vozidlo. Rodiče zveme také na
některé náročnější akce a pozvánku obdrží i na
tradiční lednový ples Flotily.

Program je
náročnější
S plánováním činnosti oddílu začínáme již na
táboře. Proto ke konci tábora máme vymyšlené
nápady na celoroční hru. Protože však každým
sudým rokem podnikáme zahraniční expedice,
máme celoroční hru jen jednou za dva roky. To
proto, že na expedičních táborech je náš program
většinou mnohem náročnější, a tak nezbývá čas
na organizaci etapové hry v neznámém prostředí.
Od ostatních oddílů se lišíme především náročnější programovou náplní, která je také závislá
na věkovém průměru členů oddílu. Část našeho
programu je v podstatě srovnatelná s programem
roverským: lezení po skalách, slaňování, raftování, kajakování, výsadky v neznámých terénech,
koncem srpna pravidelné týdenní kolové miniexpedice. Náš oddílu je zaměřen především na divokou vodu - slalom a rafting (zatím do WW IV).
Vydáváme také tři oddílové časopisy: Vodník
vychází týdně, Vodník Speciál vychází po všech
akcích a zajímavých událostech nejen skautských
(cca 40x do roka) - to jsou jednostránkové informačníky. Posledním je Vodník Speciál Plus, kte-

Výcvik na kajaku pod jezem Štěkeň při
putování po Otavě ’99
rý vychází pravidelně jednou za čtvrt roku a je
určen především rodičům. Ale to je několikastránkový plátek. Nesmím zapomenout ani na Neptun
Times, což jsou tradiční přístavní noviny, vydávané na táborech všeho druhu. Více se o nich
můžete dočíst v letošním Skaut-Junáku číslo 5.
Jsou nejstarší tiskovinou vydávanou v našem přístavu, a to od 21. 7. 1970 – vycházely v době, kdy
byl skauting zakázaný!
Již jsme se zmínili, že každým sudým rokem
jezdíme v létě na třítýdenní zahraniční expedice
(Flotila od roku 1980 s jedinou výjimkou). V lichých rocích táboříme povětšinou na Orlické přehradě a jezdíme na puák na Lužnici, Otavu nebo
Vltavu (v poměru přibližně deset a deset dní).

Oddíl

nejdál) nebo tak dlouho, dokud posádka neprojede pomyslným cílem. Vše se dá ještě obměnit
a ztížit tak, že kormidelníkovi zavážeme oči
a člen, který házel tenisák, jej k němu naviguje.

Jak nás osud
doběhl

Posádky před výstupem na hrad Rabí při oddílovém vodáckém putáku na Otavě
(Tábor 1.–24. července 1999)
Pěšárna při kolové miniexpedice v srpnu
1999 – výprava od chaty Jelenka na vrchol
Sněžky

Námět na
výpravu

Plány na únor
Únor je ve znamení příprav na vodu. Koncem
února vyrážíme na Kamenici, případně jezdíme
„Riegrovku“ na Jizeře. Dle počasí a možností
našich členů a hlavně vedení oddílu, vyjíždíme
mnohokrát i dvakrát - třikrát v týdnu a samozřejmě o sobotách a někdy i nedělích. Odjíždíme
v odpoledních hodinách téměř ihned po vyučování těch, kteří se přihlásí. Není to totiž daleko
a kolem 19.-20. hodiny se vracíme. Na jeden sjezd
to akorát postačuje. Někdy si stihneme dát
i česnečku... Je to finančně náročnější, ale už
v září rodiče věděli, do čeho s námi jdou, a koneckonců se této veselé taškařice mohou zúčastnit s námi. Loni jsme společně s turnovským oddílem poprvé sjeli obtížnější Navarovskou
soutěsku. Letos je toto raftování podmínkou
k účasti na našem táboře - na expedici Alpen 2000
na jih od naší vlasti. Už se všichni těšíme.

Dominantou libereckého kraje a kotliny není
nic jiného než Ještěd. Ten se tak může stát vaším
cílem, pokud se rozhodnete podniknout nějaký
výlet v našem okolí. Samozřejmě to není jediné
místo. Také můžete navštívit lyžařské středisko
Bedřichov, projít se až na přehradu Černá Nisa.
Určitě by nebylo od věci projít či dokonce přejít
si celé Jizerské hory z Hejnic do Liberce. Naší tradiční specialitou je konat tuto akci v noci z pátku na sobotu na přelomu listopadu a prosince.
Konečně doporučuji navštívit spoustu rozhleden
a vyhlídek v celém okolí Liberce. Pokud by vám
opravdu nepřálo počasí nebo byste se chtěli i jinak kulturně vyžít, doporučuji navštívit Severočeské muzeum, plavecký bazén, zoologickou
a botanickou zahradu (nejstarší a nově přebudovanou) nebo Centrum rodinné zábavy Babylon,
kde se mimo jiné v roce 2000 chystá otevření
dlouho očekávaného Vodního ráje.

Naše oblíbená
hra
Jakou jinou hru čekat od nás vodních než hru
na vodě.
Dálkař: Posádku tvoří šest členů a jejich kormidelník. Jedinou potřebou k této hře je tenisák
a rozlehlejší vodní plocha - přehrada, jezero, rybník (pramici, pádla a vesty ani nezmiňuji). Na
pomyslné startovní čáře hodí levý háček tenisák
co nejdále. Potom posádka vyráží onen tenisák
najít. Když jej najdou, hází pravý háček a vše se
opakuje tak dlouho, dokud nedohází všichni členové posádky (to v případě, že se hraje na to, kdo

(převzato z Neptun Times 7. a 8. 7. 1997)
Prvního si smůla našla Kobliha, nebo si hned
v Mirovicích ponechala jeho batoh. Poté cesta probíhala alespoň chvilku velmi dobře. Zlatý hřeb dne
se však rychle přibližoval. Po přestupu v Písku se
přesedalo také v Táboře. I zde bylo vše v pořádku.
Dokonce byl nalezen i správný rychlík. Nebyli jsme
ovšem informováni, že pokud jedeme na Suchdol,
musíme nastoupit do posledních dvou vagónů.
Naše jednotka tedy bez obav nastoupila dopředu.
Cesta dál probíhala k naší spokojenosti, dokonce
jsme jako správně vychovaní pozdravili každého,
kdo byl spatřen podél trati. Dobrá nálada u bratří
Chrupky a Píva ovšem hluboko klesla v okamžiku,
kdy jsme míjeli nádraží Hluboká nad Vltavou.
„Honzo, jedeme do Budějic,“ Byla první reakce Píva.
„Já ty baby v informacích zabiju, vždy jedeme
blbě,“ odpověděl vykulený Chrupka. „Neříkej to
zatím klukům, třeba ještě zahneme,“ dodal.
Vláček pokračoval kupodivu po kolejích, a ty
nejen že nezahnuly, ale navíc se rapidně přibližovaly k Budějovicím. A s blížícími se Budějovicemi klesala i nálada Chrupky a Píva. Před zastavením vlaku se již vedly bilaterální rozhovory
o další cestě do Suchdola. I bakulátka byla překvapena, když zjistila, že na nádražní ceduli je
místo Suchdol napsáno České Budějovice. Naše
první kroky vedly k informacím. V pokladně nám
nejprve vynadali, co zde děláme, poté však našli
námi požadovaný spoj. Znamenalo to vrátit se
zpět do Veselí a odtud odjet posledním spojem do
Suchdola, kde nás již nervózně očekávala skupina vedená Čajochem.
Alexandr Potěšil - Spacák (též fotografie)
Roman Patočka - Čajíček
www.mujweb.cz/www/flotila.liberec
Oddíl: 32. oddíl vodních skautů
Přístav: 7. přístav vodních skautů Flotila
Liberec
Kapitán: Roman Patočka - Čajíček
Palubní: Alexandr Potěšil - Spacák, Tomáš
Brabec - Čiwava
Lodivodi: Meruňka, Uzel a Zip (studenti
středních škol)
Posádky: Fram, Kon-Tiky, Windward (každé plavidlo má svou historii)
Počet členů: 22 (3 admirálové, 3 lodivodi, 4 nově přešlá vlčata, 12 „starých“ námořních vlků), kromě vlčat mají všichni
skautský slib (vlčata zatím vlčácký)
Počet akcí: oddílové schůzky každý týden,
další akce jednou za čtrnáct dní (tři víkendové akce za dva měsíce)
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Oddílový inspiromat

TRŽIŠTĚ NÁPADŮ
drobné nápady pro činnost
oddílu
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 oddíi družiny
Chůze
po plechovkách
Potřeby: Velké plechovky od konzerv stejné
velikosti (3 pro každého hráče)
Průběh hry: Tři velké plechovky postavíme
blízko sebe na zem. Na první dvě si stoupnete
a třetí plechovku jednou rukou zvedněte a postavíte o jeden krok dopředu. Potom si na ni stoupnete nohou, která byla vzadu a uvolněnou plechovku opět rukou posunete dopředu. Tak
pokračujete, dokud nejste v cíli.
Závody v této náročné disciplíně mohou být velmi napínavé. Můžete se také vsadit, že na plechovkových chůdách přejdete suchou nohou přes
velkou louži.

Prstýnku, prstýnku...
Potřeby: Prstýnek (nebo mušle, kamínek,
mince)
Prstýnku, ty vandrovníčku,
zastav se teï na chviličku,
nikam dál už necestuj,
až tě najdu, budeš můj.
Průběh hry: Všichni si sednou do kruhu.
S rukama za zády si předávají prstýnek (mušli,
kamínek, minci) tajně z ruky do ruky. Přitom hlasitě říkají nebo zpívají uvedenou říkanku. Vybraný hráč sedí uprostřed kruhu a je hledačem prstýnku. Když zjistí, kde prstýnek je, stává se ten,
v jehož ruce byl objeven, novým hledačem. Nálezce vezme prstýnek mezi dlaně, dotýká se otevřených rukou spoluhráčů a nepozorovaně pustí
prstýnek do ruky. Ten začne nenápadně posílat
prstýnek po kruhu a celá hra začíná znovu.

Soupeřící kohouti
Průběh hry: Oba „kohouti“ zkříží ruce před
hrudí a skáčou na jedné noze kolem sebe. Přitom do sebe strkají ramenem, až jeden z nich
ztratí rovnováhu a musí si stoupnout na obě nohy.
Ten, kdo si na obě nohy stoupl třikrát, je poražen. Souboj bude obzvláště napínavý, když se
utvoří několik soupeřících dvojic a vítězové bojují proti sobě v dalších kolech tak dlouho, až
zůstane jenom jeden - vítěz.
Kdo bude nakonec nejsilnějším kohoutem?

Zápas čarodějnic
Potřeby: Násada na koště, prstýnek (nebo
kroužek)
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lu používáte. Neváhej a pošli svůj příspěvek ještě dnes! Každý příspěvek zde otištěný bude odměněn užitečnou knihou.
Průběh hry: Každá čarodějnice se pevně drží
jednoho konce násady ke koštěti a nesmí ho pustit. Mezi nimi leží na zemi kouzelný prsten. Jedna druhé se snaží zabránit, aby se sednula a prsten zvedla. Tak se strkají, tahají a perou, až se
nakonec jedna z nich prstenu zmocní. Ta se stane vrchní čarodějnicí, smí odletět na svém koštěti, nebo se pustit do boje s některou další čarodějnicí.

Změna oblečení
Potřeby: Temná místnost.
Průběh hry: Všichni hráči se pozdraví v osvětleném pokoji. Pak přestane asi na tři minuty svítit světlo. Za tu dobu musí každý na svém oblečení rychle něco změnit: Vyhrnout rukávy, odvázat
šátek, sundat ozdobu, dát si hodinky na druhou
ruku, obráceně obout boty, odložit svetr, sundat
brýle, obrátit vestu knoflíky dozadu. Po třech minutách se zase rozsvítí: Jak teï vypadá urozená
společnost? Každý hráč si poznamená změny, kterých si povšiml. Kdo jich postřehne nejvíce, vyhrává.

Štafetový závod
v sedě
Potřeby: 2 pingpongové míčky, pro každého
lžíce
Průběh hry: Utvořte dvě stejně velká mužstva, která si sednou ke stolu proti sobě. Každý
účastník si dá do úst rukoje polévkové lžíce.
Dva závodníci, sedící proti sobě na jednom
konci stolu, položí na tyto lžíce pingpongové
míčky. Na pokyn musí oba předat míček na lžíci svého souseda, ten zase dalšímu, až nakonec štafety. Nesmí si přitom pomáhat rukama.
Když některému družstvu míček spadne, musí
začít znovu od krajního hráče. Zvítězí družstvo,
které první dopraví míček od jednoho konce
stolu na druhý.

Navlékání kroužků
Potřeby: 3 hrací kostky, 1 tyčka vertikálně
upevněná do podstavce (stačí upevnit libovolnou
tyčku do plastelíny), kroužky nebo kolečka s otvorem o něco širším než průměr tyčky (lze je vystříhat z lepenky)
Cíl hry: Zbavit se všech kroužků (nebo koleček) jako první

Průběh hry: Losem se určí první hráč. Ten
rozdá všem ostatním stejný počet kroužků (koleček). Každý hráč, když na něj dojde řada, hodí
najednou třemi kostkami a pokaždé,
– když padne jednička, smí navléknout 1 kroužek,
– když padne šestka, smí dát 1 kroužek sousedovi po pravici,
– když padne šestka, pětka a čtyřka, smí navléknout na tyčku všechny kroužky, které vlastní, až
na jeden.
Kdo se první zbaví všech kroužků, vyhrává.
Zaměření hry: Počítání; zapamatovat si činnosti, které je třeba provádět; pojmy vpravo, vlevo; hledání důležitých znaků: jednička, šestka,
kombinaci šestky, pětky, čtyřky

Plavecký bazén
Tato hra vznikla ze skutečného závodu, který
jsme uspořádali v plaveckém bazénu. Byla to naše
oblíbená hra - závodit s paní učitelkou. Při vytváření hry jsme se nechali inspirovat našimi skutečnými prožitky. Vymysleli jsme závod, který začíná skokem z různých startovních bloků,
výchozích polí pro jednotlivé hráče.
Potřeby: 1 herní plán plaveckého bazénu vyrobený dětmi, hrací kostka, pro každého hráče
stejný počet figurek „plavců“ podle velikosti herního plánu.
Rozmístění hráčů: Jeden vedle druhého za
„startovacími bloky“
Cíl hry: Dovést jako první své dva, tři nebo
čtyři plavce na cílovou čáru
Průběh hry: Losováním se určí první hráč.
Hráči se při hře střídají. Každá figurky postupuje
po pravé čáře svého sloupečku. Hráči postupně
házejí kostkou a postupují každý svou figurkou
o tolik políček, kolik bodů je na kostce. Plavec,
který má podle hodu kostkou přejít přes cílovou
čáru, musí ustoupit zpět o tolik bodů, o kolik by
cílovou čáru minul. V průběhu hry se každý hráč
může rozhodovat a vybírat figurku, se kterou je
nejvýhodnější postupovat.
Zaměření hry:
– vztah ekvipotence – všichni mají stejný počet figurek, „stejně jako“, počítání, dodržování
pravidel pohybu po plánu.
vybral -wikiz publikací Chauvelová D., Michelová V.
Náměty pro stolní hry dětí, Praha, Portál, ’99
Habisreutingová J. M. (ed.)
Hry na každý den, Praha, Portál, ’99

Trendy

riziky V.
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.

Náměty nejen pro
rodiče
Co mohou rodiče udělat, aby zmenšili
nebezpečí zneužívání drog?
Nepodlehněte mylné představě, že narkomany se mohou stát jenom děti těch druhých. Pravdou je, že narkomanem se může stát každé dítě,
tedy i vaše.
Učte své děti, že užívání drog je špatné, škodlivé pro jejich vyvíjející se organismus.
Musíte vědět o činnosti svých dětí i mimo
domov co nejvíce. Poznávejte jejich přátele a seznamte se s tím, co oni dělají.
Mluvte se svými dětmi o jejich problémech
a zájmech. Naslouchejte jim. Budete-li spolu vzájemně mluvit zcela otevřeně, je daleko menší
pravděpodobnost, že se budou snažit uniknout
svým problémům za pomoci alkoholu a drog.
Seznamte se s příznaky užívání drog a reagujte velmi rychle, když je zpozorujete u svých
dětí. Snažte se poznat psychologii svého dítěte,
reagujte ihned, když se vám zdá, že s vaším dítětem není něco v pořádku.
Obrate se na svého dětského nebo dorostového lékaře. U nich, spolu s dětským psychologem nebo psychiatrem, najdete plné pochopení
a podporu. Obrátit se na ně není žádná ostuda.
Lepší je planý poplach než opomenutí rizikových
signálů. V mnohém vám může pomoci i skautské středisko vašeho dítěte.
Sledujte informace, kterých se vám dostává
v tisku, televizi i rozhlase. Situace na drogové scéně se u nás překotně posouvá od „měkkých“
k „tvrdým“ drogám a mnohé informace rychle
zaostávají. Týkají se i vás, protože se mohou týkat právě vašeho dítěte!
Všechny tyto zprávy můžete číst společně a diskutovat o nich. Promluvte se svými dětmi, jak
vážný vliv na jejich zdraví může mít jen jediné
užití drogy.

Podezření na
drogovou závislost
Máte-li důvod předpokládat, že vaše dítě užívá
některou návykovou látku, přiznejte si tuto možnost a nehledejte důvody, proč by to tak nemohlo
být. Neignorujte příznaky, protože vaše dítě právě teï potřebuje vaši rychlou pomoc.

Měli byste si o tom promluvit se svým dítětem klidně, objektivně, bez emocí, bez výčitek.
Vytvořte taková pravidla hry, která by mu
omezila zcela samostatné vycházky, návštěvy některých kamarádů a zajistila nad ním dohled.
Požádejte o radu lékaře, dětského psychologa nebo psychiatra.
Snažte se založit svépomocnou skupinu rodičů, jejichž děti jsou stejně ohroženy nebo postiženy.

Nečekejte až problém
vznikne, dítě potřebuje vaši
odpověï nyní...
Rozhovory
s dětmi
Je důležité, abyste v oddíle vytvořili trvalé prostředí vzájemné důvěry, v němž je možné volně
mezi sebou komunikovat, kde se může každý
k jakékoliv věci svobodně vyjádřit a se svým problémem se druhému svěřit. Často už jen to, že si
dítě může s někým blízkým promluvit, kdo si na
něj vždy najde čas, může zabránit experimentům
dítěte s drogami - experimentům se smrtí. Komunikace s dětmi nemusí být vždy snadná. Zvláště,
pokud je dotyčné dítě zneužíváno nebo je už závislé na drogách. Základem je vzájemná důvěra,
neformální přátelství a čestné oboustranné vztahy mezi vedoucími a dítětem.
Nejdůležitější je osobní příklad dospělého - být
pro dítě věrohodným výchovným vzorem. Být dítěti přítelem, znamená být pro ně i autoritou.
Snažte se o vytvoření čestných, neformálních
vztahů. Hrajte si s ním, žertujte, ale v podstatných věcech jednejte pevně. Nečekejte až problém
vznikne, dítě potřebuje vaši odpověï nyní a ne
potom. Vstupujte do dětského světa a rozprávějte
s dítětem každý den. Jedině tak máte zajištěný
přístup do jeho srdce. Čeká na vaše přátelství.
Jediný skutečně účinný lék proti drogám je prevence. Vytvořit podmínky, životní styl, kdy dítě
drogu odmítá, protože ji nepotřebuje. Účastněte
se života skupiny, ke které dítě patří a snažte se
ovlivňovat jejich postoje. Zveme vás ke spolupráci se skautským oddílem nebo střediskem, jehož

je vaše dítě členem - můžete se podílet na přípravě programu a případně i vedení.
Promluvte s dětmi, jak vypadá a dopadne chronický alkoholik. Promyslete, co řeknete svým dětem o dalších závislostech - třeba o kouření.
Mluvte i o pověstech, které se snaží šířit distributoři drog. Tehdy možná zjistíte, že vaše dítě ví
o drogách již víc než vy a že si možná zahrává
s myšlenkou „zkusit to“.

Některé
z takových pověstí
Heroin a pervitin (perník) je návyková drogy, ale kokain ne. Nemůžete se stát závislým na
kokainu, pokud jej používáte jen občas. Není to
pravda. Cyklus „nahoru - dolů“ vyžaduje, aby
závislí užívali stále o něco vyšší dávky. Začíná vždy
tím, že narkoman drogu užíval jen občas a stal
se tak zákonitě závislým.
Když to zkusím jen jednou, tak se mi nic nemůže stát. Omyl. Silnější, dostupnější a stále
snadněji návykovější látky mohou způsobit návyk, ale i smrt již při prvním užití. Současně pěstovaná marihuana má třikrát více účinné látky,
než marihuana před deseti roky. Výborně se jí daří
i u nás. Takže i hašiš je dnes účinnější - pochází
ze stejné rostliny.
Nejnebezpečnější drogy jsou přece zakázány. Omyl. Stále se vyskytují nové drogy, které se
dostatečně rychle nemohou dostat na seznamy
zakázaných látek. Jejich toxické účinky se nemusí
dokázat experimentálně dostatečně rychle, i když
se o nich ze zkušenosti ví.
Některé látky, zvláště ty, které se čichají, jsou
nebezpečné nejen pro akutní smrtelnou otravu,
ale i pro pozdní následky. Jejich zneužití zanechá v mozku trvalé poškození a časem může dojít ke stavu, v němž postižený provede něco, na
co vůbec nepomyslel.
Další látky sice zdánlivě zvyšují schopnost řešit složitější úkoly, ale po odeznění jejich účinku
dochází ke zhoršení koncentrace i plných 24 hodin. I ten, kdo kouří pouze v době po škole, se ve
škole hůře soustředí.
Konečně je třeba poznamenat, že se nejedná
pouze o závislost na chemických látkách. Šíří se
rovněž psychická závislost na hracích automatech - gambling, vedoucí přes drobné krádeže ke
kriminalitě. To vše ohrožuje budoucnost vašeho
dítěte - jeho svobodu, zdraví i život. Pomozte nám
se společnou věcí - výchovou našich dětí!
Skauting č.6/20000
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Rozhovor

NADACE (nejen) PRO JUNÁKA
Rozhovor s bratrem náčelníkem
V říjnu 1999 jmenovala Ústřední rada Junáka přípravný výbor „české skautské nadace“. Jejím předsedou se stal náčelních CHK, František Šmajcl - Riki. Jelikož o činnosti tohoto výboru zatím není skautská veřejnost příliš informována,
položili jsme Rikimu několik otázek.
Řekl jsi, že Junák má být jedním ze zakladatelů nadace. Znamená to, že jich bude
víc?
Dalším zakladatelem je Evropská skautská
nadace, která kromě finančního kapitálu v hodnotě zhruba čtvrt miliónu korun přináší do nadace mezinárodní rozměr skautské myšlenky
a snad i znalosti a zkušenosti potřebné pro její
činnost. Dále probíhají jednání s firmami působícími na českém trhu s cílem nalézt jednoho nebo více partnerů silných nejen finančně,
ale také s dobrým renomé odpovídajícím skautským etickým zásadám. Za vhodné považujeme
i to, že by se na založení nadace podílely i některé fyzické osoby, a už z řad skautské nebo
neskautské veřejnosti.

Je pravda, že Junák bude mít svou nadaci?
Neřekl bych, že Junák bude mít svou nadaci
v tom smyslu, že by jí „vlastnil“. Nadace, jejíž
založení připravujeme, by měla být na Junáku
nezávislá. Bude to samostatná právnická osoba
a jejím cílem bude podpora výchovy a vzdělávání mladých lidí v duchu skautských ideálů. Junák je iniciátorem a chce být jedním z jejích zakladatelů. Do toho, jak bude posléze nadace
získávat a rozdělovat prostředky, už nebude Junák přímo zasahovat. Ani k tomu podle zákona
nebudeme mít možnost. Nadace se řídí statutem
a její chod řídí správní rada a dohlíží dozorčí
rada. Prostředky vynakládá na základě projektů,
výběrových řízení a daných pravidel.
Co je tedy vlastně nadace a co je jejím
smyslem?
Nadace je podle zákona účelové sdružení majetku zřízená pro dosahování obecně prospěšných
cílů. Zní to hrozně učeně, ale je to prostě sdružení podporující třeba rozvoj duchovních hodnot,
ochranu lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochranu přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělání,
tělovýchovy a sportu apod. Nadace používá k dosahování účelu, pro který byla zřízena, výnosů
z nadačního jmění a ostatní majetek nadace. Příkladem úspěšné nadace je Nadace Charty 77
s různými konty, např. konto Bariéry, které v po-
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slední době realizovaly úspěšný projekt Ostrovy
života, který přinesl přes 8 milionů korun pro
nákup jednotek intenzivní péče pro děti v akutním ohrožení života.
Kde se vzala myšlenka založit „skautskou“ nadaci?
V současné době u nás žádná nadace s podobným zaměřením není. I když málo kdo ví, že
jedna nadace blízká skautingu zde již byla. Pod
názvem Nadace Fons podporovala například
skautské základny a vydávání publikací. S ohledem na vyšší nároky novely Zákona o nadacích
a nadačních fondech ukončila svou činnost.
Nutnost hledat další finanční zdroje pro podporu a rozvoj skautské myšlenky v ČR vedla k opětovnému uvažování o založení „skautské“ nadace. Na základě příslibu podpory Evropské
kanceláře WOSM a odkazu zůstatku po nadaci
Fons se ÚRJ rozhodla iniciovat založení nové
skautské nadace. V řadě zemí obdobné nadace
pracují a bývají významnými přispěvateli na
skautskou činnost. Skautskou nadaci má například i Slovensko.
Je třeba říci, že důvody pro založení skautské
nadace nejsou jen ekonomické. Fungující nadace je prestižní subjekt a my věříme, že se nám
touto cestou podaří propagovat skautskou myšlenku v podnikatelských kruzích a na dalších
místech, kde toho zatím o skautingu mnoho nevědí.

Za vhodné považujeme i to,
že by se na založení
nadace podílely i některé
fyzické osoby, a už z řad
skautské nebo neskautské
veřejnosti.
Takže kdyby se někdo chtěl na založení
nadace podílet...
...tak budeme samozřejmě rádi! S ohledem na
postup prací by bylo dobře, kdyby nás pokud možno do konce března kontaktoval, nejlépe dopisem.
My se s ním potom dohodneme na schůzce, kde
probereme konkrétní podmínky. Vklad fyzických
osob předpokládáme ve výši 50 000 Kč. Je to souměřitelné s vkladem právnických osob, u kterých
počítáme s částkou čtvrt milionu.
A když chce někdo pomoci a nemá padesát tisíc?
Bude třeba název, logo... je toho hodně. Bude
vítán! Pomáhat lze již dnes. Chtěl bych tady rovnou poděkovat bratru Vladimíru Bílkovi - Šamanovi z Kutné Hory za rychlou pomoc s překladem
materiálů pro Evropskou skautskou nadaci. A jakmile se bude nadace postupně rozbíhat, budou
se vytvářet grantové programy na podporu různých oblastí činnosti. I zde bude hodně práce a na
jejich podporu bude možné přispět jakoukoliv finanční částkou. Těch padesát tisíc je otázka vkladu do základního jmění nadace.

Jak bude tato důvěryhodnost zaručena?
Jak už jsem se zmínil, nadace je po založení
řízena správní radou, která jedná nezávisle na
zakladatelích nadace, a je kontrolována dozorčí
radou. Veškerá činnost nadace, poskytování finančních prostředků a jednání jejích orgánů se
řídí statutem, který je veřejně přístupný. Zapsání
do nadačního rejstříku potvrzuje na základě nadační listiny speciálně k tomu určený soud.

O důvěryhodnosti a prestiži nadace vypovídají
i osobnosti sedící ve správní a dozorčí radě. S některými v současné době jednáme. Kromě správní rady uvažujeme o zřízení institutu nadační
rady, ve které budou zastoupeni všichni zakladatelé společně s dalšími osobnostmi jmenovanými správní radou. Máme představu, že jejím úkolem by bylo dohlížet nad náležitým naplňováním
poslání nadace, hledat nové cesty, navrhovat nové
členy správní rady apod.

Naznačil jsi, že nadace nebude jen pro
skauty...
Posláním nadace je podpora výchovy a vzdělávání mladých lidí v duchu skautských ideálů.
To neznamená, že se její dosah uzavře pouze na
Junáka. Věříme, že existuje a vznikne mnoho zajímavých projektů, které odpovídají skautským
ideálům a je dobré je podpořit. Vždy skautská
myšlenka a její ideály jsou přístupné všem - a
skautům či neskautům.

Jaké oblasti, by mohla nadace finančně
podporovat?
Tady zabíháme do „náplně práce“ nadační a
správní rady, by určité představy máme. Kromě
podpory třeba skautských domů a základen já
osobně vidím hlavně podporu projektů typu Srdce na dlani, Kapka naděje apod. Projektů, které
jsou zaměřené na pomoc bližním, na dobré skutky. A u těchto projektů je velice důležité, aby byly
úspěšné. Aby děti a mládež něco konkrétního dokázali, aby pomohli. A nadace by měla úspěchu
projektů pomoci finančně.

Věříš, že má nadace šanci na úspěch?
Neumím jít za něčím, pokud nevěřím v úspěch.
Všude kolem nás je spousta krásných nápadů,
myšlenek, idejí nebo přání. O tom, která se uskuteční, rozhodují lidé, kteří jim věří a dokáží je
realizovat. Takže věřím, že se najdou nadšenci i pro vznik nadace. Nadšenci, kteří věří
skautským myšlenkám, o které se nadace chce
opírat a které, jak věřím, bude propagovat.
Nadšenci, kteří jsou pro jejich zachování a šíření ochotni něco udělat.
připravil -jj- (foto archiv)

Rozhovor / Nová edice

Jaké vlastně musí být základní jmění nadace?
Ze zákona nejméně půl miliónu. Junák je připraven vložit polovinu této částky tvořenou právě odkazem nadace Fons. Nadace Fons ho získala dědictvím po Marii Pavlíkové a bylo určeno na
podporu skautingu. Vzhledem k tomu, že obdobnou částku přislíbila Evropská skautská nadace,
povinnost ze zákona bude splněna. Rádi bychom
ale, aby se základní jmění při založení pohybovalo kolem jednoho miliónu korun. Výše základního jmění je mimo jiné otázkou důvěryhodnosti nadace.

VŮDCOVSKÁ ZKOUŠKA
NOVÁ EDICE JUNÁKA
Odbor výchovy činovníků a odbor výchovy činovnic ve spolupráci s TDC pro vás připravil řadu příruček, souborně nazvaných Vůdcovská zkouška. Jedná se o ucelenou řadu, která vás
bude v jednotlivých cca padesátistránkových příručkách seznamovat vždy s jedním oborem vůdcovských zkoušek, při čemž základní osnovu tvoří témata, které zkoušky obsahují.
Přehled oborů: Myšlenkové základy skautingu, Historie, Psychologie, Pedagogika, Metodika, Vedení oddílu, Organizace a právo,
Hospodaření, Zdravověda, Příroda a ekologie, Táboření, příprava a
vedení tábora, Kultura a estetika, Tělovýchova a sport, Přehled témat (rétorika, písemná práce...) a navíc sylabus pro zkoušející na
vůdcovských zkouškách (pořadí vycházení nebude identické).
Edice začne vycházet na konci tohoto roku a celá by k vám měla
doputovat během roku příštího.
My vám nyní nabízíme zvýhodněné předplatné na celou edici, která
bude obsahovat nejméně 15 svazků. Navíc každý předplatitel obdrží
speciální závěsné desky na tento soubor. Celková cena předplatného je 300 Kč a zahrnuje všechny svazky edice, závěsné desky a doručení jednotlivých svazků postupně, tak jak budou vycházet, přes
Tiskového zpravodaje střediska.
Neměla by scházet na žádném středisku.
Pokud tedy chcete získat celý komplet za zvýhodněnou cenu, je
třeba zaplatit předplatné nejpozději do 29. 2. 2000. Po tomto datu
vám bohužel již nemůžeme zajistit zvýhodněné předplatitelské ceny,
takže si pospěšte se svou objednávkou – neprohloupíte!!
Objednávejte buï na objednávkovém lístku z katalogu TDC nebo
volnou formou na korespondenčním lístku s vyznačením počtu ob-

jednaných sad a s údajem o platbě. Zasílejte na adresu: Junák –
svaz skautů a skautek ČR, Tiskové a distribuční centrum, Senovážné
nám. 24, 116 47 Praha 1. Peníze je možné zaslat na naše konto
u ČSOB v Praze 1, číslo účtu 27-0600200743/0300 s názvem Junák
– TDC, jako variabilní symbol uveïte své rodné číslo nebo org. číslo střediska. Tyto symboly uveïte i do objednávky. (Neplate, prosím, na hlavní účet pro časopisy, který začíná 4001). Při převodu
z účtu na účet nezapomeňte zaslat avízo o platbě (pokud jste tak
neučinili při objednávce). Peníze je možné zaslat také přímo složenkou typu C (max. do výše 4999 Kč na jednu složenku) na výše
uvedenou adresu a do zprávy pro příjemce uvést své nacionále a svou
objednávku. Prosíme, abyste neposílali platby jinam, ani je nekombinovali s jinými (např. na časopisy, knihy apod.). Jakékoli nejasnosti a potvrzení o objednávce a platbě žádejte případně na adrese
TDC. Pokud chcete knihy vyzvednout v TDC osobně, vyznačte to, prosím, výrazně na své objednávce. O vydání dalších sešitů a jejich rozesílce se včas dozvíte ve skautském tisku.
Celý komplet i jeho jednotlivá čísla lze také po vyjití objednat za
normální prodejní cenu. Vydání bude avízované v ceníku.
Děkujeme za spolupráci a budeme se těšit na objednávky.
Vaše
Tiskové a distribuční centrum Junáka

Prodloužený termín předplatného
Skauting č.6/20000
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Chytré knihy

CHYTRÉ KNIHY
krátké recenze a informace

Z historie
katolického
skautingu
Vzpomínkový sborník Legio Angelika a P. Method
Klement přináší čtenářům ucelený pohled na historii ministrantského hnutí v před- a poválečné
Československé republice, které bylo spjato
s osobou patera Methoda Klementa OSB a které
neslo název Legio Angelika. Autoři Bohumil Svoboda a P. Jiří Reinsberg v kapitole Pohnutá historie Legio Angeliky popisují historii tohoto ojedinělého fenoménu naší římskokatolické církve na
základě věstníků hnutí, ale i osobních vzpomínek
některých osobností s ním spjatých (Mirko Vosátka, arciopat Anastáz Opasek OSB...). Není to však
odborná historická studie - některé otázky zůstávají nedořešeny - například odvolání patera Klementa z vedení Legio. Autorům se do textu také
vloudila chybička ve jménu zakladatele čs. skautingu (místo A.B. Svojsík J.B. Svojsík). Jednou se
o něm dokonce píše jako o starostovi Junáka, přestože tuto funkci nikdy nezastával. Nicméně pohled
na katolický skauting, který autoři ve své knize přinášejí, je nesmírně zajímavý. Je dobře, že je tento
sborník doplněn životopisem P. Klementa a portréty
jeho významných odchovanců - P. ThDr. Antonína
Mandla, P. ThDr. Alexandra Heidlera (známého ze
Svobodné Evropy pod pseudonymem Otec Křišan),
P. Anastáze Opaska OSB, Msgre Jiřího Reinsberga,
ThDr. Josefa Zvěřiny a biskupa Jana Lebedy. Dále
se v této publikaci můžeme seznámit se vzpomínkami některých legionistů na patera Methoda
a ukázkami z jeho drobných prací. Sborník je doplněn přehledným jmenným rejstříkem a řadou dobových fotografií a ilustrací.
(Reinsberg J., Svoboda B., Legio Angelika a P.
Method Klement, Svitavy, Trinitas, 2000)
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Skaut je
ochráncem
přírody

...s kapitolami
od dvaceti
skautských
autorů,
pod vedením
br. Mirko
Vosátky
a s grafickou
úpravou
br. Ladislava
Ruska

Příručka, která má sloužit jak těm, kdo oddíly vedou, tak i těm, kteří se na tuto práci teprve
připravují. Členění do jednotlivých kapitol vychází z osnovy vůdcovských zkoušek, snahou
autorů však bylo zpracovat příručku, kterou je
dobře mít v knihovně vždycky, když docházejí
nápady. Vedle nezbytné trochy teorie a vedle zamyšlení nad vztahem člověka a přírody jsou v ní
především shromážděny náměty na to, co v přírodě dělat, jak se k přírodě i k životnímu prostředí šetrně chovat v oddíle i v běžném životě.
Řada těchto námětů byla posbírána přímo mezi
skautskými vůdci - na lesních školách, kursech,
seminářích.
Obsáhlé přílohy mají posloužit k lepší orientaci v souvisejících termínech, v legislativě
a v mezinárodních úmluvách, v literatuře i v jiných zdrojích informací týkajících se ochrany
přírody a životního prostředí.
Příručku připravili členové ekologického odboru Junáka. Cena 75 Kč.
Sýkorka

Oldskautům
na cestu
Knížka určená členům a vůdcům oldskautských klubů s kapitolami od dvaceti skautských
autorů pod vedením br. Mirka Vosátky a grafickou úpravou br. Ladislava Ruska. Distribuci
a prodej má na starosti hospodář náčelnictva OS.
Kontakt: Miroslav Moravec,162 50 Praha 6,
Čílova 17, tel. 02/20611293.
Jednotlivé knihy lze odebrat v kanceláři PRJ,
Bubenská 36, tel. 02/802340. Cena 84 Kč.
-jj-

Srdce
na dlani
Milí Srdíčkáři,
dnes tedy trošku více
k tajnému úkolu Region.
Cílem tohoto úkolu je, aby děti poznaly
dobře své nejbližší okolí a případně si zmapovaly, kde a jak by bylo možno pomoci.
Velikost regionu záleží čistě na nich (resp.
na vás). Nikde není dána přesná rozloha.
Stejně tak není dán ani rozsah leporela či
knížky. Leporelo je vhodnější pro mladší
děti - lze využít kombinaci: jedna strana
text, jedna obrázek, nebo obrázek a dole
jednou větou komentář... Druhá varianta je
vhodnější pro starší vlčata a světlušky. Jednak se naučí sami si vázat knížky (není to
těžké a určitě se jim to bude hodit i jindy)
a jednak se budou moci projevit všestranněji, než u leporela.
Podle naší původní představy by se děti
měly nejdříve seznámit s místopisem a historií svého regionu. Kdo zde žil, jaké významné události se zde staly, proč vznikly
zrovna takové místní názvy, které se zde používají, existují-li zde místní pověsti - proč
zrovna tyto postavy a zda se promítají do
místních pojmenování. Buï se dětem podaří něco vypátrat, nebo si mohou zkusit
sepsat vlastní pověsti, vlastní náhled na to,
proč je zde zrovna tenhle název, příp. mohou vytvořit „vědecký tým“ a sepsat „vědecké pojednání“.
Dále by děti mohly hledat významné stavby - výběr opět záleží jen na nich. Možná se
jim bude zdát budova s namalovaným vodníkem na zdi zajímavější a důležitější než třeba nám Konopiště, ale nebraňme jim. Každý
nemusí psát o Hluboké nebo o katedrále sv.
Víta. Důležité je, co dětem celé to pátrání
dá, o co je obohatí, co si samy zkusí.
Další částí tohoto úkolu by mohl být rozhovor s někým, kdo dětem může k tomuto
tématu hodně říci. V ideálním případě je to
oldskaut „historik“, příp. pracovník muzea,
knihovny, matrikář... Kromě toho, že se děti
dozvědí spoustu zajímavých věcí, mohou si
i vyzkoušet „reportérskou práci“. Povídání
může být spojeno i s představením vlastní
smečky nebo roje. Vyjdou-li nám příslušné
instituce (muzea, okresní archivy, galerie,
rodné domky významných osobností...)
vstříc, je možné pomoci uspořádat výstavku
(např. k Velikonocím, ke Dni matek, ke Dni
dětí apod.), příp. přispět svým programem
při vernisáži, pomoci s jarním úklidem a na
oplátku mít možnost někde vystavit svoje dílka spolu s prezentací oddílu.
Přejeme Vám, a se plnění tajného úkolu
stane ve Vašich smečkách a rojích vhodnou doplňkovou činností, ze které budete
vycházet, a pomůže Vám při naplňování Vašich výchovných cílů.
Brum a Líba

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.

Jedna po druhé
Jeden náš přítel se při západu slunce procházel po liduprázdné pláži v Mexiku. Najednou
v dálce spatřil nějakou postavu. Když přišel blíž,
zjistil, že je to nějaký domorodec, který se co chvíli
shýbá, zdvíhá něco ze země a hází to do vody.
A tak pořád kolem dokola.
Když se náš přítel přiblížil ještě víc, uviděl, že
ten člověk sbírá hvězdice vyplavené na pláž a jednu po druhé je hází zpátky do vody.
Náš přítel na něj zmateně hleděl. Pak k němu
přistoupil a zeptal se: „Dobrý večer, příteli. Copak to tu děláte?“
„Házím ty hvězdice zpátky do moře. Vidíte? Je
odliv a uvízly na břehu. Když je nehodím zpátky,
tak tu zahynou.“
„Dobře,“ povídá přítel, „ale na téhle pláži musí
být tisíce hvězdic. Všechny se vám určitě sebrat
nepodaří. Je jich prostě moc. A víte, že se tohle pravděpodobně děje na stovkách pláží po celém pobřeží? Nemyslíte, že tím stejně nic nezměníte?“

Domorodec se usmál, sehnul se a zdvihl z písku další hvězdici. Když ji házel do moře, odpověděl: „Pro tuhle jsem to ale změnil!“
– i drobný skutek má svou velikou cenu
– nenechme se otrávit rádoby moudrými radami druhých, nepodléhejme skepsi typu: „To
stejně nemá cenu.“

Muž se stromy
Jednomu staršímu člověku ve Francii zemřela
manželka a potom také jeho jediný syn. Proč má
ještě žít? Opustí svůj majetek v úrodné rovině
a odstěhuje se do nehostinné krajiny v Cevenn,
která je téměř pustinou. Tam snad bude moci zapomenout.
Ve velké vzdálenosti od sebe zde leží pět vesnic
s rozpadajícími se domy. Lidé se dohadují, mnozí se stěhují pryč. Tu si tento starší člověk uvědomí: tato krajina zcela odumře, jestliže tu neporostou stromy!

Opatří si pytel žaludů. Malé vytřídí, popraskané vyhodí. Dobré velké žaludy vloží do kbelíku
s vodou, aby důkladně nasákly. Vezme si ještě železnou tyč a vyrazí. Tu a tam zarazí železnou tyč
do země a do otvoru vloží žalud.
Po třech letech má tímto způsobem vysazeno
100 000 žaludů. Doufá, že 10 000 jich vyraší.
A doufá, že mu Bůh dopřeje ještě pár roků života,
aby mohl ve své práci pokračovat. Když roku 1947
ve věku 89 let umírá, vytvořil již jeden z nejkrásnějších lesů Francie. Na třech různých místech jsou
tu dubové lesy o délce 11 km a šířce 3 km.
A co se událo ještě? Nesčetné kořeny teï zachycují dešové srážky. V potocích opět teče voda.
Znovu jsou zde pastviny, louky, květiny. Vracejí se
ptáci. Dokonce i ve vesnicích se všechno mění:
zase se budují a opravují domy. Všichni mají opět
radost ze života.
- i drobný čin může přinést velké plody
- vytrvalá snaha zrodí velké dílo
(převzato ze zpravodaje Na dobré stopě)

Vigilie / Kultura

SKAUT je ochráncem přírody
a cenných výtvorů lidských

STŘÍPKY Z KULTURY
Slovníček vůdce - počítačové hry
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“.

RPG (role-playing
game)
Ačkoliv nejde o přesný překlad, použiji k popisu žánru termín „hra na hrdiny“. RPG má totiž
mnoho společného s Dračím doupětem a jeho
mutacemi.
Hráč si na začátku vybere postavu, s níž se protlouká světem a pečuje o ni. Taková péče spočívá
jednak ve vylepšování přirozených vlastností (tréninku, výchově), jednak v materiálním zabezpečování (výzbroji). Jako u mnoha dalších her hraje
i tady zásadní roli boj. Nikoliv ve své pudové podobě, nýbrž o několik úrovní výš. Objevují se
v něm prvky strategie, volby dalšího postupu. Zápas se stává inteligentnější interakcí, protože hráč

si je vědom jisté zodpovědnosti za jednání své
postavy. Hrdost mu nedovolí bezhlavý útok, z něhož by virtuální svěřenec vyšel na hlavu poražen.
„Erpégéčka“ se nejčastěji odehrávají v reáliích
převzatých ze sci-fi a fantasy, nebo magické
schopnosti dodávají postavám nadpozemskou
atraktivitu. Hobiti a mimozemšané umožňují
svému „pánovi“ opustit realitu a uskutečnit
dětské sny.
Doporučené kusy: Might & Magic, Diablo.

Strategie
Tady mluví název sám za sebe. Strategie po vás
chce především schopnost logicky uvažovat, předvídat situaci a pružně reagovat na požadavky počítače. Dít se to může ve dvou odlišných varian-

tách. Tou první jsou tzv. real-time strategie.
Všechny procesy v nich probíhají kontinuálně
a hráče neúprosně limituje čas. Pomalejším jedincům tak budou víc vyhovovat kolové strategie. Zde je čas na zvládnutí úkolů rozfázován do
úseků oddělených přestávkami. Člověk nejedná
ve stresu a všechny kroky důsledně promýšlí.
Nejčastějším tématem strategií je správa svěřeného území, vyžadující zásobování, obranu,
expanzi a s tím související vývoj. Militantnějším
z vás pak učarují simulace bitev.
Ve strategickém žánru dochází největšího
uplatnění umělá inteligence. Není se čemu divit,
protože jde jenom o komplikovanější šachy. Pro
lepší představu zkuste třeba Civilizaci nebo Command & Conquer.
Quick
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Pedagogika a sociologie

TAKÉ VÁS TRÁPÍ hyperaktivní děti
Nejvýznamnější faktory v práci
s dětmi s ADD/ADHD
Neklidné a nesoustředěných dětí přibývá. Obvykle jsou tyto poruchy označovány termíny ADD (nesoustředěné děti bez projevů hyperaktivity) a ADHD
(nesoustředěné a hyperaktivní děti). Následující řádky jsou sice původně
určeny učitelům, ale věříme, že mohou přinést užitečné informace i oddílovým vedoucím.

Přístup k dětem
Při práci s dětmi s ADD/ADHD existuje mnoho
důležitých činitelů, které je třeba vzít v úvahu.
Zde je seznam, který, jak doufáme, pomůže zlepšit přístup k dětem s tímto postižením.
1. Učitelova pružnost, zainteresovanost a ochota pracovat se žákem na osobní rovině. Učitel
musí vynaložit více času, energie a úsilí na to,
aby těmto žákům opravdu naslouchal, povzbuzoval je a přizpůsoboval se jejich potřebám.

...a nechtějí nás svým
chováním „vytáčet“
2. Další vzdělávání učitelů a získávání znalostí o ADD/ADHD. Je nezbytné, aby učitelé věděli,
že se ve skutečnosti jedná o záležitost fyziologického a biologického rázu. Děti s uvedeným syndromem nás „neničí“ záměrně a nechtějí nás
svým chováním „vytáčet“. Když si to jasně uvědomíme, snáze si zachováme trpělivost, smysl pro
humor a schopnost pozitivně se s únavným chováním žáka vypořádat.
3. Úzká spolupráce mezi rodiči a školou. Je
důležité častěji kontaktovat rodiče postiženého
dítěte a vytvořit s nimi dobrý pracovní vztah. Pokud máte mít se žáky s ADD/ADHD úspěch, pak
potřebujete podporu a spolupráci jejich rodičů
a otevřenou komunikaci s nimi.
4. Vytváření přehledného a strukturovaného
prostředí. Žákům s ADD/ADHD je třeba poskytnout
řád a struktura prostřednictvím srozumitelné komunikace, přesného určení toho, co se od nich
očekává, jasných pravidel, promyšlených reakcí
na určité projevy jejich chování a stálým udržováním kontaktu s nimi. Zadávané úlohy je jim
třeba rozložit na menší části, které lze postupně
zvládnout. Přitom by učitel měl řešení úkolu názorně předvést, navést žáka pomocí srozumitelných
instrukcí a požadavků a poskytovat mu zpětnou
vazbu. Těmto dětem je rovněž nutno pomáhat
s uspořádáním pomůcek, pracovního prostoru, se
zapojením do skupiny, v situacích, kdy se musí rozhodovat mezi několika alternativami, a ve chví-
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lích, kdy žáci přecházejí od jednoho druhu činnosti
k druhému. Jejich režim dne by měl být strukturován ta, aby se pružně střídala doba aktivity a doba
klidu. Strukturu potřebnou k tomu, aby se žáci
úspěšně učili, můžete zajistit bez ohledu na to, jaký
je váš styl vyučování či jak třída vypadá.

děti v životě uspěly, je primárně důležité, aby si
zachovaly sebeúctu.

Hledat nové
postupy ve
výchově

9. Pomoc s udržením pořádku. Žáci s ADD/ADHD
mají značné potíže s udržením pořádku a studijními dovednostmi. Potřebují pomoc k tomu, aby
se zjistilo, že si správně poznamenají úkoly, aby si
uspořádali pracovní prostor a pomůcky, aby si čas
od času srovnali sešity a z lavice sklidili nahromaděné zbytečnosti a aby si pomocí speciálních metod zmíněné studijní dovednosti osvojili.
10. Přizpůsobení studijního prostředí. Pro výkon dětí je prostředí třídy důležité. Vzhledem k
různosti stylů učení bychom měli dětem dát na
vybranou, kde a jak budou pracovat. Místo, kde
žák sedí, může jeho výkon značně ovlivnit. Měli
bychom také důkladně zvážit osvětlení, nábytek,
uspořádání lavic a židlí, větrání, nástěnky, barvy,
místo pro odpočinek a možnosti zabránění rozptylujícím vlivům při práci v lavicích. Uspořádejte
si třídu tak, aby na vás žáci s ADD/ADHD dobře
viděli, aby vás měli nablízku, když potřebují pomoc, aby seděli poblíž dobře soustředěných dětí
a měli dostatek prostoru. V prostředí třídy existuje mnoho faktorů, které je možno regulovat
a upravit tak, aby se výkon dětí s ADD/ADHD výrazně zlepšil.
11. Oceňování toho, čím se žáci liší od druhých, a poskytování možnosti, aby ukázali své
silné stránky. Dávejte dětem často příležitost ukázat před spolužáky, co jim jde dobře. Umožněte
ve své třídě, aby v ní nalezly své místo různé styly
učení se a individuální přístup.
12. Víra v žáka – nevzdávat se, když plán A, B
a C nefunguje. Vždy tu je ještě plán D, E, F... Pro
dosažení úspěchu budete muset často přehodnocovat, opustit osvědčené přípravy na hodinu
a hledat nové cesty. Tyto děti však za tento čas
a úsilí navíc stojí.
Sandra F. Riefová
(z knihy Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole: praktické postupy pro vyučování a výchovu dětí
s ADHD, Praha, Portál, 1999)

5. Tvořivé, poutavé a interaktivní vyučovací
metody, které žáky zaujmou a přimějí je spolupracovat se spolužáky, jsou naprosto nezbytné!
Obohacené a motivační učivo, využívající celou
řadu různých metod, potřebují a zaslouží si všichni žáci. Pokud jste dosud nezískali zkušenosti
v oblasti nových učebních postupů jako kooperativní učení, týmové vyučování, pokud zatím
mnoho nevíte o stylech učení nebo o teorii různých druhů inteligence, nyní je vhodná chvíle.
Práce s dětmi se specifickými poruchami učení
a chování je dobrým důvodem, abyste si příslušné vyučovací dovednosti a znalosti doplnili. Zkuste se podívat, zda se tato témata nevyskytují v programech dalšího vzdělávání učitelů.
6. Respekt k soukromí žáka a zachování důvěrnosti. Je důležité, aby individuální prospěch
žáka, výsledky jeho vyšetření, snížené požadavky
na některé aspekty jeho práce a zdravotní problémy byly považovány za důvěrné informace
a nebyly zbytečně zveřejňovány. (Někdy naopak
budete muset vysvětlit rodičům všech dětí ve třídě smysl určitých opatření ve prospěch postiženého dítěte - pozn. red.)
7. Více času na úlohy. Tito žáci (často velmi
inteligentní děti) nejednou odpověï znají, ale
nestihnou ji napsat, zvláš při prověrkách. Dejte
jim proto na prověrku víc času nebo je vyzkoušejte ústně.
8. Citlivý přístup učitele, který problémové děti
neztrapňuje a neponižuje před spolužáky. Sebeúcta je křehká věc. Pro žáky s ADD/ADHD je příznačné, že často sami sebe považují za neschopné. Proto je nijak nezesměšňujte. K tomu, aby tyto

Pomoci vytvářet
prostředí

Když jsem si přečetl provolání zakladatelů nové skautské organizace, okamžitě jsem si uvědomil, jaké následky bude
tento krok mít a zapsal jsem tuto vizi dalšího vývoje jako „proroctví“ nikoli slepého mládence, ale krátkozrakého
i dalekozrakého dědka, který věnoval skautingu většinu svého života a nikdy se nenechal zatáhnout do rozbrojů, vyvolávaných téměř vždy těmi, kteří nevedou žádný oddíl.

Co čeká Junáka?

O čem se mluví

SPOJME SÍLY při prohlubování
českého skautingu – Zetovo proroctví

1. Vznik nového skautského „spolku“ může
zahájit řetězovou reakci, která nakonec povede
k totálnímu rozpadu skautského hnutí. Podobně
jako tomu je v Německu, kde je sice méně skautů než u nás, zato jsou rozdrobeni do více než 80
organizací. Ty pak jsou naprosto bezvýznamné,
nikdo je nebere vážně.
2. Začne přetahování středisek, oddílů, i jednotlivých členů.
3. S tím budou spojeny pomluvy, podrazy, fámy,
demagogické argumenty i přímé lži. Tak se celkové klima jen zhorší a propast mezi skauty prohloubí. A vznikne i tam, kde dosud nebyla.
4. Povede to k rozštěpení možná ve všech organizačních složkách, až po oddíly, roverské kmeny a OS kluby.

Odchod z řad Junáka
a založení nové organizace
nic neřeší, jen celou situaci
českého skautingu zhorší.
5. Rozkol potěší všechny nepřátele skautingu.
K této prognóze jsem připojil několik myšlenek, které mne napadly: Nová organizace se zaštítila jménem A.B. Svojsíka. Vědí její zakladatelé, že to byl SJEDNOTITEL, nikoli ROZBÍJEČ? Že
usilovně celý život pracoval na sjednocení všech
skautských organizací, tehdy věčně rozhádaných?
Slyšeli zakladatelé nové organizace něco o údajné estébácké akci KLÍN, která si prý dala za úkol
rozbít skautské hnutí? Často o tom mluví bratři a
sestry ze Svojsíkova oddílu. Jak je vidět, vrážet
klíny do Junáka dovedou sami skauti (i skautky). A teï hlavní myšlenka: rozpad Junáka je
KRACHEM skautské výchovy a důkazem, že v minulosti, té dávné i nedávné, měla minimální vliv
na zlepšení našeho charakteru. Nejsme-li schopni se mezi sebou dohodnout, s kým jiným se dokážeme domluvit? Kde zůstalo proklamované bratrství a sesterství?
O několik dní později jsem se zúčastnil schůze
ORJ v Liberci. A tam se bohužel od samého začátku začalo to neblahé proroctví naplňovat. Bratři, kteří dosud skoro vždy táhli za jeden provaz a
společně pracovali pro oddíly a děti, se rozdělili
okamžitě do dvou táborů. A ukázalo se, že nej-

Půjde především o děti, anebo o vyřizování si starých účtů mezi dospělými?
(Ilustrační foto archiv střediska Hrochův Týnec.)
spíš nedojde jen k pokojnému rozchodu, ale i tvrdým sporům o majetek. Patrně i soudním přím.
Údajné spory, které prý zmítaly často ústřední radou, se zřejmě rázem přenesou do stovek dalších
organizačních složek Junáka.

Proč to
tajnůstkaření?
Na závěr moje stanovisko osobní. Vždycky jsem
si zakládal na nezávislosti ve všem, co jsem ve
skautském hnutí dělal. Při vedení oddílu i redigování Skautských pramenů. S ÚR jsem neměl
vždy nejlepší vztahy, právě proto jsme založili
nezávislé skautské nakladatelství. Toto tedy není
obhajoba dnešní ústřední rady, ale jednoty, které
bylo dosaženo sice nátlakem v tragických dobách
před druhou světovou válkou, ale která se ukázala jako pozitivní hodnota. Umožnila nám vydávat čtyři časopisy a hodnotnou skautskou literaturu. Zmizely bariéry, které kdysi dělily různé
skautské spolky a společky. Právě jednotou jsme
byli vzorem mnoha jiným skautům ve světě,
zvláš na Západě. V některých bodech „obžaloby“
mají iniciátoři pravdu. Ale dopouštějí se osudné
chyby, když pro ně je dnešní ÚR ve svém složení
totéž co celá organizace Junák, svaz skautů
a skautek. Házejí tak do jednoho pytle několik

funkcionářů a desetitisíce řadových členů, především vůdkyň a vůdců obětavě se starajících
o své oddíly - ti nemají čas ani chu se účastnit
podivných rozbrojů mezi funkcionáři. Odchod
z řad Junáka a založení nové organizace nic neřeší, jen celou situaci českého skautingu zhorší.
Nemohu se ubránit pocitu, že za touto akcí nestojí jen dva zakladatelé nové organizace podepsaní pod provoláním. Proč neměli dost odvahy
připojit svůj podpis hlavní iniciátoři? Proč byla
celá akce připravována v naprosté tajnosti? Proč
s tímto prohlášením nevystoupila skupina nespokojených předtím, než požádala ministerstvo vnitra o schválení stanov nové organizace? Jistě by
pak našla v mnoha bodech podporu i těch, kterým je zásadně proti mysli rozbití jednoty skautek a skautů. Mohl to být začátek ozdravného procesu v Junáku.
Tyto neblahé události jsou pro mne důkazem,
že je třeba SPOJIT síly při PROHLUBOVÁNÍ českého skautingu. Představitelé Junáka neschopní
se mezi sebou domluvit by měli z vedení odejít
a uvolnit místo těm, kteří mají dobrou vůli. Příliš často zapomínáme, že nejdůležitější úlohu ve
skautingu mají vedoucí vlčat, světlušek, skautů,
skautek i roverů.
Miloš Zapletal - ZET
mezititulky redakce
Související texty: strana 3, příloha Junák hlásí
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Historie

JAK SE SKAUTING VYVÍJEL
očima bývalého generálního
tajemníka WOSM
„Snad ode mne nebude příliš troufalé, podotknu-li, že v současnosti existuje jisté nebezpečí, že se my starší stáváme příliš vážní, příliš upjatí a filozofičtí, příliš ochotní vidět
hluboké a skryté významy v tom, co by mělo zůstat jednoduché a přímočaré, a tím zároveň ztrácíme část radosti, kterou s sebou sám o sobě skauting přináší.“ Lady B.P.

B.P., Lady Olave
a hnutí skautek

...slovy francouzského
filozofa, spisovatele a
publicisty Sartra: „Peklo
- to jsou ti druzí.“

Během válečných let došlo k mimořádnému
rozvoji hnutí skautek. Mnoho žen se přesunulo
na klíčové pozice v chlapeckém skautském hnutí, které zůstaly po odchodu mladých mužů po
válce prázdné. Ženské hnutí však vcházelo do vážné krize, která naléhavě volala po nezbytném
osobním zásahu B.P.
Dívčí skauting jako hnutí byl vytvořen v roce
1910 pod vedením sestry B.P. Agnes. Spolu s B.P. v
roce 1912 vytvořili první příručku skautek nazvanou: How Girls Can Help Buildt Up The Empire

...hnutí však vcházelo
do vážné krize,
které naléhavě volalo
po nezbytném osobní
zásahu B.P.
(Jak mohou dívky pomoci při budování impéria).
Časté změny ve vedení, intriky a spory týkající se
strategie hnutí však byly trvalým rysem ženské
organizace. Navíc nejvyšší skautky nebyly schopné poradit si s rychlým pokrokem hnutí směrem
k ženské emancipaci. Ovládání hnutí jim vyklouzlo z rukou a B.P. neměl jinou možnost než
zakročit. Sestavil plán pro reorganizaci ženského hnutí, jenž zahrnoval i Royal Charter (Královskou chartu), která mu byla korunou udělena 24. září 1915. Byla vytvořena nová výkonná
rada s B.P. jako předsedou a jeho žena začala
v práci svého muže hrát ještě aktivnější roli. Díky
svým schopnostem rychle dosáhla funkce zpravodajky v hrabství Sussex. Ve své práci tak vynikala, že na první konferenci skautských zpravodajek v říjnu 1916 byla požádána o přednášku na
téma „Jak si zorganizovat práci zpravodajky hrabství?“ Bylo jí tehdy pouhých 27 let. Její praktický
přístup a smysl pro humor ji učinily hvězdou konference. Následkem toho byla okamžitě jmenována „vrchní zpravodajkou“, což byla nová, zvláš
pro ni vytvořená funkce. Její titul byl na jaře 1918

PB
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změněn na „Chief Guide“ - „náčelní skautek“
a v roce 1930 na „Chief guide of the World“ „světovou náčelní skautek“. Od té doby byla ve
světě známá jako Lady B.P. a svůj post si udržela
až do své smrti v roce 1977, poté, co svůj život
věnovala skautskému hnutí. B.P. prokázal hnutí
skautek ještě další službu. V únoru roku 1918 vydal knihu Girl Guiding, která popisovala podrobný program sestavený tak, aby splňoval požadavky
a touhy dívek ve věku od osmi do osmnácti let.

Dva hlavní proudy
ve skautingu
I když si je autor této knihy vědom nebezpečí
přílišného zjednodušení, omezí se na dvě hlavní
školy skautingu, které se ve světě rozšířily po roce
1907.
Ta první se zaměřuje na pedagogiku (pravděpodobně proto, že skauting byl zpočátku v rukou
učitelů a dalších pedagogů) a vyžaduje hlubokou
osobní oddanost. Je vysoce duchovní formou skautingu, která klade velký důraz na těžce změřitelné
hodnoty. Druhá škola je daleko věcnější a praktičtější a zdůrazňuje spíše výkon a další ukazatele,
které můžeme změřit relativně snadno. Jejím hlavním měřítkem byl úspěch - co se chlapců týče. Zjed-

nodušeně řečeno - první myšlenkový směr zabývající se sociálním uvědoměním chce chlapcům pomoci dělat správné věci, zatímco ten druhý se spokojuje s děláním věcí správným způsobem.
Výsledkem těchto dvou přístupů je buï mladý
člověk s vyššími „duchovními“ vlastnostmi zaměřený na svůj vnitřní růst, anebo člověk dobře vychovaný, oddaný, výkonný a schopný. Tyto dvě školy nejenže představují rozdílné skautské metody z nichž první se soustřeïuje na vzdělávání a výchovu a druhá na výcvik - ale také naprosto rozdílné koncepce týkající se role dospělých v hnutí
a především role profesionálů ve skautingu.
Během velkých mezinárodních setkání padlo
na obou stranách na adresu toho druhého směru
mnoho ostrých slov. Vyjádříme-li to slovy francouzského filozofa, spisovatele a publicisty Sartra: „Peklo - to jsou ti druzí.“ Celkem vzato, „spiritualisté“ předhazovali „pragmatikům“, že pod
nálepkou skautingu vytvořili obrovskou „mateřskou školku“ pro velké děti, zatímco na druhé
straně je pragmatici napadali za to, že se honí za
nedosažitelnými exotickými sny. Jelikož pragmatici měli daleko více přívrženců než spiritualisté,
kteří ustavičně ztráceli půdu pod nohama, někteří
z nich se chystali zavést v hnutí vyzkoušené
a osvědčené techniky svého směru, aby je „uzdravili“. Jiní, kteří pohrdali vším „materialistickým“,
chtěli tyto pobloudilé ovce „zrazující pravý skauting“, obrátit na správnou cestu.
Bohužel, všichni tito lidé, ačkoliv to jistě mysleli dobře, říkali „buï a nebo“, když měli říci „a“.
Pravdou je, že žádná strana neměla absolutní
pravdu a ani se zcela nemýlila. Až později se přišlo na to, že i když se tato dva druhy skautingu
od sebe liší, ve skutečnosti se doplňují a že je
v zájmu všech pochopit a přijmout metody obou
těchto směrů.
László Nagy
(z knihy 250 miliónů skautů,
Praha, TDC Junáka, 1999)

Podle nového Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka patří do osmé
kapitoly, mezi lesní kursy. Nemůžete si na nich složit čekatelskou ani vůdcovskou zkoušku, ani po jejich absolvování nezískáte jinou kvalifikaci. Přesto svůj
smysl mají, jak se pokusím dále vysvětlit - jsem jedním z těch, kteří kursy Fons
v posledních letech připravují.
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Stručná
charakteristika
Fons je latinsky pramen (skloňovat lze česky
i latinsky). Symbolický název naznačuje, že kursy Fons jsou především motivační, mají být pramenem inspirace k další činnosti a vést rovery
a rangers k sebepoznání, sebevzdělání (jen ten,
kdo pracuje na sobě, může být prospěšný druhým)
a k přípravě roverského programu v místech, odkud pocházejí.
Nebylo by asi příliš motivující o roverském programu či sebepoznání jen hovořit. Proto se používá metod nazývaných dnes zážitková pedagogika, jež byly u nás v uplynulém čtvrtstoletí
spojeny především se jménem Prázdninové školy
Lipnice; v ní před poslední obnovou skautingu
u nás působili Václav Břicháček i Miloš Zapletal,
kteří iniciovali vznik kursů Fons v roce 1991. Příkladem jsou fyzicky náročné hry, při nichž se hráči dostávají krátkodobě až k hranici vyčerpání
a velmi záleží na soudržnosti a solidaritě skupiny. Po hře následuje „review“, řízená skupinová
reflexe zážitků, mnohdy důležitější než samotná
hra. Tím se postupně zpevňují přátelské vztahy
uvnitř skupiny a otevřenost jejích členů vůči sobě
navzájem. Ale v dnešní době, kdy se „orvávačky“
staly běžnou součástí aktivit pro roverský věk, je
asi bližší vysvětlování zbytečné. Jiné programy
jsou zase zaměřeny na duševno, duchovno
a skautský životní styl; typickou formou jsou například „miniškoly“, což jsou aktivity v menších
skupinkách (7-8 lidí), a již povídání, rukodělná
činnost či třeba hříčka zaměřená na probuzení
iniciativy účastníků. Často se v našich programech využívá momentu překvapení.
Na kursech se pravidelně účastní starší instruktoři, mimo již zmíněné dva zmíním ještě alespoň Janku a Racka Pfeifferovy, Věru Břicháčkovou, Vladimíra Kopřivu - Vlka, Karla Janovického
- Joviše, Milana Klímu, Jiřího Pilku - Jipa a loni
bohužel zesnulého Radka Žáka. Při setkání starších a mladších lidí bývá často přítomna jakási
zeï, která brání vzájemnému porozumění, jistě
pochopitelná z generačního hlediska. Snažíme se
tuto bariéru oslabovat a bourat, někdy se to daří
lépe, jindy hůře. Odměnou bývá moudrý pohled
zralého věku a často i poznání opravdové osobnosti...
Co je dál na Fonsu zajímavé? Jeho absolventi
mají možnost zkusit si následující rok připravit
kurs sami pro sebe, ten se nazývá Pons, tedy
most. Zde se setkávají absolventi paralelních
kursů z minulého roku a každý může uplatnit

své schopnosti a dovednosti. Nemá jít o snahu
kopírovat Fons, možností je více - v roce 1997
například odjeli účastníci Ponsu pomáhat na
zaplavenou Moravu.

Účastníci
Na kursy jsou přijímáni roveři a rangers ve
věku 17-27 let. Obvyklý počet je 24 účastníků
v každém kursu a v zásadě si nikdo nemůže vybrat, kam pojede. Jsou-li mezi přihlášenými třeba dvě kamarádky z jednoho oddílu či kmene,
mohou si být téměř jisty, že budou vybrány každá na jiný kurs. Cílem totiž je, aby se na kursu
setkali především lidé, kteří se dosud neznají. Mezi
účastníky bývají i neskauti nebo slovenští skauti.
Velkým nebezpečím bezesporu je - a absolventům Fonsu bylo již několikrát vytýkáno - sektářství. Co se tím míní: kluk či děvče z menšího
města přijedou z kursu, jsou sice po návratu nadšení a vyprávějí pořád o tom, jak to bylo skvělé,
ale najednou se přestávají věnovat oddílu, který
vedli, stále jen jezdí na nějaká setkání Fonsáků,
místo kroje nosí jakési tričko... Svádějí k tomu
zřejmě intenzívní zážitky z kursu, ale ve své podstatě je tento přístup nepochopením poslání kursu - vždy jedním z hlavních cílů roverského programu, ke kterému mají kursy motivovat, je
služba, a to především v místě, kde žiji! Není špatné, když se přátelé a kamarádi z kursu setkají
a zavzpomínají, ale hlavně by měli jít dál a hledat každý svoji cestu, což je další ze základních
cílů kursů Fons.

Výchova činovníků

MOTIVACE PRO CESTU ŽIVOTEM

Jiným úskalím, které s prvním souvisí, je pýcha některých z nás, vyjádřená v názoru, že není
nic lepšího než kursy Fons, ostatní nestojí za nic.
To jistě není pravda, existuje řada kvalitních lesních škol a kursů a naopak z vlastní zkušenosti
vím, že ne všechny kursy Fons vyšly na jedničku.
Pokud si naše kursy získaly v minulosti dobré
jméno, měl by to být spíše závazek, který nás bude
nutit připravovat kursy co nejlépe, a nikoli důvod k holedbání se a opěvování loňských sněhů.

Co dál?
Kursy Fons letos proběhnou již podesáté. Mimo
„klasické“ dva kursy v Krkonoších a v Jeseníkách
(jež ovšem také neopakují stále totéž), se uskuteční na ekologickou výchovu zaměřený Fons
Žába a kurs Fonticulus pro mladší věkovou kategorii roverů a rangers (14 -17). Absolventi kursů
Fons - kterých je do dnešního dne 423 - se uplatňují ve vůdcovských sborech regionálních lesních
kursů a škol, jako vůdci roverských kmenů
i v mnoha dalších aktivitách v Junáku. Základní
cíle ani většina metodických prostředků našich
kursů se nemění a motivace k další činnosti v Junáku, tedy ono „nastartování“ nebo „dobití baterek“, zůstává hlavním úkolem kursů Fons i dobudoucna. A jestli účastník po skončení kursu
založí roverský kmen, stane se vůdcem střediska, nebo redaktorem místního roverského časopisu, to už není tak důležité. Hlavně by však neměl zapomenout na roverské heslo „Sloužím.“
Josef Tillich - Bohouš, Olomouc
Skauting č.6/20000
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Zahraničí

ZAHRANIČNÍ ODBOR

hlásí, radí, informuje
Máte již partnerství se zahraničními skauty?
Rok od roku u nás stoupá počet akcí konaných společně se skautskými oddíly ze zahraničí. Mnohé oddíly či mnohá
střediska dokonce tyto akce s přáteli pořádají pravidelně - jednou u nás, příští rok u nich. Někdy tyto akce vzešly ze
setkání na úrovni městských „družeb“ - téměř každé naše město má nějaký protějšek za hranicemi a podporuje setkávání svých mladých lidí s tamními (na požádání vám na ústředí například rádi najdeme partnerské město v Holandsku).
Jindy se nastartovaly přátelské vztahy díky setkáním jednotlivců na různých evropských či celosvětových skautských akcích (jako jsou třeba Jamboree, Moot nebo EuroŠlápoty), nebo prostřednictvím
setkání na zahraničních skautských základnách. No
a někdy byl prvotním impulsem třeba zájem ze zahraničí o společné táboření u nás - takových e-mailů či dopisů dostaneme na ústředí týdně několik.
Snažíme se je šířit po skautské e-mailové konferenci či prostřednictvím informačního e-mailového listu
„zahranici-info“ (přihlásit se je možné e-mailem
na adrese zahranici-info-request@junak.cz, nebo
přes Jouzu, nového zahraničního sekretáře Junáka,
na adrese josef.novotny@junak.cz).
Přestože o některých úspěšných mezinárodních
aktivitách víme, stále nám jich zůstává mnoho
skryto. Jedním ze zdrojů informací o konaných
výměnách a společných táborech jsou žádosti
o dotace. Letos jich bylo předběžně podáno 29,
přičemž ministerstvo jich podpořilo 28. Oproti
předchozím letům jde o velký úspěch, nebo z požadovaných 1 800 000,- Kč má Junák přislíbeno
celých 1 500 000,- Kč.
Co nám však tak trochu schází, jsou informace, jak vaše mezinárodní akce proběhly, jaké se
objevily problémy, či naopak, co bylo skvělé
a nové. A nejde přitom o nějaký výmysl „těch nahoře“, aby mohli zavalovat oddílové vedoucí další
prací. Myslíme si, že zkušenosti - a dobré či špatné - by se měly sdílet a zprostředkovávat ostatním, kterým by mohly pomoci. A protože bychom
chtěli tuto bariéru prolomit, nabízí zahraniční
odbor pro WOSM prostor na „svých“ stránkách
ve Skautingu a v nově vznikajícím handbooku
(viz dále) vám všem, kteří jste schopni se o své
zkušenosti podělit s ostatními. Kromě samozřejmé radosti z pomoci druhým, kteří by to také chtěli zkusit, ale nevědí, jak na to, podpoříme každého, kdo se nám ozve s informacemi i cizojazyčnou
produkcí Junáka (letáky apod.).

„ZA OBZOR“
To je název nové informační příručky zahraničního odboru pro WOSM, která bude vycházet
v průběhu letošního roku.
Příručka se bude skládat z tématických sešitů,
vycházejících v měsíční periodicitě a zabývajících
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Skautský pas
platí jen
mezi skauty,
nenahrazuje
žádný
cestovní
doklad
se kromě „velkých témat“, jako jsou například
WOSM, WAGGGS a základní dokumenty světového skautingu, i praktickými záležitostmi, například financováním výjezdů do zahraničí, podporou pobytu zahraničních skautů u nás, atd.
Informační příručku „Za obzor“ si budete moci
objednat na Zahraničním odboru pro WOSM, na
adrese Kanceláře ústředí Junáka, Senovážné nám.
24, 116 47 Praha, nebo na e-mailové adrese josef.novotny@junak.cz.

Máte skautský pas?
Nemám na mysli vaše tělesné proporce, ale
cestovní doklad, skautský dokument. Skautský
pas, přesněji tzv. „Letter of Introduction“ je malá
knížka formátu A6 (prakticky přeložený formát
A5). Vydávají ji zahraniční zpravodajové národních skautských organizaci svým registrovaným
členům jako doklad toho, že držitelé jsou skauti,
aby se tak mohli prokázat skautům v zahraničí
(a bez problémů požádat o pomoc, apod.). Skautský pas obsahuje jméno držitele a datum narození, platnost je jeden rok od data vydání. Mělo
by platit pravidlo, že pokud cestujete do zahraničí, měl by mít skautský pas alespoň jeden člen
vaší skupiny.
K vydání skautského pasu postačí krátká písemná či osobní žádost na ústředí a poplatek 5 Kč,
který slouží k pokrytí nákladů na jejich výrobu
a distribuci.
Skautský pas platí jen mezi skauty, nenahrazuje žádný cestovní doklad. Je-li někam zapotřebí oficiálního doporučení či potvrzení, může je
udělit zahraniční zpravodaj zvláštním dopisem.
Goblin

Seminář
zahraničního
odboru
„ZA OBZOR
2000“
Zahraniční odbor WOSM bude ve
dnech 17.-19. března 2000 pořádat seminář ohledně zahraničních skautských
aktivit „Za obzor 2000“. Tímto zveme
všechny zájemce o informace o mezinárodním skautingu, o pořádání nebo účasti
na zahraničních a mezinárodních akcích
a vůbec o mezinárodní dimenzi skautingu, aby se zúčastnili a přispěli i svými
zkušenostmi do společných programů
a debat.
V případě, že se chcete semináře zúčastnit, zašlete nejpozději do 5. března závaznou přihlášku na výše uvedené adresy
zahraničního odboru WOSM. Účastnický
poplatek je předběžně stanoven na
150 Kč.
Těšíme se na setkání se všemi, kdo rádi
poznávají cizí kraje ve skautském kroji
a hledají porozumění se zahraničními
skauty. Možná budou někteří z nich hosty na našem semináři a my jejich prostřednictvím získáme zajímavé informace
o mezinárodním skautingu.
Jouza

O jednom důležitém a velmi
potřebném projektu
Před více než rokem se romská poradkyně při příbramském Okresním úřadě Jana Hejkrlíková obrátila na děvčata a kluky
ze dvou příbramských skautských oddílů s prosbou o pomoc. Zjistila totiž, že na zvláštní škole je řada romských dětí, které
tam vlastně vůbec nepatří. Že jsou naprosto normální, inteligentní, ovšem měly smůlu: částečně kvůli špatné znalosti
češtiny, částečně kvůli pohodlnosti či averzi učitelek, částečně i kvůli pohodlí rodičů se dostaly na zvláštní školu. Pokud by
se jim ale věnovala péče navíc, byla by ještě šance vrátit je do normální školy - a tím i do normálního života.

Magda a Marek se věnují především
problémům českého jazyka, zde má Marek
největší mezery, protože se s rodiči
přistěhoval ze Slovenska.

Špatná znalost jazyka, malá slovní
zásoba a neznalost pro české děti běžných
pojmů bývá důvodem přeřazování Romů
na zvláštní školy.

Jackeman doučuje Dušana matematiku.
Podařilo se to, čemu většina odborníků
nevěřila: Dušan přešel ze 7. tř. zvláštní
školy do 7. tř. normální základky.

Radek a Dušan –
první vlaštovky

Doučování běželo stále a rozhodujícím byl závěr
roku, kdy kluci museli kromě vysvědčení projít
ještě dalším složitým testem, který měl potvrdit,
že mohou na základní škole zůstat. Ale vyšlo to!

cházejí až dodatečně. Ale více než rok několikrát
do týdne pravidelně věnovat svůj čas někomu cizímu, bez jakékoli vyhlídky na odměnu, dokonce i bez velkých vyhlídek na úspěch, prostě jen
pro to, že věřím, že to má nějaký smysl - to chce
opravdu celého člověka. Dalo by se to přirovnat
k záchraně života. Protože ten, kdo nemá základní školní docházku, má jen velice mizivou šanci
na to, aby sehnal práci - vždy si nemůže udělat
ani řidičský průkaz. Tomu, kdo vyjde ze zvláštní
školy, je v podstatě velká část světa uzavřena. A jak
asi může skončit ten, kdo nemá šance a přitom
je inteligentní?
Zdeněk Hejkrlík

To, že se obrátila právě na skauty, nebylo náhodou. Sama totiž dívčí oddíl před časem vedla
a její manžel vede kluky pořád. A tak to začalo:
Těžko si kdo dovede představit tu mravenčí práci! Pravidelně několik dní v týdnu se scházeli většinou u Jany doma a pak i u Pavlíny Radlové,
romské asistentky při Školském úřadě, a u dalších známých. Oficiální školská místa celému
nápadu nevěřila, takže sen o prostorách, které by
třeba školy byly ochotny zapůjčit, se rozplynul
hned v začátku.
Rozhodně to nebylo jednoduché: propad vědomostí dětí ze zvláštních škol oproti normálním
je obrovský - zvláš u vyšších ročníků, a tak tomu,
že se vše podaří, nikdo - kromě těch, kdo byli
v celém problému ponořeni - nevěřil. A ti, kdo
byli ještě ochotni připustit, že by to mohlo vyjít
u třeáka Radka, už vůbec nepřipouštěli možnost,
že to povede u Dušana, který chodil do 7. třídy.
Problém byl i najít základní školu, která by
byla ochotna oba kluky vzít, ale i to se nakonec
povedlo, a tak mohli od pololetí Radek s Dušanem nastoupit do Waldorfské školy: Radek do třetí
a Dušan do 7. třídy! Ještě ale nebylo vyhráno.

Příklady táhnou
V romské komunitě mají příklady daleko větší
váhu než slova. To, co bylo podle „bílých“ šíleným pokusem, bylo v očích většiny Romů něčím,
co nemá žádný smysl. Jenže teï je to všechno jinak: k doučování se přihlásilo už kolem 15 dětí
a díky pochopení příbramského Q-klubu se našly i prostory. O úspěchu při doučování už se začíná hovořit i na mezinárodní úrovni a - jak už
je u nás zvykem - začínají si za ně připisovat zásluhy kdekteré instituce, třeba i škola, která na
samém začátku odmítla poskytnout prostory.
To, co dokázala šestice příbramských skautů
a skautek - Kecka, Jackeman, Uïa, Titino, Hanka, Magda a romská dívka Kristina a na čem teï
od září začali pracovat další, je něco, co, podle
mého názoru, snese srovnání se záchranou života. Nevím, zatím jsem se nedostal do situace, kdy
bych byl postaven před nutnost skočit pro někoho do vody nebo ho vynášet z hořícího domu.
Nevím, ale dost možná v takových momentech
člověk funguje jaksi impulzivně a rizika mu do-

Public relations & služba

PRO „BÍLÉ“ – ŠÍLENSTVÍ,
PRO „ROMY“ – NESMYSL!

P. S. Nejde o shodu jmen. Ona romská poradkyně je moje žena. Ještě než začala dálkově studovat, vedla 1. dívčí oddíl, ze kterého jsou Kecka
s Magdou, a k nim se přidala jejich spolužačka
Hanka z 1. oddílu z Obecnice. Ti kluci jsou pro
změnu z mého oddílu – 1. oddíl „Brdská smečka“ Příbram.
Pokud vás náš projekt pomoci Romům zaujal,
rádi se podělíme o zkušenosti.
Kontakt:
Tel.: 0306/ 27 267 nebo 63 27 24 (do práce)
0306/ 63 20 42 domů, 0606/ 88 46 43
Adresa: Kremnická 160, 261 02 Příbram VII
Skauting č.6/20000

21

Skautské klubovny

A LÉTA BĚŽÍ, VÁŽENÍ...
v klubovně liberecké Flotily
Na břehu liberecké přehrady stojí zajímavá stavba. Okenní mříže ve tvaru kotev napovídají, že zde sídlí lidé od vody. A opravdu, nápis na ceduli oznamuje, že zde bydlí Dům
dětí a mládeže. Ale čtyřikrát v týdnu zde zastihnete vodní skauty ze střediska Flotila.

Proč klubovna
není skautů
Klubovna, kterou nyní obléhá námořnictvo liberecké Flotily, je již druhou v pořadí. První roky
od založení Flotily (1972) přebývali společně
s kanoisty v baráčku nedaleko té současné. Kolem roku 1975 se díky bratru Poštolkovi podařilo
„získat“ blízko hráze liberecké přehrady a hlavně - přímo u vody! - klubovnu stávající. Před nimi
ji obývali potápěči. Tehdy patřila lázním a „komunálu“. Byly to v podstatě šatny, a tak po prv-

ních úpravách trávili první zimu bez elektřiny při
svíčkách a propanbutanovém „topeníčku“. Následovaly další úpravy. Byla zavedena elektřina,
nahozeno zateplení - tedy nynější někde trošičku
křivé stěny. Dnes již stěny zdobí malby od Neewy,
nástěnky oddílů, tabule s našimi sponzory, diplomy, upomínkové předměty a prach.
Ale zpět do minulosti - léta běží dál a koncem
sedmdesátých let (1978-1979) dostávají potajmu
skautující oddíly nabídku na bezplatný převod
klubovny přímo na ně, protože tehdejší majitelé
se jí chtěli „zbavit“. Avšak tehdy z celkem pochopitelných důvodů nebyli právním subjektem, a tak
byla klubovna přepsána na nejbližší právní subjekt, tedy na Pionýra. Opět uběhlo několik let
a přišla tzv. Sametová revoluce. V roce 1990 by
rádi získali klubovnu pro sebe, ale!!! ředitel (již)
Domu dětí a mládeže pan Nechvátal jim dává
najevo, že klubovna patří právě DDM. To vše přesto, že morálně by měla patřit skautům. Naštěstí
se podařilo uzavřít nájemní smlouvu takového
druhu, že Flotila nyní klubovnu využívá čtyři dny
v týdnu (pondělí - 32. oddíl, středa - 31. oddíl, čtvrtek - 30. oddíl, pátek - 30. smečka vodních vlčat)
a Poseidon (vodácký kroužek při DDM) má úterky. Nájemné není vysoké a navíc se DDM stará
o opravy a úpravy. A tak skauti z Flotily ve „své“
druhé klubovně po potápěčích „bydlí“ již řadu let.
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Přes snahu skautů hyzdí exteriér klubovny stopy „práce“ sprejerů .
Průčelí klubovny vévodí totem a ručně malovaný krajinný výjev.
Každý kousek místa na stěnách i nábytku je
využit pro informace.
Součástí komplexu je i sklad lodí – loděnice
Flotily a DDM.
foto Marek

Námět i pro vás
Praktická věc, pro vodní skauty naprosto nepostradatelná - uzle.
Divte se nebo ne, ale také uzle a postup jejich
výroby můžete vyrobit, dnes moderně řečeno, ve
3D. Co je k tomu potřeba? Na pomůcku, která pak
visí na stěně klubovny dva až čtyři klacky, které
svážete či stlučete do tvaru obdélníka. No a na
šest základních uzlů (ambulanc, dračák, zkracovačka, loïák, škoák, rybařík) vždy jeden až dva
různě barevné provázky (na spojky dva a na

smyčky a zbylá uzly jeden). Uzle navážeme a přivážeme do našeho obdélníku.
Podobným způsobem si můžeme vyrobit pomůcku, která bude trojrozměrnou kopií návodů
na vazby uzlů, tak jak je známe z knih. V tomto
případě je ovšem nejvhodnější vždy postup vázání jednoho uzlu (jak to ukazuje literatura či naše
znalosti) nalepit na jeden papír.
Tato pomůcka je určitě výhodnější pro představivost, než kreslené obrázky.
Spacák, www.mujweb.cz/www/flotila.liberec

Bylo/bude
Tříkrálový ples dobré vůle
již po osmé pořádalo 9. středisko
Dona Bosca v Olomouci. Osmého
ledna plesajícím skautkám,
skautům a jejich hostům hrála
skupina Milana Škucy. Výtěžek
z této akce byl věnován na pomoc
čečenským dětem, kterou
organizuje olomoucká
arcidiecézní charita.
Při leteckém neštěstí
keňských aerolinií koncem ledna
zahynul během návratu z návštěvy
Lybie, kde jednal o možnostech
skautingu v této zemi, poblíž
města Abidjan bratr Kiraithe
Nyaga, ředitel regionální kanceláře
WOSM pro Afriku. Na Pobřeží
Slonoviny zahynulo při havárii
celkem 169 osob, 57 lidí bylo
zachráněno. Pozůstatky bratra
Nyaga byly repatriovány do Keni.
Ondra Vanke

Na 1000 dětí i dospělých
se účastnilo v sobotu 29. února
tradičního přechodu Brd. Pražská
rada má patrně velmi vysoké styky,
protože počasí bylo příznivé a déš
počkal až na konec akce.
Na lyžích k pramenu
Odry se 12. února vojenským
prostorem Libavá vydali účastníci
zimního výšlapu „Hanácká sibiř“.
V cíli, ke kterému vedly dvě různé
trasy, čekaly na účastníky
příležitostné razítko, kapesní
kalendáře či pamětní placky.
Pořádal skautský oddíl Čechovice.
V sobotu 22. ledna
se ve Farním klubu u kostela
Panny Marie Sněžné v Praze
konala debata o 2000 let
křesanství. Jako hosté vystoupili
P. Petr Alkantara Houška OFM,
církevní historik a filosof Daniel
Kroupa. Akci pořádala Kulturní
rada Junáka.

Jubilejní desátý ročník
Semináře ELŠ se konal druhý
lednový víkend opět po několika
letech v Salesiánském divadle
v Praze - Kobylisích. Na 400
činovnic a činovníků, jakož
i rangers a roverů se sjelo z celé
republiky, aby vyslechli hodnotné
přednášky (například o vztahu
člověka k přírodě v sobotu
přednášel bratr prof. Erazim
Kohák). Pro R&R byla již tradičně
připravena zajímavá hra a
regionální kruhy absolventů se
v sobotu večer zabývaly společnou
činností v tomto roce. V neděli byla
pro účastníky připravena
římskokatolická bohoslužba, které
předsedal bratr Dominik, biskup
královéhradecký.

Celkem čtrnáct strašidel
čekalo na 450 účastníků tradiční
lednové akce Prahou plnou
strašidel, kterou pořádala ORJ
Praha 2
Blaácký soubor
ze Ševětína koncertoval 19. února
v refektáři pražského
farntiškánského kláštera u Panny
Marie Sněžné na další z akcí
Kulturní rady Junáka.

Scout duck
Po založení Skautů ABS
podporovaných výrobci
automobilových brzdných
systémů ohlásily vznik další
skautské organizace. Jedná se
o Skauty BP, sponzorované
konsorciem British Petrol,
a sociálnědemokraticky
zaměřené Skauty RP, jejichž
strategickým partnerem je Rudé
právo. Podle posledních zpráv
již byl ustaven přípravný výbor
tzv. Hradních skautů. Do
uzávěrky časopisu se však
neshodl na jednotném
oficiálním názvu. Zatím
přicházejí v úvahu dvě
varianty: Skauti TGM a nebo
Skauti VH.

PROSÍM POMOZTE!
EVROPSKÉ SKAUTSKÉ
KONFERENCE WAGGGS
a WOSM - PRAHA 2001
V květnu 1998 v Lucembursku - na poslední Evropské
skautské konferenci - byla
Praha zvolena ze čtyř kandidátů (Berlín, Malta, Island,
Praha) za pořadatele následujících evropských konferencí WAGGGS a WOSM
v roce 2001. Poprvé v novém
tisíciletí, poprvé za účasti
všech evropských skautských
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organizací jako řádných
členů WAGGGS a WOSM
a poprvé v zemi tzv. východního bloku budeme pořadatelem prestižních konferencí,
kterých se obvykle účastní
a nad kterými i přebírají
záštitu hlavy států. Je to
obrovská možnost ukázat
nejen Evropě ale i světu, co
jsme dosud dokázali, že už
můžeme sloužit, nejen
natahovat ruku o pomoc.
Můžeme našim skautkám
a skautům ukázat evropský
skauting, můžeme pomoci
zveřejnit naši práci před
veřejností a ukázat význam
postavení skautingu ve světě
i naší politické a občanské
veřejnosti. Je to možnost být
při tom, která se hned tak
opakovat nebude.
Dvou částečně spojených
konferencí, které se budou
konat 6 dní od 7. do 13. července roku 2001 v hotelu
Krystal a přilehlém konferenčním centru UK - FTVaS, se
zúčastní okolo 550 delegátů
z více než 45 zemí a zástupci
světových skautských výborů.
Na doplnění přípravného
týmu hledáme pomocníky:
sekce administrativa odpovídá za přihlášky,
pozvání, kopírování, dopisy,
informace, neoficiální tlumočení, kancelářské práce,
zápis delegátů do konference,
potřebujeme i hlavní zodpovědnou osobu pro tuto sekci
technická sekce - odpovídá za kancelářské a technické vybavení sekretariátů
a jednacích sálů.
Věk a pohlaví, víra ani barva
pleti nerozhoduje.
Děkujeme za pomoc a těšíme
se na spolupráci
Lenka Svobodová
Amforová 1906, 155 00
Praha 5, tel. byt: 561 41 37,
tel./fax zam.: 627 96 58, 627
96 62, mobil: 0603 317 221,
e-mail: hotelrev@czn.cz
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Vozembouch
pro R&R
Ve Společenském centru v Brně-Brystrci se konal již
devátý ročník (pro kategorii R&R šestý) písničkové soutěže.

Večerního countrybálu se zúčastnilo na 120
roverů a rangers nejen z Brna a okolí, ale
i těch, kteří v Brně studují. Tance, oblečení
a zábava ve stylu country naplnily sobotní
večer. (Foto Zico)
Porota, ve které zasedali i mandolinista
Tomáš Drtílek a banjista Standa Křivánek
z oblíbené kapely Zimour, nakonec
vybrala vítěze - skupinu Patník reprezentující 15. středisko. Devátý ročník
Vozembouchu bude pokračovat
18. března 2000 soutěží v kategorii
vlčat, světlušek, skautů a skautek.
(2x foto Awasin )

Úkolem každé z osmi soutěžících hudebních
skupin bylo před odbornou porotou zahrát
dvě písničky podle vlastního výběru.
Za mixážním pultem kraloval zvukař
Bobík (Foto Zico).
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