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Krize
Jistě ten příběh znáte. Žila byla jedna prosperující banka. Neohrožovali ji
žádní tuneláři či jiní lapkové postmoderní doby. Prostě se měla dobře, řešila své každodenní problémy a vesele podnikala s vklady svých klientů. Až
jednou. Kdosi rozšířil nepravdivou zprávu, že banka je v krizi. Lidé začali
v panice vybírat své vklady a po nějaké chvíli banka byla skutečně v krizi.
Situace v Junáku mi nyní tento příběh poněkud připomíná. Pod dojmem
dopisů Skauta ABS má mnoho činovníků pocit, že se Junák rozpadá. Naštěstí tomu tak není. Podle informací, které zazněly na mimořádném srazu
kapitánů 19. února, došlo na jejich kontaktní adresu 35 kladných odpovědí
a předpokládá se, že z Junáka se do jejich organizace přeregistruje zhruba
100 lidí.
Dojem krize navíc umocňuje skutečnost, že na své členství v ústřední radě
rezignovalo pět jejích členů včetně sestry starostky. Krize je tu!!! Proč nikdo
nic nedělá!!! Jak to jen ta ústřední rada mohla dopustit!!! Kdo za to může???
Ústřední rada, to je jasné!!! A se z toho všichni zodpovídají, a všichni odstoupí!!! A vášně bouří, na jedné straně my dobří členové Junáka, na druhé
oni – zlá ústřední rada. Nějak však zapomínáme na to, že jsme na jedné
lodi, že není rozdělení na my a oni, že jsme jen my.
B.P. prý rád a často používal rčení, že kdo v životě neudělal žádnou chybu,
neudělal nikdy nic pořádného. Nějak pod dojmem posledních událostí zapomínáme na to dobré, co ústřední rada udělala a dělá. Na druhou stranu
– a všichni kdo byli v pátek na Ústřední lesní škole mi jistě dají za pravdu –
členové ústřední rady si jsou svých chyb vědomi a neberou situaci v Junáku
na lehkou váhu. Z práce sekcí vyplynula témata pro předsněmovní diskusi,
a tak je možno říci, že ji letošní „ú-el-eška“ oficiálně vyhlásila.
A ještě jednu poznámku na závěr. Kdosi moudrý řekl: „Ukazuješ-li na někoho prstem, nezapomínej, že tři prsty tvé ruky míří na tebe.“ Nezapomínejme na to, že všichni neseme spoluodpovědnost za stav skautského hnutí
u nás. Škoda, že v projevech odstoupivších členů ústřední rady o této spoluodpovědnosti za současný stav Junáka nebyla zmínka.

Zaslané rukopisy,
kresby a fotografie se archivují
a vracejí se jen na vyžádání
odesílatelů
Uzávěrka tohoto čísla byla 11. 2. 1999
Uzávěrka květnového čísla bude
14. 4. 2000

VZKAZY
Do této rubriky můžete posílat krátké vzkazy. Svým známým,i neznámým, příbuzným
i nepříbuzným, členům ústřední rady i jiných rad, oddílům i družinám... Prostě vzkazy
jednou větou.
Pěkný pozdrav ze zasněžených Krkonoš posílá
5. oddíl Modrá hvězda z Horní Branné
Všem skautkám a skautům
Pamatujte na to, že je-li skaut v nesnázích, má
si pohvizdovat.
Fík

PB

Skauting č.7/2000

Na začátku srpna (4. - 8.) se bude konat Česká speciální olympiáda pro mentálně postižené.
Sháníme pořadatele (více informací naleznete
v příštím čísle Skautingu. Budete-li chtít pomoci, napište do redakce.
Rozárka

V minulém čísle Skautingu jsme se zabývali tím, za jakých okolností Ústřední rada schválila projekt „Skauti a skautky
v novém kroji do nového tisíciletí“. Nyní vám přinášíme další informace - nejdůležitější pasáže ze zmíněného projektu.
Na internetové konferenci se záhy rozběhla debata o nových krojích. Názorové spektrum je zde
značně různorodé - od skalních přívrženců současné podoby až po ty, kteří změny vítají. „Náš kroj
v podstatě vznikl na začátku století v úplně jiných
podmínkách než jsou dnes, tenkrát to možná frčelo,“ říká bratr Václav Nádvorník - Tapin. „Frčí to
i dnes?“ dodává a navrhuje diskutovat nad tím, zda
berou naše děti kroj za vlastní, jestli ho nosí rády,
je-li je praktický, zda se za něj na ulici nestydí atd.
Autor projektu, bratr Tomáš Obdržálek - Vrt si
toho byl při zpracování projektu vědom. V úvodní části projektu se zabývá nedostatky, jimiž se
vyznačovala práce minulých krojových komisí
a navrhuje řešení:
Otázku barvy kroje, střihu košile, krátkých,
dlouhých kalhot, sukní a dalších doplňků by na
rozdíl od minulosti měli dostat do rukou odborníci - módní návrháři. Nebojme se změny - je přirozená. Vezměme si příklad z jiných skautských
organizací ve světě. Vždy náš kroj se od roku 1945
příliš nezměnil.
Minulé krojové komise nevěnovaly dostatek
úsilí propagaci nového předpisu. Na lesních kurzech a školách se od vůdců dozvídám, že o předpisu vůbec neví, natož aby měli představu, jak
nový kroj vypadá a jak se má v oddílech používat
apod.
Zapomíná se, že skautské kroje by měly sloužit především dětem a mladým lidem. Ptali jsme
se jich, jakou představu mají oni? Proč je spousta mladých vůdců a vůdkyň nespokojena? Vyhovuje světluškám a vlčatům barva nevýrazná, nebo
by ji chtěli raději sytější? Není to důvod, proč některé oddíly nosí kroj nerady?
Cílem nového projektu je ponechat znění stávajícího krojového předpisu ve všech částech s výjimkou: barvy a střihu krojových součástí, výjimečně
i materiálu, a to vše pouze u základního a sportovního suchozemského kroje a jeho některých

Causa

KAUZA SKAUTSKÉ KROJE III.
doplňků. Problém nošení kroje, povinných a nepovinných součástí, různých označení (nášivek),
činovnických a vodáckých krojů je podle bratra Vrta
vyřešen k všeobecné spokojenosti.
Bratr Ondřej Vanke doporučuje v první řadě
udělat „průzkum“, jaký je poměr skautských aktivit v přírodě, v porovnání s aktivitami ve městě,
v klubovně, mezi lidmi... Potom se přiklonit
k materiálu, barvě apod.
„Nemyslím, že bychom museli zůstávat u těch
tradičních barev a materiálů, pokud je k tomu
důvod. Osobně se domnívám, že bychom se měli
zeptat i dětí a řídit se do značné míry jejich názorem. Přikláním se k tomu, aby kroj byl spíše
„pro veřejnost“, do města a trochu pro slavnostní záležitost. A pro běžný pobyt v přírodě jsou dob-

Skautský kroj by měl být do města i do
přírody, na slavnost i do nepohody
(foto Mirko Juna)
ré polokošile, mikiny apod. samozřejmě s jasnou
identifikací organizace a šátkem. Všechny možné (zejména kovové) odznaky nejsou podle mého
na kroji do přírody příliš praktické.“
Projekt původně počítal se dvěma variantama:
vyhlásit veřejnou soutěž, a nebo oslovit jednoho
odborníka, který by vypracoval kompletní návrh
krojového předpisu. Projekt by skauty nestál nic
- zaplatili by jej výrobci krojových součástí, pro
které by okrojování Junáka jistě byla lukrativní
nabídka. Výměna krojů by probíhala postupně
tak, jak by dosluhovaly kroje staré.
-mb-

Ochrana dat členů Junáka
Ve středisku Blaník se přihodila podivná věc.
Jeden z vůdců do registračních archů uvedl
e- mailovou adresu bývalého člena vedení oddílu. Po několika měsících tomuto bratrovi přišel
reklamní e-mail adresovaný vůdci oddílu. Firma,
která reklamu poslala, zjevně musela získat data
z registrace. Otázka ochrany dat z registrace Junáka se velice naléhavě vyrojila v souvislosti
s masivní reklamní kampaní Skautů ABS. Jak jsou
tedy naše data chráněna před zneužitím?
Tajemník Organizačního odboru bratr Martin
Hobza vysvětluje:
„Data z registrační databáze jsou poskytnuta
organizačním okresním zpravodajům, kteří po-

depíší ‚Předávací protokol údajů junácké registrace‘. V něm se zavazují, že budou dodržovat
Listinu základních práv a svobod a Zákon
o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Je zde dále uvedeno, že jim je zakázáno poskytovat údaje jiným osobám a že odpovídají za to, že údaje budou použity v souladu se
zájmy organizace.“
Data z registrace ovšem nemá k dispozici jen
Organizační odbor. Jsou také umístěna na počítačích některých zaměstnanců kanceláře ústředí
a to těch, kteří jednají s osobami v hnutí. Data
má z téhož důvodu také distribuce TDC. Jednotlivé údaje – většinou jméno a telefonní číslo vůd-

ce oddílu jsou též poskytovány rodičům, kteří
chtějí umístit své dítě do skautského oddílu v některém městě, a volají do kanceláře ústředí.
Martin dodává, že vzhledem k bezpečnostním
opatřením nemohlo dojít během loňského roku
k úniku dat z kanceláře ústředí.
Jakou má vůbec člověk šanci bránit se, jsou-li
jeho data zneužita? Velice špatnou. Postižitelný
je pouze ten činovník, který data neoprávněně poskytl. Podle organizačního zpravodaje ÚR bratra
Rejpala to znamená přimět dotyčnou firmu či
organizaci prozradit její zdroj informací. A to je
velmi obtížné.
Marek
Skauting č.7/20000
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PŘEDSNĚMOVÁ DISKUZE
ODSTARTOVÁNA
bouřlivé jednání
Ústřední lesní školy
„Atmosféra v sále po projevu sestry Ivy byla velice skličující – měl jsem pocit, že
se Junák rozpadá a že jsem jediný, kdo v něm zůstal. Postupně se však nálada
měnila, a tak dnes mohu říci, že vím, že se Junák nerozpadá.“
Jaroslav Pulkrábek-Ran

PB

Změna programu

Přesněmová diskuze

Program letošní Ústřední lesní školy, která se
konala ve dnech 25.-27. února, byl původně zaměřen na „výchovná“ témata: jak zajistit, aby do
konce tohoto roku měli vedoucí všech oddílů vůdcovskou zkoušku, jaké by měly být podmínky pro
získání „odborné činovnické kvalifikace“, výměna zkušeností z pořádání loňských lesních škol
a kurzů. Leč změna je život. V dopise, kterým sestra bývalá starostka oznámila ústřední radě svoji
abdikaci, napsala, že s důvody, které ji k tomuto
kroku vedou, seznámí účastníky Ústřední lesní
školy. A tak odbory pro výchovu činovnic a činovníků pružně upravily program. Sestře Ivě Mackové byl dán prostor hned po zahájení ÚLŠ v pátek večer. Program poté doznal na přání účastníků ÚLŠ ještě dalších změn.
Po zahájení Ústřední lesní školy předali moderátoři večera slovo sestře bývalé starostce. Ta
poskytla nejdříve prostor bratru Svobodovi a sestře Kvapilové, aby oznámili důvody své demise.
Dále byly oznámeny abdikace sester Končické
a Čeřovské. Je zajímavé, že se o odchodu sestry
Končické a bratra Svobody hovořilo jako o zcela
jisté věci již v kuloárech mimořádného srazu kapitánů v sobotu 19. února v Pardubicích.
Projev sestry Ivy (je uveřejněn v příloze Junák
hlásí) byl velice rozsáhlý. Trval bezmála třičtvrtě
hodiny a sestra bývalá starostka v něm vysvětlila
deset okruhů důvodů své rezignace. V rámci tohoto projevu vznesla také řadu obvinění na adresu některých ostatních členů ústřední rady
a pracovníků kanceláře Junáka. Škoda jen, že sestra Iva nesouhlasila po skončení svého projevu
s diskuzí. Vysvětlila sice, že pravděpodobně nejsou na místě shromážděny všechny potřebné materiály, kterými by mohla svá slova přesně doložit, ale přesto po jejím následném odchodu
zůstalo ve vzduchu mnoho nevyřčených otázek.
S těmi se pak snažili vypořádat přítomní členové
ústřední rady.
Na otázku bratra Vulkána odpověděli všichni,
že cítí odpovědnost za vzniklou situaci, a pokusili se objasnit některé ze zmíněných obvinění ze
svého stanoviska. Není přirozeně diskuze tam, kde
není přítomna protistrana.

Ještě v pátek večer plénum účastníků rozhodlo
o změně sobotního dopoledního programu. Jeho
první část probíhala společně. Jednalo se o pokus
formulovat otázky, které hnutí považuje za důležité jako východiska předsněmové diskuze.
Následně se účastníci rozdělili do sekcí podle
jednotlivých témat, kde diskuze pokračovaly až
do oběda. Řešily se otázky výchovy, ČRDM, problémy uvnitř ÚRJ a komunikace s členskou základnou. Posledním a nejhojněji navštíveným tématickým okruhem bylo „cokoli“, kde, žel, někdy
hovořily více emoce než rozum. Mnozí činovníci
tuto situaci prožívali bolestně. Například podle
bratra Jury Otta z Brněnské lesní školy se ne zcela řešily důvody abdikace členů ústřední rady
a nepostupovalo se dostatečně citlivě. Vůdce ELŠ
bratr Merkur oceňuje na jednání ÚLŠ to, že bylo
možno vyslechnout sdělení odstupujících sester,
vyjádření členů ústřední rady a že si tedy bylo
možno udělat obraz o situaci v ústřední radě.
Odpoledne byly prezentovány v plénu závěry
jednotlivých diskuzních skupin a program ÚLŠ
se vrátil k předem plánovaným tématům. Bratr
Lišák z Jindřichova Hradce byl poněkud smutný
z jednání účastníků ÚLŠ s bratrem náčelníkem:
„Já bratra Rikiho obdivuji, trpělivě a s klidem neustále dokola vysvětluje tytéž otázky, a oni ho ještě
obviňují z arogance.“
V neděli dopoledne bylo potom plénum seznámeno s výstupy skupin, které se zabývaly náplní
a podmínkami přiznání OČK pro okruhy odpovídající tématům vůdcovské zkoušky. Materiály byly
předány odborům pro vzdělávání činovnic a činovníků. Doufejme, že bude možno se s nimi
vbrzku seznámit.
O závěrečné slovo požádal vůdce Západočeské
lesní školy bratr Jan Kacerovský - Akéla. Navrhl
vyhlásit období do valného sněmu, který se bude
konat příští rok na jaře, za Rok skautské svornosti
a doporučil účastníkům ÚLŠ, aby vyjádřili ústřední radě svoji podporu (text bratra Akély přinášíme na straně 17).
A celkové dojmy? Vůdkyně Dívčího ekumenického kursu sestra Hanka Bouzková říká, že se
původně možného vývoje situace na ÚLŠ obáva-
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Sestra Iva Macková čte důvody své abdikace z funkce starostky Junáka
la, avšak skutečnost ji mile překvapila: „Mám
z toho všeho velice příznivý dojem. Setkání bylo
velice pracovní a bylo vidět, že přítomným činovnicím a činovníkům jde především o děti.“
Marek a Darina Bártovi
Související texty: příloha Junák hlásí
Závěrečné slovo na straně 17

Co mne napadá
po ÚLŠ
Z ÚLŠ si rozhodně neodvážím pocit, že bych
stál uprostřed požáru, zemětřesení nebo v organizaci na pokraji likvidace. Damoklův meč visící
nad Junákem může vidět ten, kdo se poddá emotivnímu nátlaku; stačí však chvíle racionálních
úvah, zjištění si několika faktů a vášně se mohou uklidnit.
O tom však zrovna teï nechci uvažovat. Co zneklidnilo mne osobně, je v první řadě věc, kterou
trefně označil jeden bratr, předseda ORJ, jako „vypínací uši“. Nejde o to, že by se sluchový orgán
napínal - naopak, cvakne se vypínačem (do polohy vypnuto, samozřejmě), a hurá do diskuze!
Fakt, že komunikace musí být obousměrná, ten
mě nezajímá. Vzít na vědomí, že rozhovor není
jen to, jak druhého utlouci argumenty či pseudoargumenty, ale je také hledáním konsensu
a společných názorů - to už vůbec ne. Tristní je,
že fenomén „vypnutých uší“ se nejvíc vyskytuje
u vášnivých debatérů. V momentě, kdy ÚLŠ prohlásila, že zahajuje předsněmovní diskusi, mi
z toho není nejlépe.
Druhá věc, která mne během ÚLŠ zaujala, je
informovanost (nebo spíš neinformovanost)
uvnitř Junáka. Kolikrát jsem za ten víkend slyšel:
„Oni ti vůdcové vlastně nic neví.“, „...terén je
mimo...“, „...a možná je to ani nezajímá.“ Získal jsem z toho dojem, že řada činovníků se
k získávání informací staví až nepochopitelně pasivně. Doslova jako by čekali, až na ně ta informace odněkud spadne - za ucho nebo na brýle.
A přitom by stačilo tak málo - otevřít Skauting
nebo Junák hlásí, zajít na okresní radu, pozvat

6. Hledat co nejširší využití konsenzuálního
principu při rozhodování v kontrastu s většinovým.
7. Řídící činnost ústředí v oblasti výchovy musí
být chápána jako strategicky důležitá a hnutí o ní musí být informováno.
8. Hnutí potřebuje zjistit svůj reálný stav, tzn.
provedení objektivní analýzy (jako pro potřeby WOSM vypracoval Lásló Nagy).
9. ORJ či SR by měly odepsat svá stanoviska na
adresu organizace Český skaut - skauting ABS
a kopii poslat na ÚRJ.
10. Jako základní vidíme hledání shody na tom,
co v současném Junáku představuje společný

1. Členství v organizaci, jejíž členem je i Pionýr, přičemž si uvědomujeme, že tento problém je především emocionální a je z dlouhodobého hlediska řešitelný
2. Nedostatečná informovanost hnutí, jaké jsou
důvody a důsledky účasti nebo neúčasti Junáka v ČRDM.
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někoho z ústředí. Obzvláš mě tento postoj zaráží
u činovníků středisek a okresů, kteří by měli oddílákům zajišovat servis a vzbuzovat v nich pocit sounáležitosti s celým hnutím, a tím i aktivní
zájem o globálně skautské dění.
Poslední, o čem se chci zmínit, je určitý dluh,
který cítím. Zdá se mi, že o činnosti ÚRJ se píše
až moc jednostranně - a to negativně. Že to, co se
vykřikuje, nevyjadřuje moje pocity. Proto bych tu
chtěl celé ÚRJ říci, že si vážím jejich ohromného
nasazení, že jsou mi blízcí (i když s některými
z nich se znám jen od vidění) a že jsem rád, že
právě oni jsou v čele našeho Junáka.
Martin Ehrlich - Sardinka, JčLŠ

V dlouhodobém výhledu v ČR nepochybně bude
fungovat organizace, která bude reprezentovat
českou mládež v rámci republiky i v evropských
strukturách. ČRDM má dobrou šanci se takovouto organizací stát. Základní otázka zní:
„Jakým způsobem se Junák do této snahy zapojí a jaký bude mít vliv na rozhodování této organizace.“

Sekce Výchova

Závěry ze sekcí
– podklady pro
předsněmovou
diskuzi
Vztahy v ÚRJ
Shodli jsme se, že k současnému stavu přispěly také komunikační problémy uvnitř ÚRJ a mezi
ÚRJ a zbytkem hnutí
1. Věnovat větší pozornost vyhledávání kandidátů do ústředních orgánů, které by jednak
byly respektovanými skautskými osobnostmi
a jednak měly schopnost strategického myšlení, komunikace a týmové spolupráce.
2. Je velmi důležité, aby Junáka na nejvyšších
postech reprezentovaly skutečné osobnosti.
3. Hledat účinné a demokratické způsoby, jak
budou v ústředních orgánech zastoupeni reprezentanti různých názorových proudů.
4. ÚRJ musí účinněji vysvětlovat své jednání
hnutí a komunikovat s ním - především osobně (LŠ, ORJ, HKVS...)
5. Hledat funkčnější strukturu ústředních orgánů (například ve smyslu rozdělení na jmenovanou výkonnou a volenou legislativní
část)

základ, který je třeba bez výjimek dodržet, co
patří do oblasti vhodného či doporučovaného a co je zcela na svobodném rozhodnutí
jednotlivých skautských jednotek (dodržování skautského zákona, vztah k tradicím,
k symbolice, koedukace...)

Sekce Cokoliv
1. Vymezit v časopisu Skauting prostor pro předsněmovou diskuzi
2. Komunikace
3. Kandidáti do ÚRJ
4. Specializovaná setkání
5. Vnější vztahy a ČRDM
6. Změna volebního řádu
7. Stálá konference
8. Vyhodnocení přínosu varianty Y
9. ÚLŠ a její kompetence
10. Uplatňování menšinových názorů
11. Vyhodnocení vývoje posledních 10 let
12. Vypořádání se s minulostí

Sekce ČRDM
Založením ČRDM splnila ÚRJ úkol, který jí dal
valný sněm Junáka v Plzni usnesením č. 14, a tento krok byl v souladu se stanovami Junáka. V současné situaci jsme v souvislosti s ČRDM identifikovali dva problémy:

1. Členství ve dvou či více skautských organizacích a jeho vliv na Junáka a s tím související
otázka ochrany práv a majetku Junáka a otázka výkladu a naplňování slibu a zákona.
2. Koedukace ve vzdělávání činovnic a činovníků.

Sekce TDC – tisk
1. Časopisy jsou výchovná záležitost
2. Je třeba vypracovat metodiku práce se skautskými časopisy v oddílech.

Poslání ÚLŠ
„Ústřední lesní škola je koordinačním
a konzultačním orgánem výchovy činovníků.“
Na Ústřední lesní školu odbory zvou:
náčelníka, náčelní, členy ÚRJ, členy odboru pro výchovu činovnic a činovníků,
vůdkyně a vůdce lesních škol a lesních kursů, 1 až 3 instruktorky či instruktory z každého instruktorského sboru (LŠ či LK)
jmenovaného podle řádu vzdělávání činovnic a činovníků Junáka (dále jen řád),
zpravodajky a zpravodaje lesních škol oblastí, výchovné zpravodajky a výchovné
zpravodaje oblastí, okresních rad a brněnských výchovných okrsků.
Diskuzní příspěvky k uvedeným tématům
zasílejte na adresu:
Vladislav Jech, Zelenečská 24, Praha 8
e-mail: vjech@volny.cz
fotografoval Windy a Netopýr
Skauting č.7/20000
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Z redakční pošty

NÁZORY A ÚVAHY z dopisů
čtenářů Skautingu
Připojte se k nám
Nedaleko krásného českého města Domažlice,
po ukončení tábora 68 oddílu skautů - Kaughnawaga z Prahy 8, proběhl náš první pokusný
rodinný tábor. Vzápětí poté, kdy tábořiště U dvou
borovic opustilo vlčácké, skautské a roverské
hemžení, kdy bylo vše uklizeno, zabaleno, odvezeno na statek a zbytek naložen na auto, rozprostřel se nad krajem klid, který byl rušen již jen
občasným pokřikováním nejmladších potomků.
Na celé louce zůstaly jen čtyři týpí a v nich se
vzápětí zabydlely tři rodiny. Jelikož věkové složení potomstva není zatím ideální - čtyři děti ve
věku třičtvrtě až sedm let, nemohli jsme provozovat kompaktní program, a tak jsme se věnovali především drobným hrám, výletům po blízkém
i vzdáleném okolí, soutěžení se skřítkem Šupíkem, který chystal přes noc různé úkoly zaměřené na ekologii a poznávání přírody (podle časopisu Nika), ale i vaření, sušení věcí atd. Strávili
jsme pěkný týden v krásné přírodě. Prvním podnětem pro toto snažení byl kurz rodinného skautingu Sachem a také potřeba poskytnout vlastním

Redakce si vyhrazuje právo uveřejněné dopisy krátit

dětem možnost společných prožitků s podobně
starými dětmi a vlastními rodiči. Jelikož se snažíme plíživým způsobem rozpohybovat rodinné
akce i během roku a připravit další tábor, rádi
bychom pozvali mladé rodiny, kde je alespoň jeden z rodičů skaut a které mají zájem o rodinný
skauting, aby se k nám připojily. Naší představou
je společenství tak pěti až šesti rodin, které budou mít chu něco společně podnikat jak pro své
děti, tak pro sebe, a prožít (ne tedy přežít) období
předškolní do doby, než se děti sami zapojí do
smeček a rojů. Zájemci nech pošlou dopis, mail
nebo zavolají na kontaktní spojení:
Petr Mach, Vysočanská 555, Praha 9, 190 00,
pmach@delvita.cz, 02/6896367.
Petr Mach - Ledňáček

Dva slibové odznaky
ad Scout Duck, Skauting 5/38
Ve Scout Duck se objevila kritika skautů s dvěma slibovými odznaky. S touto kritikou však zcela nesouhlasím. A to nejenom proto, že moje

manželka je skautkou se dvěma slibovými odznaky. Jeden slib dělala v České republice v roce 1991,
druhý v Rakousku v roce 1996 (Tenkrát slibovala: „Ich verspreche bei meiner Ehre, daß ich mein
Bestes tun will, Gott und meinem Land zu dienen, meinen Mitmenschen zu helfen und nach
dem Pfadfindergesetz zu leben.“) Nemá tedy jen
závazek sloužit vlasti České, ale i Rakouské! Proto musí na kroji nosit dva slibové odznaky. V případě, že by při návštěvě Rakouska ten rakouský
sundala, znamenalo by to, že slib vykonaný v roce
1996 porušuje, a tudíž není hodna jej nosit na
svém srdci. Na to by pak jistě zareagovali členové oddílu, kde slib skládala a který dodnes navštěvuje. V Českých zemích není až tak rozšířené
cestování do ciziny. Kdyby bylo, vědělo by se např.
i to, že skauti jezdí na zahraniční „stáže“ do jiných skautských organizací (mnohdy při studiu
vysoké školy). Před ukončením „stáže“ je těm
lepším nabídnuto splnit si skautský slib navštívené země. Samozřejmostí je pak předání slibového odznaku, který se umísuje na méně čestnější místo na skautské košili.
Pavel Fabiánek

Pro a proti nad dopisem přípravného výboru
Co si vůdce
pomyslí?
Naše ORJ na svém pravidelném jednání prodiskutovala dopis o založení nové skautské organizace. Zásadně nesouhlasí se zdůvodněním, proč
nová organizace vznikla. Dle převládajícího názoru nejsou problémy „dole“ takového rázu, aby
to vznik nové organizace ospravedlňovalo. Spíše
se jedná o špatné osobní vztahy členů ÚRJ, do
kterých se někteří snaží zatáhnout celé hnutí. Na
všech úrovních existují problémy. Mnohokrát právě v osobních vztazích. Ale nelze to řešit tímto
způsobem. Máme svůj slib, své zákony, své ideály. Ale bohužel to vypadá tak, že čím „výše“, tím
méně se uplatňují v praxi a jen se o nich hovoří.
V dopisu přípravného výboru jako by byla popřena ta obrovská spousta práce, kterou během
deseti let naši vůdcové a vůdkyně vykonali. Ty
stovky lidí, kteří veškerý svůj volný čas tráví ve
skautských oddílech nejen při vlastní činnosti,
ale také přípravou na schůzky a výlety. Svým
vlastním sebevzděláváním, různými zkouškami,
semináři. A zatímco se převážná část národa
věnuje právě jen hmotným statkům, oni vše činí
nezištně. Odměnou je jim „jen“ dobrý pocit
z naplňování slibu, zákona, poslání a houf spokojených dětí, které to dokáží dát na vědomí.
Potom přijde na středisko zmiňovaný dopis
a v něm se dočtou, že:
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nové skautské organizace
„Materiální a konzumní hodnoty jsou upřednostňovány před hodnotami morálními a duchovními atd.“ Co si takový vůdce či vůdkyně oddílu má myslet? Jak to má pochopit? Jak se
zachovat? Odpovězte si každý sám!
Na našem okrese jsme si odpověděli a nikdo se
k založení nové organizace nepřipojil.
Zdeněk Sedlák - Číňan, předseda ORJ Sokolov

Dopis SSSČR
přípravnému výboru
Skauta
Nazdar bratři a sestry,
byli jsme zatím neoficiálně informováni o vzniku
a registraci vašeho nového sdružení. Je pro nás zadostiučiněním, že v prohlášení vašeho přípravného
výboru je obsaženo vše, co jsme Junáku a jeho vedení téměř deset let vytýkali, za což byly Svazu kladeny do cesty nejrůznější překážky a podsouvány
nám různé smyšlené a nepravdivé cíle.
Jsme rádi, že zapáchající a hnijící stojaté vody, do
nichž se Junák po poslední obnově dostal v důsledku
negativních vlivů a záměrné činnosti některých osob,
byly rozvířeny čerstvou pramenitou vodou. Jsme nyní
na jedné lodi s vámi a buï spolu šastně doplujeme

k našemu společnému cíli, nebo ztroskotáme. Jsme
rozhodnuti učinit z naší strany všechno pro to, aby
tato plavba byla úspěšná.
Je oceněním životního díla náčelníka A.B. Svojsíka, že nové sdružení ani svým názvem nenavazuje
na Junáka, který vznikl na přelomu let 1938/39 a jehož vznik byl podmíněn zánikem Svojsíkova Svazu
Junáků skautů republiky Československé. Úspěch vaší
iniciativy závisí na odezvě, jakou vyvolá v členské
základně Junáka a všech bratrských skautských organizacích. Chceme vás proto ujistit, že z naší strany
uděláme všechno pro to, aby vaše iniciativa byla úspěšná. Rádi bychom se seznámili se stanovami sdružení
Skaut a nabízíme vám případnou účast jednoho popřípadě dvou zástupců Svazu skautů a skautek ČR ve
vašem přípravném výboru, a nebo uvítáme pozvání
vašeho zástupce na našem jednání. Mohl by to být první
krok ke sjednocení skautského hnutí, řídí-li se dvě
skautské organizace stejnými principy a zákony, což
jsme od Junáka v žádném případě nemohli očekávat.
Výsledek vaší iniciativy a její význam pro další osud
českého skautingu závisí ale také na tom, aby se do
sdružení Skaut nevetřeli někteří z těch, co přivedli
Junáka na scestí a otevřeli cestu k jeho záhubě. Skauti
by tak mohli opět poskytnout českému národu příklad, jak vybřednout ze všech potíží, do kterých se
dostal svojí nedůsledností.
S bratrskými pozdravy M. Vondráček,
V. Princ, I. Vacík

za Závod světlušek a vlčat
pestřejší
Blíží se první kola závodů vlčat a světlušek a – stejně jako v minulých letech – opět se změněnými pravidly. Proč se
pravidla každým rokem mění? Kdo o změnách rozhoduje? Jaké novinky nás čekají letos? Na to všechno jsem se zeptal
br. Bruma (Tomáše Vodičky) - velitele Štábu ZVaS.
Proč se tedy každým rokem pravidla mění?
Hlavním důvodem, který vede ke změnám pravidel, je potřeba odstranit chyby. Například špatná formulace ve starých pravidlech týkající se lékárničky
způsobila, že někde byly světlušky a vlčata nuceni po
celou dobu závodu nosit lékárničku.
Dalším důvodem je fakt, že jak děti, tak i doba
a vlastní závody se vyvíjejí. Těžko bychom dnes mohli
do pravidel napsat, že závody musí být třídenní a součástí povinné výbavy by měl být kompletní jehlan
s kolíky, junáckou holí a sekyrou, jak tomu bylo
v roce 1968.
Posledním důvodem, ale neméně důležitým, je
snaha učinit závody zajímavější, pestřejší a lepší, než
ty předchozí.
Kdo o změnách pravidel rozhoduje a jak je
může ovlivnit vůdce smečky nebo vůdkyně
roje?
O změnách pravidel rozhoduje Štáb závodu světlušek a vlčat, který je jmenován ústřední radou (zpra-
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vodajkou pro světlušky a zpravodajem pro vlčata).
Podněty pro změny pravidel může podat kdokoli.
Nejčastěji tak ale činí velitelé okresních a krajských
závodů společně se zasláním výsledkové listiny a zprávy o průběhu závodu. Odtud jsou většinou nejlepší
postřehy, protože v průběhu závodů se chyby pravidel projeví. Vlastní pravidla se po proběhnutí všech
kol vyhodnocují a jsou jedním z témat debat např.
na Poradních skalách či setkáních vůdkyň světlušek
v Nymburku. Pravidly se také zabývají lesní kurzy
a školy pro vůdce a vůdkyně vlčat a světlušek.
Jaké výrazné změny nás čekají letos?
V minulých ročnících docházelo takřka všude
k hromadění hlídek u zatloukání hřebíků. Proto jsme
se rozhodli pro zásadní změnu. Místo zatloukání hřebíků byla navrhována spousta alternativ. Nakonec
jsme se rozhodli několik z nich zkombinovat. Tak
vznikla disciplína „Manuální zručnost“, ve které si
děti vyzkouší zabalit balíček, přišít knoflík a zatlouci
hřebíky. Jednu činnost bude konat vždy dvojice. Veš-

knih za cenu čtyř !!
!!

kerá snaha dětí je limitována 10 minutami, takže by
zde již nemělo docházet k hromadění hlídek.
Zcela novou disciplínou jsou „Všeobecné znalosti“. Ty mají za úkol prověřit znalosti okolí svého bydliště, České republiky, atd. Kvalitu této disciplíny
v mnohém ovlivní pořadatelé závodů výběrem dominant.

Odpovědna / Nabídka

ZMĚNA JE ŽIVOT

Co bys popřál na závěr?
Především bych rád na tomto místě upozornil na
fakt, že se v Severočeském a Východočeském kraji
nenalezl nikdo, kdo by byl ochoten krajské kolo závodů uspořádat. Proto je velice reálné, že v těchto
krajích závody začnou a zároveň skončí okresním
kolem.
V každém případě chci popřát všem, kdo pracují
se světluškami a vlčaty, mnoho úspěchů nejen v závodech, ale především, a se jim daří pěstovat ve svých
svěřencích pocit sounáležitosti, spolupráce a kamarádství.
ptal se Marek Bárta

Deník
Jaroslava Fogla
ra
zdarma!!

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

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/ 24 102 399, e-mail: tdc@junak.cz
Skauting č.7/20000
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Oddíl

JE NÁS VÍC NEŽ DOST...
co dělají ostravští budoucí mořští vlci?
Poprvé jsem se do oddílu dostal před třemi lety. Kadety tehdy vedl Sten, oddíl skomíral nedostatkem členů. Od té doby
jsme prošli bouřlivým vývojem, který se ani v dnešních dnech nezastavuje. Lidé, kteří s námi trávili své volné chvíle,
odešli. Někteří ke skautům, jiní zcela. Jen ti nejlepší u nás zůstali a nyní jsou kormidelníky čtyř posádek. Dnes je nás víc
než dost.

Oddílový systém
funguje
Když loni v září bratr Ferda převzal vedení oddílu, bylo třeba změnit mnoho věcí. Oddílový systém nevyhovoval ani vedení oddílu, ani vlčatům.
Proto jsme zavedli nové praktiky, které chyběly –
a zatím se osvědčují. Velmi chyběl základní oddílový systém - obnovili jsme řádné bodování,
zápis docházky, každé posádce byl přiřazen jeden
palubný, vyrobili jsme různé pomůcky pro plnění zkoušek (viz článek o naší klubovně na straně
22). Velkou akcí byl nábor, na který, světe div se,

Pět let poté...
Dalo by se říci, že vše se odehrálo v létě roku
1995. Někteří ze současných vedoucích 20. smečky vodních vlčat KADETI se tehdy zúčastnili tábora starších skautů na Dalešické přehradě.
A právě tehdy vznikl nápad založit první vlčácký
oddíl v našem přístavu Eskadra. Bylo zhruba pět
let po jeho vzniku. Slovo dalo slovo a od září se
ve skautské klubovně začaly objevovat první nesmělé postavičky budoucích vlčat.
Oddíl se rozdělil na čtyři posádky. Do čela každé z nich byl postaven ten nejlepší, který se zrovna vyskytoval. Členů nebylo mnoho, posádky se
držely na nejvyšší hladině čtyř lidí. Pokud na výpravu přišlo třináct dětí, byl to velký úspěch.
Jak šel čas, objevovaly se první známky toho,
že bychom se mohli osamostatnit. Nastěhovali
jsme se do nedaleké klubovny k žabičkám a začali pracovat pod vlastním číslem a názvem. Najednou z nás byli Kadeti.
Veškeré letní tábory se prozatím odehrávaly
u skromného rybníčka nedaleko Nového Jičína.
Ovšem byly to tábory, jak se patří. Poslední rok,
který jsme zde trávili, nás zastihla povodňová vlna
a museli jsme se evakuovat. Dnes mohu říci, že
se to některým i docela líbilo. Ovšem další neštěstí nás čekalo doma. Velká voda nám srovnala
se zemí loděnici, tudíž bylo nutné provést bleskovou rekonstrukci.
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V této době počet našich vlčat balancoval na
hranici 15-20 lidí. Velmi významnou akcí byla
naše účast na holandské NAWACE (mezinárodním
setkání vodních skautů celé Evropy), kde se nám
podařilo získat darem velkou plachetnici Lilien
Vlet - Roermond II, kterou dnes využíváme i na
větších skautských akcích, jako jsou Admiralitní
plavby HKVS, náš tábor aj. Myslím si, že to byl
pro ostatní velký zážitek, podařilo se dokonce
pořídit fotografie ze setkání s holandským biskupem, který znal kardinály Vlka a Tomáška.
Na další rok se nám podařilo získat tábořiště
na Slezské Hartě u Bruntálu. To místo máme
všichni rádi, jelikož si jako málokteré zachovalo
svou podobu a malebnost. Harta je místo, kde
v lese za den nepotkáte ani živáčka, vesnice vypadají jako z minulého století, voda je čistá, všude klid, žádné telegrafní tyče. Je to končina částečně odříznutá od světa. Asi právě proto tohle
místo všichni obdivujeme.
Jestliže bych se měl zastavit u novodobé historie našeho oddílu, bylo by to asi trochu složité.
Od loňského září pracuje nový kapitanát (vcelku
úspěšně), členská základna se rozrostla na maximum, máme plno aktivních nováčků... Vše se
zdá být poklidné a idylické, i když skutečnost je
jiná. Naše středisko se bude pravděpodobně kvůli neshodám některých činovníků dělit. Vzniknou
nové oddíly, některé se rozdělí - nikdo vskutku
neví, co bude dál. Je nás stále víc než dost...

přišlo více dětí, než jsme doufali a stačili vstřebat. Všechny posádky nyní mají přes sedm členů,
oddíl jsme rozdělili na dvě části: západ a východ.
Tento systém používáme např. při hrách a zápasech, nebo při plnění některých úkolů. O každou
posádku se stará jeden lodivod, tudíž je možné
každé věnovat maximální péči.
Pokud je třeba rychle svolat oddílové mužstvo,
používáme „oddílový telegraf“. Kapitán obvolá
svoje palubné a ti posádku. Tak jsme docílili rychlého předávání informací mezi námi a dětmi.
Nutno podotknout, že to oceňují i rodiče.
Pokud se mezi námi objeví nějaký nováček,
snažíme se, aby v co nejkratší době mohl splnit
nováčkovskou zkoušku a vydat se na cestu Stříbrné a Zlaté stopy. Za tímto účelem máme v klubovně na nástěnce vyvěšené přehledné tabulky,
z kterých každý snadno vyčte, jak je v plnění podmínek stop daleko a co mu chybí.

Plán na jaro...
Otevírání řeky
Mezi naše první jarní podniky patří otevírání
řeky. Jedná se o pravidelnou a téměř obřadnou
akci. Poprvé v roce se pojede řeka. Nováčkové jsou

napjatí, staří vlci očekávají, zda řeka bude vypadat stejně jako loni. Letos tomu nebude jinak.
Nikdy ale není jisté, odkud pojedeme - to záleží
na stavu řeky.
Tomuto oddílovému otevírání řeky předchází
velikonoční sjezd Moravice - této akce se zúčastňují pouze starší členové oddílu, jelikož sjezd je
již docela náročná akce.
Ivančena
Mezi další pravidelné akce patří výstup na Ivančenu - k mohyle skautů, kteří padli v protifašistickém odboji na Severní Moravě. Výstup se koná
vždy co nejblíže k datu 24. dubna, k svátku patrona skautů sv. Jiří. Zde máme jedinečnou příležitost seznámit naše vlčata s historií skautingu
v našem regionu, pozdravit se se známými lidmi
či poznat nové. Skoro pokaždé ale bývá zataženo. Pokud však vysvitne sluníčko a roztrhnou se
mraky, lze z Ivančeny z výšky něco kolem 1000 m
nad mořem přehlédnout celé Beskydy a někdy
spatřit i Vysoké Tatry.
Eskymácké slavnosti
O jarních prázdninách vyrážíme do hor, abychom si mohli užít posledního sněhu před jarním táním. Akce se často koná v horských chatách daleko civilizace, kdy jsme odkázáni jen
sami na sebe. Celá výprava je provázena hrou se
zimní tématikou - a samozřejmě nemůže chybět
stavba iglú a sněžných příbytků

Naše tábořiště
Námi nejčastěji navštěvovaným místem ve
skautském roce je zatopená štěrkovna, které říkáme Atlantik. V létě je využívána k rekreaci, ale na
jaře a na podzim je jenom naše. Velkou výhodou
je, že pár metrů od jejího břehu teče naše řeka.
Zde můžeme naučit nováčky ovládat loï a pádlovat, užíváme si ve vlnách rozbouřených šlajsen
nebo se „jen tak“ projíždíme na plachetnici. Ovšem
i tak mírumilovné místo se občas stává bouřlivým
mořem, čehož potom využíváme my starší k „adre-

nalinovým“ plavbám. Nespornou výhodou Atlantiku je, že domů to nemáme daleko.
Když se léto vkrade do našeho města, marně
byste nás zde hledali. Máme totiž letní tábor na
Slezské Hartě, o které jsem si již jednou zmiňoval jako o idylickém místečku (to byl jeden z hlavních důvodů, proč se tu předloni v létě natáčel
film Johanka z Arku). Pokud nebudete mít v létě
co dělat, určitě se přijeïte podívat, nebo „ráj to
na pohled“. Ovšem dejte si pozor, jelikož v blízkosti přehrady se nesmí tábořit (musím se pochlubit, že jsme čestná výjimka).

Jak nás nováčci
doběhli...
Myslím si, že by bylo lepší napsat: „Jak nám
děti odběhly,“ ale to je vlastně jedno. Stalo se to
na loňském táboře (kde jinde než na Slezské Hartě). Pro nováčky se připravoval námořnický křest
(na první pohled by se mohlo zdát, že to obsahuje prvky vojenské šikany, ale není tomu tak) a bylo
nutné vystrojit Poseidonovu křtící družinu. A aby
vše vypadalo věrohodně a mohli jsme využít momentu překvapení, vše jsme zamaskovali jako jednoduchou hru. Mladší kluci se měli s náskokem
vydat do lesa a vhodně se ukrýt tak, aby je po nich
následně vyslaná družina starších vlčat nenašla
(všechno byla jenom fikce - zatímco jedna část
dětí utíkala před svými stíny, ta druhá se v klidu

Obbíl

v táboře připravovala na křest). Všechno klapalo
do doby, kdy někoho z nás, kteří jsme „dohlíželi“
na prchající skupinu nenapadla myšlenka zkusit
se jim schovat, a vidíme, jak budou reagovat,
když nás neuvidí. Skočili jsme tedy do hustého
křoví a čekali. Pět minut, deset minut... Pořád se
nikdo nevracel. Vydali jsme se potichu vyšlapa-

nou stezkou, ale stále nikdo. Asi po dvaceti minutách klidu jsme začali pískat a volat, jenže se
nikdo se neozýval. Z legrace se začal stávat problém. Terén byl stále hustší a nepřehlednější
a vlčata nikde. Po hodině jsme začali ztrácet nervy a hlas. Po dvou hodinách jsme se vydali zkroušeně do tábora oznámit tu „novinu“ - ztratili jsme
půlku oddílu. Jaké však bylo naše překvapení,
když jsme po návratu zjistili, že všichni jsou zpátky a dokonce již pokřtění. A vysvětlení? Když jsme
začali hulákat, děti si myslely, že je pronásleduje
smečka starších vlčat a začaly prchat. Čirou náhodou se dostaly do blízkosti tábora a byly spatřeny Poseidonovou posádkou, polapeny a pokřtěny. Od té doby se již takovým „blbým nápadům“
vyhýbáme.
Novinář, Eskadra Ostrava - Poruba (foto autor)
Oddíl:
20. oddíl vodních vlčat KADETI
Přístav: 14 Eskadra, Ostrava - Poruba
Kapitán: Robert Brabenec - Ferda
Palubní: Hanka Brabencová - Hoši,
Michal Hrubý - Novinář,
Tomáš Kaspřík - Kim, Marek
Lodivodi: nejsou
Posádky: Černá, Červená, Modrá a Žlutá
Počet členů : 32
Nováčci: 24
Vlčata se slibem: 8
Stříbrná stopa : 6
Zlatá stopa: 4
Počet akcí: 1x týdně schůzka, 2x-3x do
měsíce výprava
Kontakt na oddíl: e-mail: novin@atlas.cz
www.volny.cz/eskadra
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Trendy

riziky VI.
pomůcka pro debatu v oddíle a s rodiči
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.

Rizika
sektářských
hnutí
V rozvinutém světe v posledních desetiletích přibývají nová hnutí, jejichž myšlenkovým základem
bývá obvykle zjednodušený výklad některých náboženských systémů. Ve většině případů je nejasně
formulovaný a velmi zjednodušený. Návody pro
život osobní - i pro celý vesmír - bývají poměrně
prosté, ale vyžadují ochotu podřídit se autoritě. Jejich šíření je zřejmě jedním z důsledků hodnotové
a morální krize části rozvinuté společnosti, která
se mnohdy soustřeïuje na konzumní způsob života a na shromažïování hmotných statků. Jindy
může být v pozadí určitá nejistota a obavy z budoucnosti a rovněž slabost jedince bojovat s potížemi a problémy, které jej potkávají. Sektářská
hnutí byla u nás v minulých desetiletích tvrdě potlačována, málo o nich víme, a tím rychleji se dnes
šíří mezi mladými lidmi, kteří se obtížně orientují
ve složitém světě a jednoduché návody pro život
jsou pro ně lákavé. Sekty je citově přitahují vysokou vnitřní soudržností, vzájemným přátelstvím
a společným prožíváním víry. Rychle ovlivní postoje a chování nových členů a velmi často ve spojení s omezováním myšlenkové svobody.
Nové členy se snaží získávat mezi dětmi
a mladými lidmi. Zneužívají při tom obratně
problémy, které mládež trápí. Zaměřují se na jedince dočasně neúspěšné - školní prospěch až
selhání, nemoc aj. - či žijící ve svízelných podmínkách - rozvrat rodiny, dlouhodobé konflikty, stěhování do nového prostředí apod. Převážně se jedná o jedince s nedostatečnou odolností
a vůlí bojovat. Takové děti bývají bezbranné
a vlídné slovo či vstřícné chování je snadno zláká. Začíná se nezávaznou pozvánkou na schůzku či výlet, nabídne se pomoc i rada, spojená
s vyšetřením osobnosti či inteligence. Vlídnost
přijetí často kontrastuje s prostředím v rodině
či škole a u dětí vzniká pocit nové jistoty. Jakmile se však jedinec stane členem skupiny, je
jeho jednání kontrolováno, vyžaduje se poslušnost a pomalu se odlučuje od okolního světa a
nezřídka i od rodiny. Je vystaven skupinovému
nátlaku a jeho chování a názory se mění. Přijímá pevný systém pravidel, která přikazují, co
dělat a jak myslet. Z nejistého, oslabeného jedince se stává poslušný robot.
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Pokud sekty svou činností prokazatelně neporušují platné zákony, je jim umožněn svobodný
rozvoj. Stejně tak má skautský vůdce či učitel ve
škole právo varovat před takovými formami nátlaku na děti, které považuje za nebezpečné. Pronikání různých sekt do našeho života je zřetelné.
Nabízejí jednoduché odpovědi na otázky, které se
po desetiletí nekladly a které jsou pro děti a mládež lákavé. Děti nedokáží rozlišit mezi sektami
se zjednodušeným pohledem na svět a církvemi
a mnohdy to bohužel nerozliší ani rodiče. Neuvědomí si, že pod zdánlivě vysokými ideály se
mohou skrývat cíle velmi přízemní či zcela mocenské.

Je vystaven skupinovému
nátlaku a jeho chování
a názory se mění.
Prevence
Co můžeme společně dělat, abychom čelili nebezpečí fanatismu všeho druhu?
Vytvářet prostředí, ve kterém je dítě respektováno a kde nikdo není odstrkován, ponižován
či přehlížen.
S dětmi hovořit o všech otázkách života, které je zajímají. Tedy i o smyslu života, o životě
i smrti, o základech mravnosti apod. Pokud o tom
s nimi nebudeme hovořit, budou si hledat odpověï jinde.
Vést děti k tomu, aby se nebály doma i v oddílu mluvit o svých prožitcích i setkáních s neznámými, by i zdánlivě zajímavými lidmi.
Všímat si pozorně dětských starostí a pomáhat mu je překonávat. Každé oslabení dítěte (nemoc, krize v rodině, školní či jiné neúspěchy) by
mělo vést k vyšší, ale taktní péči.
Vymýšlet pro děti zajímavý program pro volný čas a orientovat se, co dítě dělá mimo školu
a oddíl, s kým se stýká apod.
Vytvářet v oddílech přátelské a spolupracující prostředí. Dítě se nesmí cítit zanedbáváno či
izolováno.
S dětmi otevřeně hovořit o sektách, které se
projevují v okolí.
Všímat si, zda dítě náhle nezačne hlásat
a hájit „nové pravdy“, které dříve neznalo a ani

se o ně nezajímalo. Taktně pak zjistit, kde se
s nimi setkalo.
Pokud se dítě dostane do kontaktu s nějakou sektou, není účelné mu cokoliv vyčítat, ale
naopak věnovat mu větší péči. Nevtíravě a taktně
s ním rozebrat jeho zkušenost. Zajímat se o to,
co jej na dotyčné skupině přitahuje, čím jej zaujala, co cítí apod.
V kritické situaci se obrátit na odborníka
(například z pražské Společnosti pro studium sekt
a nových náboženských směrů či olomouckého
CPONS)
Tak, jako v mnoha jiných oblastech životních
rizik a krizí, platí i zde, že nejlepší ochranou dětí
je pestrý program, který je zaujme a který je též
zárukou, že nepodlehnou nejrůznějším „lákadlům“. K tomu nezbytně patří i dobré vztahy
v rodině i v oddíle, ochota vzájemně jeden druhého slyšet a uvažovat o našich starostech.
Výchova dětí ve volném čase však nemůže být
„všelékem“. Bez spolupráce oddílu s rodiči i se
školou bychom ani zdaleka nemohli splnit naše
cíle, pomáhat při výchově zdravých, zdatných,
morálních a přemýšlivých mladých lidí. Takových, kteří budou o jevech, které kolem sebe pozorují, přemýšlet, hodnotit je a dělat závěry podle svých vlastních měřítek. Našim úkolem je
pomoci jim, aby tato měřítka byla správná.
„Je čas sehrát aktivní roli při zlepšování života na naší planetě. Musíme celým svým srdcem
převzít část odpovědnosti za ochranu slabých,
chudých a všech ostatních, kteří naši pomoc potřebují.“ To je výzva náčelníka našich amerických
bratrů - skautů a my se k ní připojujeme.

Společnost pro studium sekt
a nových náboženských
směrů
Jankovcova 31, 170 00 Praha 7
tel/fax: 02/ 838 722 22
e-mail: sssnns@dingir.cz
www.dingir.cz

Centrum pro prevenci
v oblasti náboženských sekt
YMCA, tř. 17. listopadu 43
772 00 Olomouc
tel./fax: 068 / 522 19 44
e-mail: cpons@cpons.cz, www.cpons.cz

Rozhovor

TDC O PRODLOUŽENÍ
40% ODBĚRU ČASOPISŮ
ŽÁDAT NEBUDE
říká Jiří Zajíc-Edy
Kolem TDC, reklamací a 40% odběru skautských časopisů koluje Junákem mnoho otázek
a „zaručených“ zpráv. Proto jsme položili několik otázek týkajících se činnosti TDC úřadujícímu místopředsedovi Rady TDC bratru Jiřímu Zajícovi - Edymu, který je v současné
době jeden ze dvou členů Rady TDC, kteří v ní pracují od okamžiku vzniku tohoto našeho skautského nakladatelství a vydavatelství. Zatímco je tento rozhovor zaměřen spíše
na minulost TDC a otázky s ní spojené, informace o představách Rady TDC týkajících se
jeho budoucnosti přinesou další čísla Skautingu.

Ne všichni se v problematice skautského
tisku orientují. Proto bychom se nejprve zaměřili na několik základních údajů. Mohl
bys, Edy, v krátkosti vysvětlit, co je TDC, kdy
bylo zřízeno a co je jeho účelem?
V krátkosti je to opravdu velmi obtížné. Přesto
to zkusím. TDC vzniklo v dubnu roku 1996 na
jedné straně jako důsledek neúspěšných snah
všech dosavadních ÚRJ zajistit spolehlivé vycházení skautských časopisů, na druhé straně ochoty i ohromné odvahy Romana Šantory - Boba
a několika jeho kamarádů z bývalé nadace FONS
pokusit se naposledy o jejich záchranu. Vznikalo
„za pochodu“ (vlastně „za úprku“), kdy během
tří měsíců bylo nutné připravit ročníky tří časopisů včetně kompletních poprázdninových čísel.
Všechny tyto okolnosti se samozřejmě podepsaly
v dalších měsících na způsobu fungování TDC
i jeho potížích. V současné době je TDC samostatná jednotka se zvláštním statutem („středisko“)
zřízená ÚRJ jako nezisková organizační jednotka k zajištění vydávání, distribuce a prodeje knih,
časopisů, propagačních materiálů a jiných publikací, a dále k zajištění aktivit vedoucích k prezentaci Junáka (viz Statut TDC). Konkrétně například za tři roky své existence přivedla na svět
více než 40 knižních titulů, jejichž náklad přesáhl 100 000 výtisků a naprostá většina z nich je
velmi dobře prodejná.
Na činnost TDC dohlíží Rada TDC. Co je
jejím základním úkolem?
Rada TDC je orgánem, který si zřizuje ÚRJ,
aby jejím prostřednictvím kontrolovala TDC. Jde
především o kontrolu naplňování účelu, pro který bylo TDC zřízeno (viz výše) a základních parametrů hospodaření (schvaluje rozpočet, účetní uzávěrku). Rada TDC dále jmenuje i odvolává
ředitele TDC a stanovuje mu plat i odměny. (podrobněji opět viz Statut TDC na www stránce
TDC).

Skaut-Junák, Kmen, Světýlko, Skauting

Základní fakta

Kolik má dnes Rada TDC členů a kdo to je?
V současné době má Rada TDC pět členů (podle
statutu ji má mít 5 nebo 7) a kromě mě jsou jimi
sestry Lucie Horná a Ivana Zelinková, bratři Bedřich Horný a Roman Šantora. Rada TDC by nutně potřebovala doplnit o dva členy, bohužel přes
výzvy ve skautském tisku i skautské internetové
křižovatce se už třetí měsíc žádný zájemce nenašel. Zvláště bychom uvítali „nepražáky“ a ty, kteří mají přehled v oblasti vydavatelství, marketingu či distribuce tiskovin.

Minulost
Mnoho dotazů a nejasností se váže k minulému období TDC, jeho fungování a problémům, které ho provázely. Radu TDC
v minulém roce opustilo několik členů. Jaké
byly důvody těchto odchodů?
Důvody byly různé - někdy dokonce právě opačné. Tomáš Šídlo - Pascal a Vojtěch Janoušek - Muf
(oba jsem před časem pro činnost rady TDC získal) rezignovali proto - stručně řečeno - že změny
v organizaci TDC, jeho řízení i zajištění nám společného cíle (aby „povinný odběr“ už nebyl příštím sněmem obnoven) pokračují příliš pomalu,

Jiří Zajíc-Edy

...přivedla na svět více než
40 knižních titulů,
jejichž náklad přesáhl
100 000 výtisků...
přičemž nevěřili, že pod Bobovým vedením se to
výrazněji změní. Bratr Roša - Balů naopak rezignoval proto, že způsob prosazování výše zmíněného cíle ze strany tehdejšího předsedy rady TDC Pascala mu připadal příliš agresivní. Káča pak
rezignovala z naprosto jiného důvodu: stala se myslím k radosti naprosté většiny čtenářů - šéfredaktorkou časopisu Skaut - Junák.
V této souvislosti byl na internetu umístěn abdikační dopis tehdejšího předsedy Rady
bratra Šídla. Zkráceně tyto důvody popsal
bratr Šídlo v otištěném příspěvku z loňského
podzimu. Mohl by ses k nim vyjádřit?
Samozřejmě můžu, i když to nepovažuji za příliš účinný způsob diskuze. Rozdělím-li Pascalův
příspěvek na čtyři odstavce, pak:
s prvním souhlasím téměř bez výjimky; jsem
rád, že, na rozdíl od svého „abdikačního dopisu“, tu Pascal úkol shánět peníze pro TDC neklade pouze na TDC, ale i na ÚRJ - tam ve skutečnosti tento úkol patří na prvním místě.
druhý odstavec představuje „Pascalovu
můru“ (a jistě nejen jeho), která se - nejspíš
i díky jeho „umanutosti“ nenaplní. Rada TDC
předloží do prázdnin ÚRJ návrh prohlášení, kterým by ÚRJ měla jasně vyjádřit svou představu
Skauting č.7/20000

11

Rozhovor
o možném řešení problematiky časopisů po příštím sněmu. „Prodloužení povinného odběru“ natož „na věčné časy“ - v tom rozhodně nebude.
ve třetím odstavci (pravomoci Rady TDC)
popisuje Pascal stav překonaný novelou Statutu
TDC schválenou v prosinci 1999. Čili tady odkazuji čtenáře na text současně platného Statutu
(viz též má odpověï na druhou otázku).
ve čtvrtém odstavci se jednak Pascal svým
tvrzením o členech ÚRJ, kteří určují vývoj TDC,
mýlí (viz mé příspěvky v archivu internetové konference junak-debata-l), jednak vychází - při popisu situace v TDC - ze stavu, který možná platil
před rokem a čtvrt, rozhodně ne dnes. Koho to
zajímá, může se seznámit s posledním zprávou
ÚRK o TDC (viz též Skauting 4/99).
V roce 1998 se TDC dostalo pod ostrou kritiku Revizní komise TDC a Ústřední revizní
komise. Můžeš popsat důvody, proč k tomu
došlo, jaké byly hlavní výhrady a jaká je situace dnes?
Důvody byly ve způsobu, jakým TDC vzniklo - tedy
pod velikým časovým tlakem ve snaze naposledy se
pokusit zachránit skautské časopisy. Znamenalo to
mimo jiné, že nebylo vybaveno dostatečným vstupním kapitálem (zejména pro výrobu knih, ale také
pro mzdy potřebných pracovníků), chyběly pro něj
všechny normy od statutu až po organizační, pracovní a platový řád - a v neposlední řadě ÚRJ nebyla
dostatečně připravena řešit v potřebném tempu
všechny nutné předpoklady činnosti TDC. Tak např.
došlo s víc než ročním zpožděním ke jmenování revizní komise TDC, přičemž samotný Statut TDC byl
schválen ÚRJ až třičtvrtě roku od faktického vzniku
TDC. Když tedy po dvou letech existence TDC provedla Revizní komise ÚRJ komplexní revizi TDC,
zcela zákonitě (nebo šlo o vůbec první ) narazila
na řadu vážných nedostatků. V podstatě se týkaly
dvou okruhů - naplňování zákona o účetnictví
a vedení skladového hospodářství. Vedení účetnictví
za rok 1997 vykazovalo různé metodické či formální chyby, účetnictví za rok 1998 bylo v dezolátním
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stavu, protože firma, která jej dělala dosud (což byla
tatáž, jaká jej dělala pro celého Junáka), neplnila
smluvní podmínky. Vedení skladu bylo naprosto nevyhovující. Rovnou ovšem upozorňuji, že žádná
z revizí proběhlých od podzimu 1998 v TDC neprokázala nějaké obohacení, zpronevěru či něco podobně nemravného. Stručně řečeno, byl zjištěn značný
nepořádek a řada metodických chyb.
V současné době (viz též Skauting 4/99) - podle
poslední zprávy ÚRK - „se TDC podařilo naplnit podstatnou část minulých opatření revizních zpráv, jeho
vedení účetnictví se podstatně zlepšilo a je v souladu se zákonem o účetnictví“ a „Skladové hospodářství je vedeno“. Jistě podstatně k tomuto žádoucímu
vývoji přispěla sestra Ing. Věra Linková - Ferda, která od začátku roku 1999 nastoupila v TDC a nyní
vykonává funkci ekonomického ředitele.

...vytvoření TDC bylo
posledním - a navzdory
všemu - zatím jediným
úspěšným pokusem...
Na kom ležela odpovědnost za stav TDC?
Především na ústředních radách - počínaje
těmi od roku 1990. Totiž v naprosto naivní ekonomické strategii, kterou zodpovědní činovníci za
tuto oblast Junáku „naordinovali“. To vedlo k trvalé krizi vydavatelské činnosti Junáka, přičemž
vytvoření TDC bylo posledním - a navzdory všemu - zatím jediným úspěšným pokusem ji překonat. Dvě poslední ÚRJ pak měly odpovědnost,
o níž jem už hovořil - zejména za „legislativní“
i materiální podmínky činnosti TDC. Svůj díl odpovědnosti nesla i Rada TDC. A konečně i ředitel
TDC - Bobo. Je třeba zdůraznit, jediný Bobo byl
konkrétně postižen - a to dosti citelným několikaměsíčním snížením platu.

V této souvislosti se také mluvilo o střetu
zájmů v TDC.
V téhle nekonkrétní podobě nevím, co máš na
mysli. O žádném skutečném „střetu zájmů“ nevím. Podle donedávna platné verze Statutu TDC byl
ředitel TDC řádným členem Rady TDC (což by se
mohlo považovat za jistý „střet zájmů“ - vyplývalo
to však z ustanovení příslušného řádu; nyní už toto
ustanovení neplatí). Tiskový zpravodaj Windy je
zaměstnancem TDC - ale to považuji já (i celá
ÚRJ) spíše za vhodné než za „střet zájmů“.
TDC se hodně vyčítala malá informační
otevřenost? Bude s touto oblastí Rada něco
dělat?
Ono je dneska hodně módní všude možně mluvit o „neprůhlednosti“, „malé informační otevřenosti“ apod. TDC vydává každoročně Výroční
zprávu, ve které je celá řada informací a která je
zasílána na všechna střediska. Přitom se v různých debatách ukazuje, že se o tyto Výroční zprávy
málokdo zajímá. Pokud bude zájem, je Rada TDC
připravena vydat něco obdobného, jako k tématu
ČRDM vydala ÚRJ - tedy „Odpovědi na nejčastější otázky k TDC“. Od prosince byly podstatně zlepšeny internetové stránky TDC a jejich další vylepšená verze bude v provozu od konce března.
Jsou tam též všechny důležité informace z jednání Rady TDC. Je třeba si ale uvědomit, že TDC je
v jistém smyslu i podnikatelským subjektem, takže některé informace z konkurenčních důvodů
musí zůstat neveřejné.

Časopisy
Jistě nejpalčivější otázkou, která se bezprostředně dotýká práce Rady TDC, je 40%
odběr časopisů. Jelikož komplexní zprávu
přinese dubnové nebo květnové číslo Skautingu, zastavme se jen u některých bodů,
týkajících se časopisů a TDC. Před dvěma
roky sněm schválil 40% odběr časopisů. Od
té doby se ozývají hlasy zpochybňující toto

TDC tímto rozhodnutím získalo na tři
roky zaručený odběr časopisů a tím i peníze na jejich vydávání. Co by mělo TDC během této doby udělat?
Už z té předchozí odpovědi je jasné, že to s tím
„zaručeným odběrem časopisů“ není tak slavné.
Vzhledem s problémy se státním rozpočtem to nemusí být tak jasné ani s těmi penězi. Hlavním
úkolem TDC v tomto období je maximální kvalita časopisů, aby jí přesvědčilo čtenáře, a naprosto spolehlivá distribuce.
Jak říkáš, oblastí, která jistě leží na bedrech TDC, je kvalita časopisů? Minulý ročník byl pod palbou kritiky Skaut-Junák,
letos se zdá, že ohlasy jsou znatelně lepší.
Kritika minulého ročníku Skauta -Junáka byla
oprávněná. Bohužel se potvrdilo, jak je obtížné
sehnat nového schopného šéfredaktora. Jistě se na
tom podepsalo i zaměření TDC na nápravu všech
chyb z minulosti. Letos se dvojici Michala Káča
Rocmanová - Miloš Zet Zapletal podařilo vykřesat naději, že se nakonec tento časopis zachrání.
Mimochodem - stále hledáme lidi do redakční
rady Skauta-Junáka. Proto znovu zvu každého,

kdo si myslí, že by mohl pomoci s kvalitou tohoto časopisu, aby se mi ozval.
Objevují se názory, že TDC bude za rok
na sněmu opět požadovat prodloužení 40%
odběru. Jaký je na to názor Rady TDC?
Na to už jsem odpovídal: Opak je pravdou. Krokem k jinému řešení je i pokus vytvořit pracovní
skupinu, která by hledala cesty k dalším finanční zdrojům pro vydávání časopisů. Je třeba si uvědomit, že jejich vydávání bude vždycky ztrátové.
I pro tuto pracovní skupinu, kterou koordinuje
bratr Jaroslav Jičínský - Netopýr, hledáme naléhavě spolupracovníky.
Filip Bonaventura

Z dopisu
Mgr. Tomáše Šídla - Pascala
Povrchní (přesto však platná) odpověï
zní: Povinný odběr časopisů měl být podle
debaty před plzeňským sněmem Junáka šancí pro TDC a ÚRJ, aby do sněmu následujícího vybudovaly fundraising na financování
časopisů jinak než povinným prodejem a aby
zkvalitnily časopisy a další produkty a služby tak, že se budou prodávat kvůli zájmu čtenářů a nikoli kvůli usnesení sněmu.
Za rok spolupráce s placeným managementem TDC a s funkcionáři ÚRJ, kteří se
v otázce časopisů angažují (a jsou to většinou opět pracovníci z výplatní listiny TDC),
jsem se přesvědčil, že tito lidé věnují svoji
energii nikoli hledání alternativních zdrojů financování a zvyšování prodejnosti časopisů, ale politickému připravování
situace, kdy příští sněm Junáka odhlasuje
další prodloužení povinného odběru časopisů. Tím se z dočasného povinného odběru stane povinný odběr na věčné časy a TDC
bude mít zajištěno živobytí bez možnosti
kontroly ze strany čtenářů.

To je v rozporu s vizí, o níž se před sněmem a na sněmu diskutovalo, a pro niž
jsem se nechal přesvědčit, abych s TDC
spolupracoval. Protože Rada TDC přišla náhlým a předem nediskutovaným rozhodnutím ÚRJ o jediné dvě podstatné pravomoci,
které měla (o schvalování rozpočtu a jmenování ředitele), stala se orgánem s velkou
zodpovědností a s nulovými pravomocemi,
přestala mít možnost ovlivňovat vývoj v TDC
a ztratila smysl.
Je nutné říct, že vývoj v TDC nyní určují
členové ÚRJ, kteří jsou zároveň zaměstnanci TDC, případně členové ÚRJ, kteří mají
s TDC další ekonomické zájmy. TDC je přitom se svým současným rozpočtem okolo
10 mil. Kč zdaleka největším utrácečem
skautských peněz, přesto však subjektem,
který ještě před nedávnem nevedl prokazatelné účetnictví, neměl revizní komisi
a nesplňoval další náležitosti plynoucí
z obecněprávních předpisů a z vlastního
statutu.
Ponechám na čtenáři, aby posoudil, jestli
je to zdravá situace.
Mgr. Tomáš Šídlo - Pascal
předseda rady TDC
od května 1998 do června 1999

Rozhovor

rozhodnutí. Domníváš se, že byl tento krok
dostatečně vysvětlován?
To, že se „ozývají hlasy zpochybňující rozhodnutí sněmu“, mě ani moc nepřekvapuje. To bychom snad ani nebyli v českých zemích. Něco jiného ale je, že skoro třetina středisek toto
rozhodnutí sněmu neplní. A to je opravdu moc
zlé. Protože to znamená, že podstatná část hnutí
nepochopila hlavní záměr tohoto rozhodnutí: zachránit časopisy tím, že se dostanou ke svým čtenářům. A tohle se tedy vysvětlit nepovedlo. Jen si
nemyslím, že by to mělo vysvětlovat TDC - to je
jenom výkonný orgán. Vysvětlovat měla ÚRJ a potom hlavně ti delegáti sněmu, kteří pro toto
rozhodnutí hlasovali. Jenomže - to chci asi něco
v našich současných poměrech naprosto nereálného...

Rada TDC
Mgr. Bedřich Horný - Nab
Lucie Horná - Precla
Roman Šantora - Bobo
Jiří Zajíc - Edy
Ivana Zelinková

Revizní komise TDC
Marie Řeháková
Ája Spáčilová
Marek Záhorec
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Chytré knihy
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CHYTRÉ KNIHY krátké recenze
Cestou za uměním
s bratrem
Milanem Klímou
„Letokruhy“, nová knihovnička časopisu Roverský Kmen, jak čteme na přebalu krásné knihy
bratra Prof. Dr. Milana Klímy „Cestou za uměním“, nemohla začít lépe. Snad jen tu „knihovničku“ bych přejmenoval na „knihovnu“, protože jde vlastně o velkou knihu - kdyby text nebyl
z úsporných důvodů vytištěn drobným písmem,
mělo by dílo kolem 200 stran a navíc těch 80 dobře vybraných a kvalitně reprodukovaných ukázek
na křídovém papíře!
Autor, kterého mnozí naši roveři a roverky znají
jak z článků v Roverském Kmeni, tak z přednášek a besed, na které z Německa přijížděl v rámci
Lesních kurzů FONS, zde živou, spíš vyprávěcí než
učenou formou podává zasvěcený přehled po tak
složité oblasti kultury, jakou je právě výtvarné
umění. Sám je - vedle své vysokoškolské činnosti
(přednáší anatomii na univerzitě ve Frankfurtu
am Main, SRN) i vynikajícím malířem, čerpajícím náměty hlavně ze své odbornosti; že je i zasvěceným znalcem umění, o tom nás přesvědčuje právě tato kniha.
Já sám, kterého studium výtvarného oboru na
univerzitě i vlastní profese nutila číst velké množství učebnic a příruček, podávajících čtenářům
různě pojaté přehledy a výklady dějin umění, jsem
byl četbou této knihy skutečně zaujat a nadšen;
dobře rozvržené a nekonvenčně pojaté kapitoly
mají schopnost zajímavým způsobem uvést čtenáře
(a jsem si jist, že po knize sáhnou nejen roveři
a oldskauti, ale i širší veřejnost!) do nesnadných
otázek výtvarného umění, které zvláště v moderní
době se tříští do nesčetných „-ismů“ a někdy
i provokativních osobních projevů a forem, v nichž
se často ztrácí objektivní kritéria. Vysoce oceňuji
i odvahu, s jakou Milan Klíma pojmenovává
i paumění, dnes tak často vydávané neobjektivními kritiky za veledíla: ovšemže jimi nejsou, jsou
to často jen podvody, módní gesta, která nepřežívají déle, než jednu sezónu falešného zájmu.
V tomtéž smyslu jsem se před několika lety vyslovil kriticky i já v brožuře Člověk a výtvarné dílo,
vydané zásluhou tehdejší edice FONS.
Chtěl bych zde pochválit jak Klímovo dílo
samo, tak i ediční počin, který nemá v naší skautské literatuře obdoby. Věřím dokonce, že se kniha
dočká reedice; bude sloužit všem, kteří hledají pomoc jak ve vlastním poznávání umění, tak při
estetické výchově druhých, což je úkolem vůdců
a vůdkyň skautských oddílů.
A ještě slovo o skromnosti autorově. Ačkoliv je
umělcem světově uznávaným a známým z řady výstav, umístil mezi 80 ukázek pouze jedinou reprodukci svého díla, nepočítám-li miniaturní obrázek
na záložce.
Bratru Milanovi, z jehož díla mám - kromě
řady katalogů - ve své knihovně už jeho ranou
Skauting č.7/2000

práci Jak číst ze stop (MF Praha 1958), chci tímto upřímně gratulovat k hodnotnému, krásnému
dílu; TDC (a libereckému vydavatelství bratra
Zeta) pak popřát, aby i další svazky Letokruhů
měly tak vysokou úroveň!
Ladislav Rusek - Šaman
(Klíma M., Cesta za uměním. Praha, Junák
TDC, Praha, 2000, cena 130 Kč)

Průvodce
dospělostí
O šancích a úskalí druhé poloviny života píše
ve své knize publicistka Gail Sheehyová. Zaměřuje se na téma vývoje člověka a s ním spojené
předvídatelné krize - předefinování životních cílů,
ženská i mužská menopauza, Samsonův komplex, nevyužitá mentální kapacita, hlad po harmonii, zdroje pohody... Kniha je určena všem, kdo
se snaží porozumět tématům, otázkám a problémům spojených s dospělostí.
(Sheehyová G., Průvodce dospělostí: šance
a úskalí druhé poloviny života. Praha, Portál,
1999)

Sexuální násilí
na dětech
Kniha přináší nejnovější informace týkající se
problematiky sexuálního zneužívání dětí u nás.
Autoři věnují pozornost i pozdním následkům
zneužívání v dospělosti oběti a také naznačují východiska: cestu prevence, sexuální výchovy
a ochrany dětí a také včasnou detekci, správnou
krizovou intervenci a terapii oběti. Kniha je určena zejména učitelům, vychovatelům, pedagogům, sociálním pracovníkům, ale i rodičům
a širší veřejnosti.
(Vaníčková E. a kol., Sexuální násilí na dětech: výskyt, podoby, diagnostika, terapie, prevence. Praha, Portál, 1999)

Přehled
psychologie
Ucelené kompendium oboru psychologie. Autoři uvádějí přehlednou a srozumitelnou formou

do základních psychologických témat a disciplín.
Kniha je sice určena studentům středních a vyšších odborných škol, ale dobře poslouží i jako
doplňková literatura k přípravě na vůdcovskou
zkoušku.
(Kern H. a kol., Přehled Psychologie. Praha,
Portál, 1999)

Srdce
na dlani
Milí Srdíčkáři, dnes tedy trošku více
k tajnému úkolu Stromek.
Tento tajný úkol jsme zařadili jako „záchranný“. Zkuste tedy motivovat vlčata
a světlušky spíše k výběru „regionu“. Budou-li děti sázet stromky, pak by bylo dobré, aby věděly, proč sází na to konkrétní
místo právě ten který strom, jaké vlastnosti jejich stromek má, k čemu se dá použít
jeho dřevo, jaké výšky dorůstá, a měly by
svůj stromek pozorovat - vhodným námětem je buï fotografie, nebo kresba stromu
v různých ročních obdobích. Jejich stromek se může stát oddílovým vánočním
stromkem, je možné na něj připevňovat
krmení pro ptactvo, později příp. připevnit budku.
Dalším námětem může být „vědecké pozorování“ stromu. Od doby, kdy se na jaře
probouzí, přes pozorování stavby květů,
mladých lístků, využití podzimního listí
k rukodělným pracím a ochrany stromku
před okusem nebo mrazem na zimu. U jehličnanů lze pozorovat výměnu mladých jehliček za staré, stavbu šišek, kůry apod.
Můžeme se zaměřit i na pozorování stromů stejného druhu v okolí našeho bydliště.Můžeme je vyfotografovat, nakreslit,
všímat si rozdílů, stáří... .
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

Vigilie / Kultura

SKAUT je poslušný rodičů,
představených a vůdců
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 budeme snažit zveřejňovat krátké příběhy přímo k jednotlivým bodům skautského zákona.

Malý šroub

Radost ze tří synů

Malý šroub je uložen v obrovské pancéřové lodi
a spolu s tisícem jiných šroubů drží pohromadě
dvě ocelové plotny. Jednoho dne si šroub řekne:
„Udělám si trochu pohodlí. To je přece moje vlastní věc a nikomu po tom nic není!“ Ale když ostatní šrouby slyší, že se tu jeden chce trochu uvolnit, protestují a volají: „Zbláznil ses? Když
vypadneš, nebude dlouho trvat a vypadneme
i my.“
Dvě větší železná žebra bijí také na poplach:
„Proboha, držte ty plotny pohromadě, protože jinak je i s námi konec.“ Rychlostí větru se ta zvěst
šíří po celé lodi: „Malý šroub nás chce zradit!“
Všechno je zděšeno. Obrovské lodní těleso vrže a
otřásá se ve všech spárách. A všechna žebra, pláty a šrouby vysílají společně poselství malému
šroubu a prosí jej, aby jen zůstal na svém místě,
jinak se celá loï potopí.
- poslušnost se také projevuje ochotou podřídit se skupině
- neposlušnost může mít nedozírné následky
pro celou skupinu

Otec vychoval tři syny. Přinášejí mu radost
i starost. Když je vidí, jak v soboru večer sedí při
večeři u stolu, jak jsou silní a urostlí, jak si mažou silně máslem chléb a nezapomínají na salám, rozbuší se jeho otcovské srdce. Tři synové,
to jsou tři dobří jedlíci, a otec znovu a znovu bere
do ruky nůž, aby ukrojil další krajíce chleba
a další plátky salámu. Zatím už hodiny ukazují
půl osmé.
Otec pohlédne na Rudolfa, svého nejstaršího.
„Mohl bys mi prokázat jednu laskavost, chlapče?“ „Přirozeně, otče!“ „Zaběhni rychle dolů na
roh do hostince U zelené kotvy a přines mi láhev
piva.“ Osmnáctiletý Rudolf se podívá na hodiny.
„Škoda, táto, ale bohužel - musím se ještě převléknout, oholit, upravit - mám v osm schůzku
a nerad bych své děvče nechal čekat. To jistě chápeš.“
Otec to chápe, a obrátí se na svého šestnáctiletého Jirku. „No, chlapče, jak ty? Zaběhl bys
rychle dolů a přinesl starému otci do džbánu
piva?“ Jirka přestane kousat. Plátek salámu

mezi prsty, plátek salámu mezi zuby. „Musí to
být, táto? Vidíš, že mám nakvap. Mám na dnešní večer lístky do kina a nerad bych přišel pozdě. Představení začíná v osm a kino je až na Starém Městě.“
Otec je otec. Otec by nerad, aby jeho chlapec
přišel pozdě do kina. Má pro to plné pochopení.
Mimo to má ještě jednoho chlapce, který by mohl
pro to pivo zajít, svého patnáctiletého Ondřeje.
Dívá se tedy klidně od stolu za oběma velkými
hochy, jak ještě přežvykují, ale už vyskočili a spěchají odtud, jeden na schůzku, druhý do kina.
V této chvíli říká patnáctiletý Ondřej, dívaje se vyčítavě za svými bratry: „To sis vychoval pěkné dva
pásky, táto! Ale když teï půjdeš tam dolů pro to
pivo, mohl bys mně prosím, přinést krabičku cigaret a nějaký ilustrovaný časopis?“
- poslušnost se projevuje ochotou slevit ze svého plánu
- poslušnost se vždy prokáže, až když dojde na
„lámání chleba“
Převzato ze zpravodaje Na dobré stopě

STŘÍPKY Z KULTURY
kontroverzní animovaný film
South Park: Peklo na zemi
režie: Trey Parker
Dlouho jsem zvažoval, jestli se animovaný South Park vůbec hodí na stránky skautského časopisu. Pro svou vulgaritu si totiž vysloužil mnoho
negativních reakcí i v zemi svého vzniku - tolerantních Spojených státech. Ale pak mi od slovenské kamarádky přišel mail, ve kterém mi psala, že je právě na slovenském ústředí a s ostatními
se dívá na South Park. V tu chvíli jsem si řekl, že
skaut je přece člověk jako každý jiný. Proč by měl
zavírat oči nad každým sprostým slovem, když
vulgarizmy tvoří neodmyslitelnou součást každého jazyka. Ostatně kdo viděl Knoflíkáře, ten mi
dá za pravdu.
Pokud vám jméno South Park nic neříká, pak
vězte, že jde o seriál, v němž vystupuje čtveřice
amerických kamarádů ve věku okolo deseti let.
Jejich vnějším znakem, který odhalíte hned po

několika sekundách, je především „neslušná“
mluva. Ve filmu se frekvence sprosáren ještě násobí, ale zdráhal bych se říct, že je samoúčelná.
Autoři skrz postavy malých klučinů komentují
současnou společnost se všemi jejími perverzemi
a nešvary. A k tomu trocha těch vulgarit neodmyslitelně patří. Kombinací sprostého komentáře s dětským vnímáním světa nadto tvůrci dosahují vysoce absurdních momentů.
Dějová linie snímku je takřka pohádková - na
svět se dere zlo, proti kterému je třeba zasáhnout.
Matky čtyřech hlavních hrdinů totiž poté, co jejich synové shlédnou obscénní film s kanadskými komiky Tarrancem a Phillipem, vyhlašují Kanadě válku. V boji proti jejich „toaletnímu
humoru“ neváhají použít všech prostředků, což
nahrává Saddámu Husajnovi, jenž díky milenec-

kým vazbám se Satanem prakticky vládne peklu.
Jedinou naději pro svět znamená Kenny - jeden
z hrdinů, který v každém díle seriálu zemře. I ve
filmu ho potkává nešastný osud, ale právě díky
své přítomnosti v pekle může přátele informovat
o Saddámových plánech. Zakládají tedy odbojovou skupinu a snaží se za každou cenu zabránit
mezinárodnímu konfliktu.
Hodina a půl animovaného děje doslova přetéká skvělými gagy, hláškami a neortodoxními
animačními technikami. A ještě jedna věc dodává filmu na originalitě - jedná se de facto o muzikál. Během snímku zaznívá dvanáct skladeb jak
vystřižených z Broadwaye. Akorát libreto a zpěv
jsou mírně řečeno netradiční. Ostatně zkuste sehnat soundtrack.
Quick
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POMLUVA, VĚTRU RYCHLEJŠÍ ...
usilujeme o zlepšení našich vzájemných
vztahů Člověk je ve svém životě odkázán na vztah k druhým. Podstatnou složkou životní spokojenosti pak
je úroveň tohoto vztahu. Jestliže se však v současné době setkáváme s názorem, že mezilidské
vztahy se zhoršují, pak jednou z nezanedbatelných příčin jsou i pomluvy.

Cílem je poškodit
„Pomluva je úmyslné ohrožení vážnosti někoho u spoluobčanů sdělením nepravdy“ - (Tolik
z naučného slovníku).
Pomlouvání, klevety, klepy nejsou v mezilidských vztazích ničím novým. Stačí nalistovat
v Čelakovského Mudrosloví nebo v Zaorálkových
Lidových rčeních, abychom se přesvědčili o tom,
jak náš lid hodnotil počínání, směřující k očernění, poškození druhého.
S nebezpečností a úporností klevet se zřejmě
setkával i Albert Einstein, když tvrdil, že „snazší
je rozbít atom, než pomluvu“. Nejhorší je, že pomlouvající jsou vždy vedeni snahou někomu ublížit, zpochybnit jeho společenskou vážnost, ohrozit jeho postavení. Leckdo z nás má s takovým
nečestným jednáním neblahé zkušenosti. Nejsmutnější však je, že se tento druh nepřímé agrese stále častěji objevuje i ve skautském hnutí, které má ve svých principech požadavek být čistým
ve slovech, myšlení a skutcích.
S pomluvami se setkáváme při rozhovorech,
různých setkáních, ale i v tisku a klevetám se
nevyhne ani jeden z nejmodernějších komunikačních prostředků - internet.
Společnou vlastností pomluv je, že nikdy nesměřují k posílení něčí autority, vážnosti, pozice,
ale vždy k pravému opaku, tedy k poškození jedince, případně skupiny.
Vždy se tak děje v nepřítomnosti oné osoby, což
svědčí o zbabělosti pomlouvačů, pro které je snadnější raději „zkoušet meče mrtvých“, i když při
tom někdy neupřímně prohlašují, že „škoda, že
tu bratr není, rád bych mu to řekl přímo do očí“
(ačkoli dobře vědí, že mají odvahu napadat právě proto, že objekt pomluvy přítomen není a do-

konce si na takovou chvíli třeba i počkají). Pomlouvaný jedinec se často dlouho nedozví, co
špatného se o něm řeklo či napsalo. Ačkoli by různé ty polopravdy a lži mohl velmi jednoduše vyvrátit, ovšem kdyby o nich věděl. A tak mu nezbývá, než se divit, proč na něho někteří přátelé
najednou zanevřeli, v jednání ochladli a dokonce se mu i vyhýbají.

Obrana? Pomluvu
neslyšet či žádat
věrohodné důkazy.
Pomluvy, klevety, klepy jsou tedy jedním z činitelů, který narušuje kladné vztahy mezi námi
a činí náš život ve společnosti nepříjemným, plným nedůvěry, nechuti spolupracovat.
Pomluvám tedy není možno ponechávat volný
prostor. Je však vůbec v lidských silách se proti
pomluvám úspěšně bránit či dokonce se pokusit
je z mezilidských vztahů vymýtit?
Obtížnost takové snahy je dána řadou činitelů. Především je nutno si uvědomit, že pomluvy
mívají řadu různorodých příčin,jako jsou vnější
i skryté konflikty, rivalita, ale i závist, nenávist,
nepřátelství. Může však to být i úsilí druhého ponížit, abychom sami vynikli, posílit si nedostatečné sebevědomí, pomstít se za domnělé či skutečné příkoří. Může to však být frustrační stav
jedince, který si pomluvou jako formou nepřímé
agrese vlastně ulevuje.
Odvěká touha po sebeuplatnění, docenění, vyniknutí, ale někdy i prostá škodolibost či snaha
upoutat na sebe pozornost, může vyústit v pomlu-

vu. Chybí-li pomlouvači konkrétní důkazy nebo
má-li pocit, že svým tvrzením patřičně neupoutal, je schopen na lži či polopravdě prostě „přidat na zajímavosti.“ I sklony k pomluvám bývají
různé. Někdo si prostě v pomlouvání přímo libuje, jiný se nechá do pomluv vtáhnout. Výmysly
pomlouvačů někdy hraničí až s projevy psychopatie.
Z uvedeného tedy vyplývá, že boj proti pomluvám nebývá vůbec snadný a zřejmě není v moci
naší současné společnosti, aby nějakým rázným
zásahem nebo morálním příkazem úspěšně zakročila. Nezbývá tedy, než aby každý jedinec začal sám od sebe. Východiskem by mohla být zásada: „O nepřítomných buï dobře nebo vůbec
ne“. (De absentibus aut bene, aut nihil). Občas
bychom si měli připomenout, že „Kdo o kom před
Tebou, ten o Tobě u jiných“, či „Co nechceš sám,
nečiň druhému.“ Neškodilo by ani dodržovat zásadu „Ty umíš nectně mluvit o druhých a já
umím toho neposlouchat“.
Pokusme se tedy nepřipouštět, aby se v naší
přítomnosti o někom nehezky mluvilo za jeho
zády, by by měla taková pomluva sebeušlechtilejší fasádu. Neposlouchat takové řeči o druhých,
nepřijímat je, pochybovat o nich, žádat věrohodné důkazy a zejména navrhovat a prosazovat konfrontaci. Pravděpodobně tím naše obliba na čas
klesne, ale vědomí, že tím usilujeme o ozdravění
dobrých mezilidských vztahů, nám jistě bude posilou.
I když se pravděpodobně nepodaří hned pomluvy z našeho života beze zbytku vymýtit, mělo by
se podařit zlepšení vztahů alespoň ve skautském
prostředí.
Shark

Vůdcovská zkouška
V této nové edici obsahující ucelenou řadu příruček, které jsou tvořeny podle osnovy témat vůdcovské zkoušky, vydalo TDC již několik publikací:
Přehled témat – 25 Kč (80 stran), Historie skautingu – 29 Kč (90 stran),
Psychologie – 28 Kč (64 stran), Organizace a právo – 25 Kč (56 stran),
Vedení tábora a táboření – 30 Kč (104 stran)
Soubor bude obsahovat celkem 14 svazků. Brožurky formátu A5 mají polokartonovou
křídovou obálku, přehlednou grafickou úpravu, častá vyobrazení nebo obrazovou přílohu.
Praktická drátková vazba s očky umožňuje jednoduché zasouvání do mechaniky desek.
Publikace můžete zakoupit osobně v prodejně Tiskového a distribučního centra,
objednat objednávkovým listem TDC, nebo volně na korespondenčním lístku.
Tiskové a distribuční centrum Junáka, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
Tel.: 02/ 24 102 415, fax: 02/ 24 102 399, e-mail: tdc@junak.cz
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Závěrečné slovo na letošní
Ústřední lesní škole
Milé sestry, vážení bratři! Domnívám se, že je třeba před ukončením tohoto
významného setkání říci také několik slov, jako ujištění, že - navzdory nepřízni osudu a řady pochybení - je zde stále přítomen skauting a my se stále hlásíme k úkolu být zárukou jeho dalšího rozvoje!

Zachvěla se nám
půda pod nohama
Nejprve mi dovolte, abych za všechny vyslovil
uznání a dík organizátorům této ÚLŠ a všem, kdo
se osobně přičinili o její dobrou úroveň a atmosféru. Přesto, že jsme první část programu museli věnovat aktuálním problémům nejvyšší závažnosti a naléhavosti, podařilo se v dalším čase
usilovnou prací všech, splnit úkoly, předložené
této Ústřední lesní škole. Oceňujeme úroveň připravených materiálů a návrhů, jejichž náročné
požadavky některé skupiny ještě s velkou důkladností a přičinlivostí znásobily.
A nyní dovolte úvahu k situaci, na jejímž řešení se musíme všichni aktivně podílet.
Uplynulo jen několik hodin od chvíle, kdy jsme
pocítili, jak se nám zachvěla půda pod nohama!
Věřím, že to všichni pociujeme jako vážné varování. Různé příznaky nedobré situace se projevovaly již delší čas. Nebylo snad v republice místa, kde by i řadoví skautští činovníci nebyli
zneklidněni narůstajícím napětím. S tím souvisel i pokles prestiže naší ústřední rady před skautskou veřejností. Kusé zprávy o nedobrých vnitřních poměrech v tomto našem vrcholném
vedoucím orgánu nás naplňovaly hořkostí. A tato
trpkost zastiňovala u mnohých i spoustu nesporně dobré a prospěšné práce a služby, které dokázali pro skauting vykonat členové ÚRJ jednotlivě
i jako celek. Věřím, že u členů naší ÚRJ vždy převládala dobrá předsevzetí i dobrá víra, že jejich
konání je dobré. Nechci proto, abychom někomu
z nich podsunovali špatné úmysly, jak se někdy
uvádí - jako prospěchářství apod. Proboha - jaký
asi prospěch mohli mít ze své práce v ÚRJ lidé, kteří
to vše dělají zadarmo a často se značným osobním
vypětím!

Buïme objektivní
Asi skutečně došlo k tomu, že skautský duch
ztrácel na intenzitě a že oprávněně sílily naše
obavy z příliš civilního, pragmatického a málo
citlivého vývoje. Asi skutečně došlo k některým
pochybením, která nadělala škodu v důvěře, ve
vzájemných vztazích a v nadšení pro věc skautingu. Ujasnilo se, jak velkou váhu měla - pro
sestry, které abdikovaly na své vysoké funkce
v Junáku i na ty, kdo se rozhodli opustit naše řady

a založili organizaci jinou - především a zejména úroveň osobních projevů, nešetrných výrazů
a neochoty naslouchat.
Někdy dokonce vznikal dojem, že se rozhodnutí ústřední rady zcela liší od vůle převážné většiny členstva - jako v otázce ČRDM nebo řešení
odběru časopisů pod tlakem neposkytování prostředků na činnost. A k tomu ještě i občas nedobrá zkušenost s jednáním nebo pochybením zaměstnanců kanceláře Ústředí.
Tato negativa nebyla přece jediným rysem práce našeho vedení. A pak - vše to bylo rozptýleno
do delší doby činnosti, ve které nesporně převládaly činy a projevy pozitivní. Vzpomeňte jen, kolik akcí pro přípravu činovníků bylo realizováno, jak vzrostl podíl mladé generace na zajišování významných akcí, že byly vydány nové
odborky - a vůbec, velké množství kvalitní skautské literatury a příruček. Byly uskutečněny projekty v oblasti hospodářské, zlepšila se revizní činnost, zvýšil se i objem prostředků, poskytovaných
skautským jednotkám. Členové ÚRJ často navštěvovali různé akce, skautské jednotky, lesní školy
a lesní kurzy. Byli ochotni vést rozpravy a přinést
informace.
Dovolte malé přirovnání. Je nás 55 tisíc. Při
srovnání s tímto počtem v armádě, je to v mírových stavech síla několika divizí, tedy armády. Má
někdo vůbec představu, jaký aparát a jaké prostředky jsou třeba k řízení takového kolosu! Jistě
- nezajišujeme činnosti a techniku v takovém
rozsahu, ale zato se vše organizuje, vede a zajišuje převážně – nebo zcela – ve volném čase
s poměrně malými náklady a s nedostatečným vybavením. Pochopme tedy, že k místním nedostatkům a selháním může dojít.

Potřebujeme návrat
důvěry
Na tomto shromáždění se sešli činovníci, kteří
jsou páteří skautské výchovy a skautského programu v celé organizaci. Je zde vlastně elitní vrstva činovnického sboru Junáka! Pojïme se tedy
rozhodnout pro elitní řešení vzniklého stavu!
Navrhuji, abychom si všichni vzali osobní poučení ze situace! Jak členové ÚRJ, kteří nám zde
v pátek večer otevřeně sdělili, že cítí za vše osobní odpovědnost - tak i my, kteří nemůžeme být
u toho přece jen pouhými diváky a kritiky!

O čem se mluví

VYHLAŠME ROK skautské svornosti

Věřím, že u členů naší ÚRJ
vždy převládala dobrá
předsevzetí i dobrá víra, že
jejich konání je dobré.
Navrhuji, abychom po zbytek volebního období, kdy se již budeme zamýšlet nad tématy předsněmové diskuse, své ústřední radě věnovali svou
důvěru a podporu! Bez toho nemůže tento náš
vedoucí aparát v klidu a odpovědně pracovat
a plnit služby, které na sebe přijal. A my všichni
nezbytně potřebujeme jistotu ve svém vztahu ke
svým nejvyšším představitelům. Potřebujeme návrat dobrých vztahů, potřebujeme návrat důvěry,
potřebujeme návrat skautského chování vůbec!
Naše organizace musí uvnitř i navenek působit ale i být - jednotným a svorným celkem!
Před několika lety jsme u nás vyhlásili „rok
skautské svornosti“. Jeho výsledky nás velmi posílily. Pojïme vyhlásit takový „rok skautské svornosti“ v celé republice!
Budeme jednat čestně, upřímně a slušně!
Budeme své názory uplatňovat bez agresivity,
nevhodných výrazů, hrubostí a jedovatostí!
Budeme pozorně naslouchat všem, budeme
názor jiných respektovat!
Budeme vždy hledat cesty pro vzájemné porozumění!
Budeme se snažit být dobrým vzorem těm, které
vedeme!
Budeme se překonávat v dobré vůli, ochotě
a pozornosti!
K tomu doporučuji - vytvořme co nejdříve silné, akceschopné VOJ, tedy „kraje“ a pomozme
ÚRJ na ně delegovat kompetence a odpovědnosti,
které nemusí řešit ústředí.
Ještě stále má skauting v očích veřejnosti vysoký kredit! Je nám ctí i závazkem, že je zcela
v našich rukou, jak s ním naložíme!
Jan Kacerovský,
Západočeská oblast Bílého orla
(mezititulky redakce, související články:
strana 4-5, příloha Junák Hlásí)
ilustrační fotografie F. Odehnal
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Osobnosti

FRANTIŠEK BAKULE
osobnosti naší pedagogiky
Říká se, že příklady táhnou, a tak bychom chtěli v postupně představovat různé
osobnosti, které u nás více či méně ovlivnily vývoj pedagogiky a mohly by být
dobrým příkladem všem oddílovým vedoucím.
z problematického prostředí s dětmi z prostředí
harmonického. Ve výuce vyhradil hlavní roli hudbě a umění a také ručním pracem.
František Bakule dokázal využívat přirozenou
zvídavost dětí a jejich touhu po vědění. Když děti
pracovaly v dílně, byl jim vždy nablízku. Materiály, ale i nástroje vyvolávaly řadu otázek: „Kde se
bere železo? Jak roste dřevo?“ Prostřednictvím odpovědí na takovéto otázky se děti velice rychle učily, aniž by věděly, že se učí.

Příklad ze
života

Život a dílo
Vzdělávací systém, který povede k vybudování lepšího světa, byl cílem snažení tohoto enfant terrible české pedagogiky. To označení enfantt terrible (doslova hrozné dítě) není
náhodné. Už od počátklů své pedagogické činnosti měl pověst rebelanta či „pedagogického
dobrodruha“. Nicméně za hranicemi byl uznáván jako jeden z průkopníků nového pojetí výchovy. Prostě další důkaz o pravdivosti toho, že
nikdo není doma prorokem.
Svou pedagogickou dráhu začal jako vesnický
učitel roku 1897. Jenže pro své názory a nové přístupy nenašel dostatek pochopení u rakouskouherských školských úřadů. V roce 1913 proto
opouští veřejné školství a stává se ředitelem Jedličkova Ústavu pro postižené děti. Podařila se mu
tehdy jedinečná věc. Prostřednictvím her a ručních prací, kterým dával přednost před školní výukou, dokázal vyučit všechny své žáky řemeslu.
Tím jim vrátil lidskou důstojnost a nezávislost.
Během první světové války otevřel v prostorách
Jedličkova ústavu Ústav pro válečné invalidy. Byl
to další z Bakulových úspěšných projektů. Dospělí
invalidé zde pracovali společně s postiženými dětmi a pro mnohé z nich to byl návrat do života.
Dalším jeho novátorským činem bylo založení
družstva pro výrobu hraček s dětskou samosprávou.
Nicméně přes to všechno, anebo právě proto se
dostával do konfliktů s vedením ústavu, a tak je
v roce 1919 nucen Jedličkův ústav opustit.
Přes nedostatek materiálních prostředků připravuje Bakule společně s žáky, kteří se ho rozhodli následovat projekt domova, jenž by byl otevřen všem potřebným dětem, bez ohledu na jejich
sociální postavení. Než se jim však podařilo získat střechu nad hlavou, putovali od vesnice k vesnici a hráli loutková představení či ve školách
předváděli ruční práce.
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V Praze na Klamovce, kde se podařilo získat
malý domek, František Bakule uskutečňuje další
ze svých snů. Zve děti z ulic přilehlých čtvrtí
a zapojuje je do skupiny postižených. Společná
výchova zdravých dětí s postiženými se stává skutečností.
S těmito dětmi zakládá pěvecký sbor, který je
vřele přijímán obecenstvem na celém světě, dokonce i v Německu a Maïarsku, kde zejména ve
třicátých letech panovaly značné protičeské nálady. Z výtěžků těchto koncertů a z daru amerického Červeného kříže se podařilo vybudovat
v Praze Bakulův ústav, který se stal centrem setkávání různých myšlenkových směrů. Navštěvují
jej vychovatelé, filozofové, básníci, hudebníci
a malíři. Nicméně hospodářská krize konce třicátých let ústav tvrdě zasáhla. 19. února 1937 jsou
jeho budovy prodány v dražbě.
V roce 1938 se Františku Bakulovi nabízí možnost publikovat své úvahy pod titulem „Moc výchovy“ ve Francii. Leč hospodářské a politické
otřesy to znemožňují.
Když v roce 1957 umírá zapomenut veřejností,
lituje, že dostatečně nepublikoval výsledky svých
pedagogických pokusů a dával přednost praktické výchovné práci před jejím zapisováním.

Metody
Od počátku své pedagogické práce odmítal postupovat podle pouček. Hledal svou vlastní cestu.
Zcela novým způsobem přebudoval vztahy mezi
učitelem a žáky - zrušil tělesné tresty, vedl žáky
k tomu, aby si sami opravovali své práce, zval rodiče k osvětovým přednáškám o sexuální výchově dětí, prakticky prováděl společnou výchovu dětí
postižených tělesně s mentálně postiženými dětmi, postižených dětí s dospělými invalidy, postižených dětí se zdravými dětmi, dětí pocházejících

Jak naučil děti číst a psát? Čekal na vhodnou
příležitost, až o to projeví zájem. Sám to popisuje následovně.
Jaroušek se jednoho dne zeptal Vojty, co bude
dělat s perem a dopisními papíry, které si přinesl.
„Psát budu. Domů. Tatínkovi a mamince.“
Jaroušek se sbírá ze země. Chvíli se zamyšleně
dívá do prázdna. Pak se zamyšleně šine k mé hoblici. „Pane řediteli,“ mluví tiše, „já bych chtěl
psát mamince.“
„Nu tak jen piš,“ souhlasím.
„Ale já ještě neumím.“
„Já ti tedy ukáži, jak se to dělá, chceš-li.“
„Tak ano, tak pojïte prosím,“ řekl Jaroušek,
vzal mne za ruku a táhl do školních laviček. Tam
několik chlapců listovalo v obrázkové knize:
„Co budete dělat, pane řediteli?“
„Ale, Jaroušek chce napsat mamince psaní.
Ukáži mu, jak se to dělá.“
„Mamince psaní? To já bych chtěl taky.“
Po chvíli bylo zájemců o psaní více než dost všichni, kdo to zatím neuměli. A nutno dodat, že
jejich motivace byla tak silná, že to zvládli rychleji, než děti, které se to učí běžným postupem.
Čím nám může být František Bakule vzorem?
Samozřejmě integrací zdravotně postižených, ale
zejména tím, že využíval k výuce motivace, kterou dětem dává jejich přirozená zvídavost. Snažil se být s nimi a otevřeně odpovídat na jejich
otázky. Konečně, tím dětem dával najevo, že jejich iniciativa je vítána a že je dobře, že se ptají.
Kdybychom jen toto převzali z odkazu Františka
Bakule, dokázali bychom alespoň trochu vyrovnávat negativní vliv našeho školství, které iniciativu dětí spíše brzdí. Více informací o životě
a díle F. Bakule se můžete dovědět z knihy František Bakule, enfant terrible české pedagogiky, kterou vydalo nakladatelství Portál.
Marek (ilustrace Marko Čermák)

Kotik je i lesní kurz pro vodáky
Ve dnech 13.-22. srpna se konal 1. ročník vodáckého lesního kurzu, který nesl jméno
nejstatečnějšího lachtánka z Kiplingových Knih džunglí. Kurz proběhl u Velkého Dářka na
základně vodních skautů RACEK ze Žïáru nad Sázavou.

Lesní kurz hrou
Celý týden začal trochu zvláštním způsobem.
První den k večeru jsme šli se zavázanýma očima na opuštěné místo, kde jsme se všichni zamysleli nad tím, jaké břemeno chceme ve skautském i neskautském životě nést, a každý si vybral
svůj kámen, který jej měl přestavovat. Seznámili
jsme se s příběhem Kotika a obnovovali stará přátelství.
První rozcvička začala také velmi netradičně místo běhání jsme si každý vybrali svůj strom
a celou hodinu u něj seděli a rozpravovali s ním,
dýchali jeho opojnou vůni a rozjímali. Myslím,
že nebylo lepšího způsobu, jak si dokázat vztah
skauta k přírodě.

Výchova činovníků

KOTIK NENÍ JENOM LACHTÁNĚ

Osazenstvo kurzu se již znalo z dubnového víkendového setkání (až na pár výjimek),
tudíž nebyl žádný velký problém v navazování komunikace.

ilustrační foto František Bobek
To už se program začal rozjíždět. Organizace
všech společně strávených dnů vypadala skoro
stejně, ale přesto se od sebe lišily. Po ranní rozcvičce následovala rozcvička duševní - měla odhalit naše vědomosti z různých oborů lidského snažení, potom nastaly jednotlivé body denního
programu - po přednáškách následovaly krátké
pauzy, kterým nikdo neříkal jinak než „Fitky“, jednou za den nám instruktoři připravili větší hru či
závod, který nám pořádně protáhl šlachy, provětral plíce nebo odhalil naše slabiny v pádlování.
Náplň kurzu byla velmi pestrá, což jsme všichni
samozřejmě moc oceňovali. Jeden den byl plně
věnován ekologii a návratu našich duší až k samotnému začátku evoluce. Na velké plakáty jsme
potom kreslili různé důsledky průmyslové činnosti a dokazovali si tak, co je pro nás spořivé.
Podařilo se nám tak rozšířit obzory vědění a chápání negativních vlivů lidí na okolí.
Velmi zajímavá byla přednáška záchranáře
z Třebíčské VZS a praxe ve studeném rybníce
o tom, jak pomoci tonoucímu člověku, naučili
jsme se zacházet s moderními pomůckami a zjistili, že zasáhnout cíl házecím pytlíkem není tak
lehké, jak by se mohlo zdát.

Kotik - průvodce
vodních žabiček
a vlčat
K velmi zajímavým patřily besedy o psychologii a metodice, kde jsme poznávali vzájemně nejen sami sebe, ale učili jsme se také odstraňovat
naše vlastní chyby. Častým přínosem nových znalostí (ale také zábavy) byly stáže o verbální a neverbální komunikaci. Musím podotknout, že
mnoho z těchto věcí dnes využívám v mém soukromém životě.
Hlavní a asi nejdůležitější myšlenkou kurzu
bylo vytvoření nového motivačního příběhu pro
vodní vlčata a žabičky v plnění stezek a cestiček,
jehož předlohou se stal Kiplingův Kotik. Nad tímto
příběhem jsme strávili velkou část našeho času,
vypotili hodně potu a vymýšleli spousty příběhů.
Nyní doufáme, že naše dílo nezůstane zapomenuto.
Dočkali jsme se i významných návštěv, bratra
Vezíra, hlavního kapitána vodních skautů a bratra Rikiho z Budějovic, náčelníka chlapeckého
kmene.
Neminuly nás také další významné události např. účast v prestižním závodě Camel Trophy,

kdy se naše týmy proměnili v nákladní automobily a s kolem od traktoru podnikly náročnou
tra kolem pramenů Sázavy. Skaut je ale člověk
kulturně založený, a tak jsme soutěžili v největší akci všech kulturistů a zpěváků v pořadu Careras show.
Na závěr trochu doplnění. Kurzu se zúčastnilo
jedenáct frekventantů z celé republiky a Slovenska, a to i skauti „suchozemští“. I přesto se podařilo stmelit takovou partu lidí, která si rozuměla, a bez vážnějších problémů jsme překonali
všechny nástrahy a překážky, jež na nás byly nastraženy náhodou i s úmyslem. Naše nerozlučitelné přátelství u mnoha z nás dokazovaly slzy
při loučení a jedinou útěchou byl fakt, že se všichni v listopadu znovu sejdeme a prožijeme nové
a další dobrodružství .
Touto cestou děkujeme všem těm, kteří nám
umožnili strávit přes týden senzačního dobrodružství, děkujeme za to, že jsme se mohli setkat
a vytvořit si přátelství na celý život, děkujeme za
to, že jste udělali vše pro to, aby mohl kurz v pořádku proběhnout.
Doufáme, že příští rok budou mít šanci prožít
noví frekventanti to, co bylo umožněno nám.
Michal Hrubý - Novinář
přístav Eskadra - Ostrava Poruba
(fotografie skupiny autor)
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Zahraničí

MEZINÁRODNÍ TÁBOR
Jak vypadalo loňské
jamboree skautek?
Po 75 letech se World Camp konal opět v anglické Foxlease. Roku
1926 se tohoto mezinárodního tábora skautek účastnilo šest sester
z Československa. Loni nás zastupovala sestra Jana Runštuková - Šiška. Co spolu
s dalšími 3400 skautkami z celého světa během týdne od 24. do 31. července
prožívala, popisuje ve svém dopisu.

Skautské
dovednosti
se hodily

Hosté z Východu
potěšili
World Camp 99 byl zahájen v neděli dopoledne.
Po několika proslovech následovala přehlídka parašutistů, kteří nesli vlajku prvního světového tábora z roku 1924. Poté byly na stožárech vztyčeny
vlajky všech zúčastněných národů (nechyběla mezi
nimi ani naše) a začalo představování zástupců
jednotlivých zemí a podtáborů.
Podtábory, do kterých bylo tábořiště rozděleno,
se lišily barvou šátků, které jsme nosily. Každý
podtábor byl ještě rozdělen do několika skupin,
kde pod patronátem anglických skautek tábořili
zahraniční hosté. „Můj“ podtábor byl světle modrý a stanovala jsem v něm se skautkami z Northamtonshire a Hondurasu. Tábořiště bylo dobře
vybaveno - nechyběla táborová nemocnice, telefonní budky, sprchy a záchodové buňky. Nechyběl také velký stan s potravinami ze supermarketu
Tesco, jídelní stany, prodejny táborového vybavení
a suvenýrů a pro dospělé večerní bar. Také zde byl
stan s výstavkou z historie skautingu a měly zde
vystavovací prostor i skautské organizace z různých
států. Na vše dohlížela řada organizátorů s vysílačkami a pořádková služba. Na cesty mimo tábořiště jsme měly k dispozici autobusy.
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Program World Campu byl velmi vyčerpávající.
Nedělní odpoledne bylo po zahájení tábora věnováno aktivitám zaměřených na výrobu různých
ozdob, malování skleniček, výrobu masek, zdobení klobouků podle vzorů z Austrálie a podobně.

Nejvíce se mi líbil jednodenní
výlet na ostrov Brownsea,
V pět hodin odpoledne přišlo na řadu mezinárodní setkání se zástupci hostujících zemí. Sestra
Bridget Towle, chief guide UK (náčelní britských
skautek) ve své řeči zdůraznila, že je poctěna účastí
sester z postkomunistických zemí, zmínila se při
tom i o skautkách z České republiky. Dále nám
řekla, že je potěšena přítomností skautek z Kazachstánu, jejichž organizace v té době pracovala jen
několik měsíců. Poté nám sestra Bridget spolu se
sestrou Nicky Parker (hlavní organizátorkou World
Campu 99) předala krásný dárek. Skvělé bylo, že
během podvečera jsme měly možnost vzájemně se
poznávat se skautkami z různých zemí světa.
Další příležitost k setkání byla vždy večer na táborovém náměstí, kde byla diskotéka, kterou
v průběhu týdne vystřídaly tance ve stylu country.

Na programu byla soutěž v různých zábavných
disciplínách Knock out. Ve sportovním centru
Calshot jsme pod odborným vedením měly výcvik
v kanoistice, surfu a jiných „vodních“ disciplinách. V hale centra jsme si také vyzkoušely lyžování, lezení na umělé stěně, lukostřelbu atd.
Nejvíce se mi líbil jednodenní výlet na ostrov
Brownsea, kde se konal první skautský tábor. Tuto
událost připomíná pamětní kámen. Je zde i srub
se suvenýry a sbírkou odznaků a nášivek od skautů, kteří ostrov navštívili. Ostrov je velmi krásný - žije zde spousta pávů a jiné zvěře.
Během pobytu v táboře nepřišly zkrátka ani
naše skautské dovednosti. Rozděleny do malých
skupinek jsme putovaly podle buzoly v The New
Forest a na několika kontrolních stanovištích plnily různé úkoly. Naším cílem bylo stálé tábořiště skautů, kde jsme nafasovaly potřeby na bivakování (igelit a provazy) a potraviny potřebné
k uvaření večeře. Pro některé skautky to nebylo
jednoduché, protože v některých zemích skauti
nemohou v přírodě rozdělávat otevřený oheň.
Ráno nás autobusy odvezly do tábora.
Ještě se zmíním o naší Globální vesnici (Global
Development Village). Zde jsme se učily hrou
a debatovaly o zdraví , kultuře, ovzduší, ekologii, světovém občanství a míru a o úloze WAGGGS. V představeních různých účastníků jsme se
seznámily s kulturou jejich národů. Zněla tu hudba, tančilo se a zpívalo. Hrály se různé vtipné
scénky a společenské hry a například skautky
z Ugandy nás učily africké tance.
Zakončení tábora bylo v pátek večer za světla
lamp různých tvarů. Poslechly jsme si radiozáznam o průběhu World Campu, několik rozloučení a z táborového náměstí sledovaly velkolepý
ohňostroj. Končil jím krásný týden, který bych
přála i jiným.
Text i foto Šiška

nábor na školách

které bude mít každý rád...

Každoročně mám možnost se přesvědčit o nepravdě tvrzení, že úbytek dětí v Junáku způsobuje televize a počítačové hry.
První podmínkou pro zajištění požadovaného stavu oddílů je pravidelný přísun nováčků (druhou je kvalitní program).
Chci se podělit o vlastní zkušenosti s náborem vlčat a žabiček pro náš přístav. Klubovny máme v centru sídliště v bývalých
krytech CO, nábor provádíme na čtyřech nejbližších základních školách.

Public relations

JAK ZAJISTIT PRAVIDELNÝ
PŘÍSUN NOVÁČKŮ ...budou z nich správní kluci a holky,

Čím dříve,
tím lépe
Předesílám, že je žádoucí provádět nábor pro
všechny oddíly najednou. Málokterý ředitel a učitelka budou nadšeni, když si u nich budete podávat dveře. Navíc se dovědí, že neumíte racionálně jednat. Nábor začíná hned první vyučovací den
(později zjistíte, že děti jsou už v kroužcích,
u horolezců, jeskyňářů, turistů, karate...) a probíhá následovně:
1. 1-2 vůdcové oddílu v krojích, vybaveni fotografiemi z oddílových akcí se představí řediteli
školy a požádají o povolení provést 10-15 minutový nábor ve třídách. Nestalo se zatím, že by byly
námitky, spíše naopak.
2. Představíme se vyučujícímu, odvoláme se
na souhlas ředitele školy, vyzveme děti, a se kolem nás seskupí, a začíná to hlavní: rozhovor
kdy vysvětlujeme dětem, co to jsou skauti, že jezdí na výpravy, sami si staví stany, rozdělávají
oheň, vaří, hrají hry, v noci hlídají, jezdí na loïkách, poznávají a chrání přírodu... Poznají
správné kamarády, ve smečce starší a silnější pomáhají mladším, nikdo se nikomu neposmívá,
konají dobré skutky, budou z nich správní kluci
a holky, které bude mít každý rád. Přitom jim
ukazujeme fotky, popisujeme, co na nich je, ptáme se, uvádíme místa, kam jezdíme na výpravy,
uvedeme, kde máme klubovnu a kdy máme
schůzky.
3. Pak se zeptáme, komu by se to líbilo (zvedne se les rukou).
4. Zeptáme se, kdo z nich má v den schůzky po
škole něco jiného, ti a dají ruce dolů (máte smůlu...).
5. Zbývajícím zájemcům rozdáme náš „Informátor“ a zdůrazníme, aby ho hned po příchodu
ze školy ukázali rodičům, a že záleží hlavně na
nich, jestli jim rodiče dovolí chodit do oddílu.
6. Na závěr vyjádříme své přesvědčení, že ti, co
si vzali Informátor jsou správní kluci a holky a ne
členové opičího národa, kteří teï něco chtějí, ale
za hodinu už o tom neví, Informátor někam založí, nedají ho rodičům...
7. Vyučujícímu poděkujeme, při odchodu
skautsky pozdravíme.
Nábor lze zopakovat v pololetí, kdy část dětí
opustí různé kroužky. Další vhodnou příležitostí
k náboru jsou rodičovské schůzky.

Informátor
pro rodiče
Pro úspěch náboru má velký význam obsah
a forma Informátoru. Je to první kontakt rodičů
se skautingem a musí jim dát najevo, že oddílové hry a soutěže jsou prostředkem k výchově k samostatnosti a odpovědnosti atd. V horní části (Informátor má formát A4) je zvýrazněna pasáž
o ochraně proti rizikům (drogy, alkohol, kouření, nebezpečné osoby). Obecně ve zkratce uvádíme hlavní akce během roku (podzimní a jarní
prázdniny, četnost výprav, letní tábor...) Konstatuje, že činnost probíhá při dodržování zásad bezpečnosti, že za X let existence oddílu nebyl zaznamenán vážný úraz. Na závěr je uvedena
adresa klubovny, vůdců, den a hodina schůzek,
dále upozorňuje na nutnost základního vybavení, význam účasti na výpravách, táboře. Je uvedena výše ročního příspěvku a k čemu je použit
(nájmy, registrace, pojištění). V dolní čtvrtině
stránky je oddělitelná přihláška do oddílu. V textu nepoužíváme skautský či oddílový žargon, nebo
citově zabarvených slov. Zájemcům zašleme náš
Informátor za známku s obálkou.
Takovýmto náborem získáváme ročně 20-30
nováčků, menší počet pak přichází od příbuz-

ných, známých a na základě informací z vývěsní
skřínky před klubovnou.
Stanislav Holek - Sten
Francouzská 61, 708 00 Ostrava - Poruba
tel.: 069/696 25 55

Nezavrhujme
vývěsky
Někteří činovníci tvrdí, že je velice těžké získat děti. Samozřejmě souhlasím. Když o oddílu
nikdo neví, tak to těžké je. Když neexistuje propagace - a to jak na úrovni nejvyšší, tak i té nejnižší. Náš 41. oddíl má již devět let vývěsku
umístěnou na konečné zástavce tramvaje v Brně
Masarykově čtvrti. Denně okolo ní projdou stovky lidí. Dnes nás již většina lidí ze čtvrti zná
a děti nám dokonce nabízejí. Ale mít vývěsku,
to není jenom tak. Je nutné ji pravidelně obměňovat. My to děláme asi 15krát ročně. Neuveřejňujeme obecné věci, výstřižky z časopisů ap.,
ale převážně fotky a zprávy z našich akci. V sousedství 15 metrů daleko je vývěska jiného oddílu, která je však vyměněna jen dvakrát do roka.
A nikdo ji tedy ani nečte. A tak je to s mnoha
dalšími, které v Brně znám.
Pavel Fabiánek - Ferda
Skauting č.7/20000
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Skautské klubovny

ŽABIČKY, VLČATA A PROTILETECKÝ
KRYT – klubovny ostravské Eskadry
Nutno říci, že za dobu trvání našeho oddílu jsme vystřídali „pouze“ dvě klubovny. Ta první byla společná se skauty, to když jsme byli jejich nedílnou součástí.
Byl to klasický kryt CO se čtyřmi místnostmi, z nichž jedna byla tak trochu
naše. Po dvou letech našeho působení jsme se přestěhovali asi o 100 metrů dál,
kde sídlil oddíl žabiček. Je to vlastně také kryt CO (kryt civilní obrany - totálně
neprůstřelná klubovna), který má šest místností. Dvě z nich patří jenom nám.
Malý problém je v tom, že v zde nejsou okna, a jsme tudíž odkázáni pouze na
svit zářivek.

Výzdoba
a bodování
Holé betonové stěny jsme si upravili tak, aby
se nám tu pěkně žilo. Na velké stěně je namalovaný obraz, na kterém jsou různobarevné trasy na první pohled to vypadá jako „Člověče, nezlob
se!“ v nadživotní velikosti, ale ve skutečnosti to
je pomůcka k přehledu o plnění zkoušek a stop.
Každé dítko vlastní březovou placičku se svým
jménem a podle toho, jak je úspěšné ve svých
skautských znalostech, tak daleko se posunuje se
svým jménem po stěně. Je to velmi přehledná
pomůcka, doporučuji zavést i u vás.
Po obvodu klubovny těsně pod stropem jsou
nabity fošny s vyvrtanými dírkami, do kterých se
zapichují vlaječky s barvou posádky. Na každé
schůzce posádky získávají body za různé soutěže
a úkoly, chování, kroje atd. a podle počtu bodů
a vítězství se posunují dále. Na konci cesty je čeká
obrovský nápis TAJEMSTVÍ, takže se každá posádka snaží zvítězit a odhalit, co se na konci takové
pouti skrývá (popravdě řečeno - ani my nevíme,
co tím tajemstvím bude.

Výzdoba stěn klubovny slouží jako názorná pomůcka k tomu, aby každé vlče v oddíle
mělo přehled o plnění zkoušek a stop

Vlčí doupě
Druhou místnůstku si teprve vybavujeme podle svého, chceme z toho udělat pravé a nefalšované „vlčí doupě“. Sháníme různé kmeny stromů, ze kterých děláme poschoïové lavičky po
obvodu, uprostřed bude imitace táborového kruhu - prostě místo pro nás posvátné. Veliký kus
práce nás teprve čeká, zatím to tam vypadá jako
v sauně (omluvám se architektům vlčího doupěte).
Novinář, Eskadra Ostrava - Poruba
(foto autor)

Pokud by byl zájem o přespání v naší klubovně, je možno kontaktovat kapitána oddílu – Robert Brabenec - Ferda,
tel.: 069/ 693 84 72 nebo
e-mail: novin@atlas.cz
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Stalo se / stane se
Bratr Mons. Jiří Reinsberg
- Amundsen spolu s bratrem
Bohumilem Svobodou 22. února
v pražském knihkupectví Fišer
podepisovali svoji knihu Legio
Angelika a P. Method Klement.

Neznámý žhář s největší
pravděpodobností zlikvidoval
27. ledna klubovny novoborských
skautů ze střediska Klíč umístěné
v objektu firmy Instop. Středisko
přišlo o všechno, co se podařilo za
deset let jeho existence vybudovat
a nashromáždit (archiv, táborové
a sportovní vybavení...). Materiál
nebyl pojištěn, škoda je odhadnuta
na 150 000 Kč. Díky vstřícnému
přístupu starosty Nového Boru se
členové střediska Klíč již mají kde
scházet, by jen na omezenou
dobu. Nedostatek vybavení přesto
ohrožuje činnost střediska. Jeho
činovníci prosí o jakoukoli
materiální pomoc - možná je
někde málo využívané vybavení,
které by bylo možno postrádat
a novoborským skautům by
pomohlo. Pokud můžete pomoci,
ozvěte se na adresu:
Radek Kronika, Wolkerova 519,
473 01 Nový Bor, tel. 0424/ 34171,
e-mail: Radek.Kronika@vsp.cz

Mimořádný sraz kapitánů
a kapitánek vodních skautů se
konal v sobotu 19. února v Pardubicích. Hlavní kapitanát zde
uspořádal první kulatý stůl se
zástupci Junáka a Českého skauta.
Na závěr poměrně bouřlivého

jednání přijali kapitánky a kapitáni následující usnesení:
Mimořádný sraz kapitánů
a kapitánek: vyjadřuje vůli
přítomných setrvat v Junáku svazu skautů a skautek ČR;
zavazuje HKVS, aby připomínky
jednotlivých přístavů a oddílů
k situaci v hnutí předložil
k projednání ústřední radě
a dalším kompetentním složkám
Junáka; jmenuje komisi
k projednávání připomínek
k navrhovanému organizačnímu
řádu Junáka ve složení Vulkán,
Lady, Efendi, Sam, Vezír.
Desáté výročí obnovení
Junáka si připomenuli skauti
a skautky všeho věku z okresu
Kolín na své již páté akademii.
V neděli 13. února přivítali mezi
sebou paní starostku města Kolína
a pak již následoval pestrý
program scének, tanců a písníček,
v němž vystoupili zástupci čtrnácti
středisek okresu. Akademii zručně
moderoval bratr Tóth z Kouřimi.
t kameny!!
Zde ukláda začala
Mohyla se
zakrývat!!

Výzva „Ochránců mohyly
IVANČENA“ pod Lysou horou.
Letošní jarní výstup se koná
22. a 23. dubna, podzimní bude
7. října. Žádáme všechny návštěvníky Ivančeny, aby dodržovali
následující pravidla:
nezkracujte si cestu k mohyle
mimo značených stezek a cest
upuste od značení „svých“
kamenů
ukládejte kameny dle označení
na fotografii
u mohyly se chovejte důstojně
a nevystupujte na její vrcholek
neodhazujte odpadky (odneste je
s sebou domů) a dodržujte 6. bod
skautského zákona.

Středisko Junáka 510 02 ve
Dvoře Králové nad Labem slaví
v letošním roce 80. výročí založení
prvního oddílu skautů v tomto
městě. Zakladateli tehdy byli mladí
osmnáctiletí studenti Bohumil
Munzar a Stanislav Veselý.
Skautingu obětovali většinu svého
plodného života a byli i jedni
z prvních členů Svojsíkova oddílu.
U příležitosti oslav tohoto
významného výročí připravujeme
vydání almanachu a sraz bývalých
a součastných členů střediska. Ve
dnech 1. – 7. května pořádáme
skautskou výstavu, na kterou
zveme všechny bratry a sestry
z ostatních regionů a zájemce
o skautskou historii.
Karel Malý - Akela

Jak bude
bude
Jak
vypadat
vypadat
rovering
rovering
v novém
novém
v
tisíciletí?
tisíciletí?

Ob Rok 2000
CZECH MOOT
28. 4. - 1. 5. 2000
Největší roverské setkání
roku 2000
Už jste někdy stáli v desetimetrové výšce a rozhodovali se, jestli
skočíte, nebo ne? Hráli hru s 300
spoluhráči? Tak tentokrát budete
mít příležitost. Čeká vás nabitý
program plný pohybu, diskusí
a tvoření (společně i v malých
skupinkách).
Celý roverský národ se sejde a vy
budete moci být u toho. Poznáte
malé, velké, tlusté i tenké.

Události

UDÁLOSTI kolem nás

y uck
v
se y e ro t d
lo ýzv aš cou
a
St V N S
Scout Duck
Ústřední rada na svém tajném
zasedání 31. února 2000
schválila klíčový dokument
ÚR s lidskou tváří, který by
měl rozhodným způsobem
skoncovat se všeobecnou
nedůvěrou hnutí k ÚR.
Z přísně tajného dokumentu
šifrovaného registrační
mřížkou vybíráme:
Postřílet TDC - Rejpal za
pomoci bratra Kalašnikova
Odstranit Bělohlávka
i s celou ČRDM - Owígo
a redakce Činu
Upálit Edyho - inkvizitoři
ELŠ

Zveme vás na největší české
roverské setkání roku 2000.
Nenechte si ho ujít a přijeïte
s celým kmenem a skautskými
přáteli. Načerpejme inspiraci
a společně hledejme příležitosti
nového tisíciletí.
Instrukce:
podmínkou účasti je věk
minimálně 15 let
přijet může každý (žádné
omezení počtů)
cena je 70 Kč za osobu
(zaplatíte na místě)
sejdeme se na Jižní Moravě
(ale přesné místo setkání se dozví
pouze přihlášení)
jídlo si uvaříte sami a spát
budete ve vlastních stanech
Pořádají odbory pro výchovu
roverů a rangers
Junák - OVR&R, Senovážné
nám. 24, 116 47 Praha 1
Přihlášku (kolik vás je, odkud
jste, kontaktní adresa, e-mail,
jakou aktivitu můžete připravit
pro ostatní) pošlete do 31. března
1999 poštou nebo e-mailem.
http://www.skaut.cz/www/obrok
e-mail: obrok@junak.cz

Připomínáme změnu telefoního spojení na prodejnu ÚRJ:
Skautská prodejna JUN – Praha 7, Haškova 7
tel./fax: 02/ 333 83 025, tel.: 02/ 333 83 059
Skauting č.7/20000
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Zimní sraz
ostravských vlčat
a světlušek
Tradiční zimní setkání letos pořádalo 17. skautské středisko
Lesní moudrost z Ostravy

Soutěže, v kterých si malí závodníci
prověřili své schopnosti a znalosti, zabavily
nejen děti, ale také činovníky a činovnice, kteří
svým svěřencům vášnivě fandili.

Účastníci oceňovali nejen počasí,
které bylo letos vcelku příznivé, ale
zejména atmosféru, v níž se celé
setkání smeček a rojů odehrávalo.

Letošní sraz se konal v areálu Myslivny
v Ostravě - Porubě. Všichni se již těší na
příští setkání v novém tisíciletí.

Foto: Novinář

26. února
2000

