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ZPRAVODAJ ČS. SKAUTCI A SKAUTEK

24.4.1945

I■

I Y A U { E M A - skautská kamenná mohyla
byla *de pod Lysou horou y Beskydech po'stavena /a po plouhá roky až do dnešních
dnů stále doplnována o nové kameny od ko
lemjdoucích poutníků/ v roce 1947 na pa
rnět pěti mladým skautům z Junáckého Slez
ského odboje»kteří byli za svou odbojo
vou činnost,24.dubna 1945»zastřeleni ge
stapem v polském Těšíně«Výroční den po
pravy 24.duben je zároveň i svátkem sv.
iJiří»patrona všech skautů,rytíře dobrých
skutků. •
Nejbližší volné dny k o l e m ‘
tohoto data ,
;stává se Ivančena poutním místem skautů
a lidí»kteří vzpomínají nejen obětí
těchto pěti skautů,ale všech našich brat
ří a sester,kteří své životy obětovali
;za naší svobodu.
Demokratické ideály-svoboda a humani<
ta- to je největší bohatství každého kul
iturního národa,o které Je nutno vždy usi
lovat.za ně bojovat a dokázat je b^jfcnit
ji svými životy.Na Ivančeně se naplnují
¡slova skautské básně:
•••Zas vyjdeš do lesů,bys ra
jtoval- se z jitra a večer
;
izbarvi tvář ti táborový
ohefi.
Však těch,kdo nevrátí se
zítra,svýcb^padlých brat
rů nezapomen...
,V říjnu roku 1987 byla na Ivančeně od
halena za účasti asi 500 osob i pamět
ní deska zemřelému náčelníku čs.skautů
Dr.Rudolfu Piajnerovi.Je pa ní posled
ní poselství,které říká: MVažme si to
ho Čímž nás obdařila bohatá náruč Matky
přírody a svojí skromností a pílí buduj
te přátelství mezi lidmi dobré vůle."
Y duchu tohoto Tátova p o s e l s t v í »předklá
dáme
Vám toto první Číslo skautského
"ČINu",které vydávám« k výročnímu dni
Ivančeny- 24.dubnu.

BRATŘI A SESTRY, PŘÍZNIVCI SKAUTINGU
Dostává se k Vám zpravodaj £ I N. Chceme jej pro čes
ké skauty a skautky vydávat 4x do roka.Hodlám« v něm
přinášet informace o skautském hnutí ve světě»o je
ho systému morálních a duchovních hodnot»o tom jak
Jsou ideály ekautingu uváděny v soulad a vývojem spo
lečenských akcí v zahraničí i doma.Tyto zprávy a nej
různější pohledy na skauting chceme přinášet předev
ším proto,aby si dospělí bratři a sestry a další»kte
ří se v budoucnu k našemu hnutí budou hlásit»uvědomi
li, že na sebe berou závazky nejen osobně morální,ale
v pravdě celosvětové.Stále přežívá představa veřejno
sti, že skauting je pouze dětské hnutí a výchova hrou»
která bývá završena letním táborem,maximálně světo
vým jamboree.Jistou deformaci pohledu pa své hnutí
výkazují»bohužel,i samotní skauti.Zaměnování výcviko
vých metod za cíle hnutí je ne jběžně.lším pro jevem.Pa
radoxem je,že hlubší význam skautingu si uvědomují
spíše naši odpůrci,než skauti ve své většině sami.
Současný duchovní trend- světové skautské bratrství-spějící k mezinárodnímu míru se již promítá do
mnohých akcí- humanitárních,ekologických i věřejně
prospěšných.Budeme na ně upozorňovat a seznamovat Vás
s nimi.Máme v tomto ohledu mnoho dohánět.
Připuslme,že by v dohledná době došlo v naší vla
sti k takovému oteplení v občanskoprávních vztazích,
že bychom mohli uplatňovat obnovu skautské organizace.
Prospěli bychom mladé generaci a tím i národu,že by
vrcholem našeho působení bylo jen táboření,tesání to
temů a hry na pašeráky?
Svět a samozřejmě skautský svět rovněž js* dál.V rámci
našich velmi omezených možností bychom rádi tomuto
světu vyjádřili solidaritu a naší věrnost.
Na stránkách G I N U dáme také prostor historii
českého skautingu,nebot skauti byli často silou,která
se kladně podílela na mnohých historických událostech
našeho státu.Tuto skutečnost dnešní státní a stranic
ké sdělovací prostředky před československou mládeží
a veřejností,při různých oslavných výročích,záměrně
zatajují.
Neuzavíráme se ani příspěvkům a diskusím
skautingu a dalším oblastem,které s ním souvisí.
Očekáváme Vaší spolupráci při tvorbě zpravodaje i při
Jeho rozšiřování do skautských řad.
Pochopitelné důvody nás vedou k tomu,že nezve
řejňujeme svá Jména ani přezdívky,Či některou spojo
vací adresu np redakci.Nápadů jak tento problém řešit
bylo několik,uvážili jsme je - a zamítli.Rozhodli
jsme se Jít cestou,Jejimž výsledkem by nebylo jen to
to první číslo.Ta cesta bude snad zdlouhavější zato
však jistější.
Známe se mezi sebou navzájem a cestu k sobě vždy naj
deme .
Přejme si abychom dlouho vydrželi.
Naší snahou nejlepší bud C Í N .
Redakce.
Co dčlati * oddílem na jaře?
poi udí Vám ntjlip c knihu

SKAUTSKÝ
VŮDCE
otl Íltílmku-Fttiulerliku.

Ka snímku z roku 1931 je B-ř s darem
čs«skautů- soškou sv.Jiří.
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Pokyny k vnitrní otUiíiú a |*»ogiumy
Bťhúzck u vycliúxuk pio celý tok.
Cenu Kč 20*—.

Zusílú Svuz hkuutú.

Y české zemi byl skauting organizován od roku 1912 Ja
ko Skautský odbor při Svazu spolků a přátel pro těl*
[výchovu«O rok později bylo již v Praze 19 skautských
oddílů,řízených prof.A.B. Svojsíkem.
a
Jeho o r g a n i z a c e
•Nový organizační základ dostává skauting 15.června
1914-»kdy vzniká samostatný spolek JUNAK-český Skaut*
l Y l e d n u roku 19X5 začala u nás historie skautingu dív
čího.
v;
^Navazovala na svou oficielní činnost
i m
V nqvě vzniklém československém státě vytváří ten
přerušenou v padesátých letech.Získa
to spolek skautů a dalšími menšími a různorodými spolla ihned přízeň široké veřejnosti,
;t!ky zabývajícími se skautskou výchovou,společný Svaz
ale i stranických a státních orgánů.
junáků skautů RČS.St&lo se tak v červnu roku 1919*
Důvěra a nové naděje čs.národa a
Náčelníkem Svazu je opět zvolen A.B.Svojsík.
jeho skautů byly však velmi brzy těž
Za tzv,druhé republiky,dne 22.1.1939.sešel se na
ce otřeseny pásy sovětských’
tanků.
tpřání statní politické strany Národní jednoty ustavu
Cs.lid znovu během posledních 30 let
jící Junácký sněm,který ukončil činnost Svazu junáků
ztratil svou svobodu a suverenitu.
skautů HCS a založil jednotné ústředí skautské výcho
Byla ztracena 21.8.1968.Nastala so
vy "JUŘÍK".Náčelníkem této skautské organizace se stá
větská okupace Československa.
vá Dr.Rudolf Plajnex\
Chaotická politická situace v okupo
Za posledních 50 let dostala tato organizace možnost
vaném státě,měsíce nejistoty,pochyb
pouze třikrát a pokaždé jen nakrátko veřejně a ofici
a obav z budoucnosti,ale i zbytek
elně působit«Ustanovila se po úmrtí zakladatele a prv
naděje,že bude možnost při životě za
ního náčelníka českých skautů A.B.Svojsíka a po mni
chovat obnovenou skautskou organiza
chovských událostech tak osudných pro československou
ci« to vše vedlo účastníky 3*junáckérepublittu#£xlstovala necelé dva měsíce než nastala fa
ho sněmu v listopadu 1968 k politic
šistická okupace CSR a státní útvar se změnil na tzv.
Protektorát Cechy a Morava.Organizace "Junák1* je dekre kému usneseni a prohlášení,že výchova
mládeže v Junáku bude založena pouze
tem německého státního tajemníka K.H.řranka dne 28.10.
1940 zakázána*;a majetek gestapem zabaven.Po zákazu čin na marx-leninském světonázoru k pod
nosti skautské organizace nastává pronásledování»výsle poře cílů politiky KSČ.
chy ,věznění9popravy i ilegální odbojová činnost českých Na všech stupních Junáka byly zruše
ny dosavadní duchovní rady a homoge- ?*
skautů.
4
ní oddíly byly jako řadové,bez nábo
V zahraničí byla naše skautská organizace "Junák"
ženské výchovy,převedeny do normál
obnovena exilovým ministerstvem vnitra čs.londýnské
ních středisek Junáka.
vlády v květnu I94I»
Tímto politickým usnesením nebyly ze
Po ukončení 2 «svět.války v roce 1 9 4 5»ve které za
strany čs.skautů splněny základní
svobodu Československa obětovalo život přes 600 čs.
podmínky pro členství v Mezinárodním
skautů,byla skautská organizace "Junák" znovu oficiel
ně obnovena i v CSR.Měla důvěru všech politických st/an. skautském ústředí,nebot skauting na
celém světě vychovává své členy v
Na přání čs.vlády vstoupila jako kolektivní člen do
idealistickém světonázoru.Mezinárod
Svazu české mládeže a toto členství zakotvila i ve
ní skautské ústředí vyžaduje netřídgvých stanovách schválených min.vnitra v roce 1946.
ní»apolitické,vlastenecké a nábožen
rozhodnutí téhož ministerstva,v souladu s přáním ju
ské chápání výchovy.
náků i s požadavkem členství v Mezinárodním skautském
ústředí,jehož byli čs,skauti zakládajícími členy již . Realita okupačních roků 1969-70 pak
od roku 1922,byla stránicko-politická činnost v Junáku“
' " jasně ukázala,že naděje junáckých
činovníků,že by obnovený Junák mohl
zakázána,aby se tak skauti nestali nástrojem některé
i nadále být samostatnou dětskou vý
strany.Na realizaci státní politiky byli skauti jako
chovnou organizací v "konsolidovaném"
vždy plně angažováni a prokázali našemu národu neoce
čs.státě,byly ztracenou iluzí.
nitelné služby,
.Skautům se začalo vytýkat,že obnove
!
Po únorových dfcech roku 1948 měl "Junák" již kolem
n í Junáka na jaře 1968 přispělo k
dvěstěpadesátitisíe členů.Na skautskou organizaci byl
rozbití jednoty mládežnické organizavykonáván mooenBký tlak,aby se úplně včlenila do SCM
.ce.Junák prý získal značnou podporu
a svojí strukturu přeměnila na výlučně dětskou.V dub
"pravicových" gil ve sdělovacích pro
nu 1949 byl "Junák" zbaven členství v Mezinárodním v
středcích,umožňoval obnovu nábožen
skautském ústředí.Počet členů "Junáka" rapidně klesal*
ských oddílA a zvětšil podíl církví ,LT'i
Většina skautských činovníků odmítla sebe * své oddíly
na .výchově mládeže.Také prý přispěl
registrovat v SCM.
svou činností k ovlivnění celého or- ]
"Junák" existoval formálně,representován nemnoha
ganizovaného hnutí mládeže v duchu
činovníky,Ještě v xpce 1950.Rozhodnutím UV CSM byl k
maloburžoazní. a idealistické ideolo
1.I.I95I rozpuštěn *a jeho činnost zakázána.Výchovy čs.
gie.
imládeže se ujal monopolní CSM s nově utvořenou pionýr
Ústřední rada Junáka ve své ústupnoskou organizací.
sti a bezzásadové politice dělá no
Od únorových dnů rokp 1948 byli Čs.skauti v pozornosti
vým mocipánům ve státě další pomyšle
různých provokatérů.z řad státní bezpečnosti.Začali
ní. Začátkem února 1970 vydává své
být pronásledováni,vyšetřováni,souzeni a vězněni.
politické prohlášení.V něm se téměř
Skautské ideály se však nepodařilo totalitnímu režimu
zříká všech skautských ideálů,skaut
zlikvidovat ani u dospělých skautů ani u skautské mlá
ské výchovy a historie čs.skautingu.
deže .Rada skautských oddílů pracovala navzdory nebez
pečí,které zrn zakázané skautské činnosti vyplývalo.
Je pro jednotnou dětskou organizaci
Mu Skautské hnuti žilo i,v totalitním státě.Žilo v tem*»
pionýrského typu.
jiných letech stalinské ery v mnoha městech i vesnicích,
V
září roku 1970 je skautská organi
ř ale i za mřížemi nejrůzněflších věznic i za dráty 1'ágrů.
zace Junák,politikou KSC zkompromito
Československý skauting žil i v exilu.Jeho činnost
vána a oklamána,nucena ukončit svou
zde řídil bývalý starosta "Junáka" Lr.Velen řanderlík.
činnost.Vše se vrací do starých staV
lednu 1968 se zdálo,Že státní a stranické vedenilineko-brežněvovských kole jí.Vzniká“
nastoupí novou cestu s humanitním a demokratickým so
masová jednotná organizace mládeže
cialismem* Společnost byla znovu politicky ativována a
SS M ,jako politický nástroj KSČ.
;uvěřila v sooialÍ8mus s lidskou tváří.V tomto proudu
Do pionýrské organizace SSM přešla
(politické aktivity nezůstala pozadu ani čs.mládež.Oče
necelá pětina členské základny Juná
kávaly se změny k lepšímu jak v ekonomice státu tak i
ka. Ostatní raději činnost ukončili,
v náboženských,lidských i občanských právech.Samozřej
nebo zvolili jiné možnosti jak ve
mě také ve výchově mládeže.K novému pluralistickému a
skautské výchově pokračovat bez vstu
V demokratickému model* socialismu se hlásila i znovu
pu do PO SSM.Zůstali věrni svému
obnovená skautská organizace "Junák".
skautskému a činovnickému slibu,

SKAUTSKÉ HNUTÍ
»i J U N Á K "

SKAUTSKA
ORGANIZACE
OBNOVENA

’’CECKU” STRANY JE 4 0 LET

Lidové označení pro Socialistický svaz mládeže je
"Béčko strany." Vychází přirozeně z fotbalové termi
nologie. Budeme-li důslední potom "Céčkem" téže,stra
ny musí být Pionýrská organizace SSM.Přičemž "Áčkem"
neboli mužstvem prvním,hrajícím vždy vyáái soutěž
než dvě kategorie předchozí,se rozumí strana sama.
Svodky ČTK přijaly v závěru ledna t.r.
Ano,"Céčku"- Pionýrské organizaci SSM je 40 let
tuto správu;
Historikové uvádějí datum jejího vzniku na 24.4.1949
-- Maďarsko-skauti.
Důvodů k ohlédnutí po 4oleté činnosti Po SSM je ně
— Obnovení skautského hnuti v Madarkolik. Věříme,že k podrobné zprávě se někdy vrátíme,
_sku_____________ ___________________ _
dnes bychom se rádi zastavili u dvou etap vývoje ži
B O m P s I f 30.ledna /APJi/-po čtyřicetivota organizace dětského komunistického hnutí /jak
letém přerušení existuje v Maďarsku
sama sebe PO*SSM v zásadních dokumentech charakteri
opět skautský svaz.Jeho ustavující
zuje/.
Tir- 7
shromáždění»které se konalo končen
První zastayehí učiníme u způsobu vzniku PO.
týdne v Budapeáti»zdůraznilo,že bude
Bývá zdůrazňováno,že. Pionýrská organizace vznikla z
respektovat pravidla zakladatelů skaut
boje proti skautingu a.jeho ideologii.Pionýrskou or
ského hnutí.Maďarská mládež by podle
ganizaci se podařilo naordinovat československé mlá
nčho měla být vychovávána na základě
deži skutečně po"vítězném" boji se skautingem4Stovky
solidních «orálních principů v duchu
skautských pracovníků jutovali do vězení»obvinováni
demokracie a lásky ke svobodě*
z nejrůznějších trestních činů.Denunciace skautingu
KdysJ: rospuStěné a nyní obnovené
nabyla obrovských rozměrů.Za důkladnou studii by stá*
skautské hnuti chce spolupracovat se
lo to množství pomlouvačných člunků»rozhlasových
všemi demokratickými a povolenými mlá
zpráv v níehž byl skauting o č e m o v á n a hanoben.Možná
dežnickými organizacemi a také se za
že máme světový rekord v udělováni věděckých hodno
hraničními skautskými svazy.
sti za A odhalení škodlivosti skautingu."Doktorů 8
touto specializací je zde opravdu několik.
Články a nejrůznější publikace sloužily nejen jako
Již delší dobu lze sledovat povzbu
informační a osvětový materiál,mající za účel vyko
divý vývoj Maďarska na cestě k demo
řenění skautingu z povědomí Československé mládeže»
kratizaci společnosti«Zdá se,Že sna
ale zhusta sloužily jako materiál usvědčující bývalé
hy Maďarů jsou nejzásadnějši,ale i
skauty z duchovního mrzačení mládeže.
InejUpřímnější
,které můžeme poNa neštěstí stovek trpících budovala Pionýrská orga
i zorovat v zemích tav.socialistického .
nizace svou domýšlivou výlučnost.Až se ji to podaři|bloku. • u , , •
lo.Byla zde skutečně sama s obrovským knedlíkem so
Obnoveni skautingu,ale nejen jeho,pře*
větských zkušeností»které beze zbytku přijala a jimž
•devším obnovení záruk svobodného rozse pomalu a jistě zalykala.
ívoje občanských aktivit»zakotvených
Jak je onen knedlík těžký a nestravitelný se uká
ve spolčovacích a shromažďovacích zá
zalo v okamžiku kdy se Československá společnost do
konech můžeme jen přivítat a maďar
stala v roce 1968 do pohybu-tedy 19 let po vzniku
ským skautským bratrům přát.Budeme
PO. M
•>, - .
činnost maďarských skautů poznraě sle
Veškerá péče strany a státu»milionové dotace»nepře
dovat .a snažit se navázat spolupráciv
hledná armáda placených funkcionářů,krátce celá ta
hýčkaná a protěžovaná organizace byla téměř naráz v
Výše uvedená zpráva agentury APA
troskách.Představa této možnosti straší jako zlý sen
neodpovídá zcela historické pravdě.
který se ovšem uskutečnil,a oni to dobře vědí,pra
Maďarská skautská'organizace byla na
covníky aparátu SSM dodnes.
několik měsíců obnovena v roce 1956
To u> jsme u druhého zastavení.Samotní pionýrští pa
v období Lidového povstání proti sta
mětníci vzpomínají Jak neobyčejně těžké bylo budová
linské moci.Po aásilné likvidaci poní nové Pionýrské organizace po "krizových letech."
vstání sovětskou armádou byla rozpuš— ^
•Nebýt rozhodnutí stranických orgánů vytvořit orga
|t ě n a . ______ ^......... ....... ......
nizaci pionýrského typu»nebyli bychom to schopni
Osvftdiené s k a u t s k é sekery
zvládnout." /Pion.štafeta,č.2. 1989/
itvélové uiAČky
Rozumíme tomu dobře:Strana se rozhodla»Že zde žádná
jiná organizace než pionýrská nebude.A tak se PO SSM
začala znovuutvářet poté»co politika strany v pookupačním období rozložila a pohrdla dobrovolným nadše
ním,obětavostí a chutí pracovat pro mládež bez zisku
5 SEMLER PLZEŇ
a prospěchu.
Strana nařídila PO vybudovat a už tím ji zakodovala
deformovaný vývoj a neradostnou budoucnost.Budouc
Skautské hnuti
nost PO nezachrání ani část skautských výchovných
a jeho organizace „Junák” dokóňeěňl
metod převzatých a zahrnutých
do jejího programu.Její další
skautskému zákonu.zvolili si čestnou i když velmi nesnadnou
cesta by měla být v rozchodu
cestu. *
ze svým monopolním postavením.
Je podivuhodné jak uplynulých 19 let v totalitním režimu zno- Ve spolupráci »samozřejmě rov
;vu prověřilo sílu 6s.skautingu.Ke skautským ideálům se hlásí'
noprávné »se všemi»kteří se chtě
stále nová mládež.Znači to, že skautské hnutí v C S R vnení závis jí na výchově československé
lé na povoleni a legalitě své organizace.Podstatou skautingu
mládeže podílet.
zůstává radostný,plný život pod přirozeným mravním zákonem a
slibem.Je to řeholní služba všem 9kdož pomoc potřebují. Je to
S k a u lt k o v l p o d k t r o m e č e k
¡příprava na život svobodného občana svobodného atátu.Dnes se
čs.skauti hrdě hlásí ke své 77 leté historii a plně souhlasí
se zásadami Mezinárodního skautského ústředí.Ideálům světové
ho skautingu zůstávají čs.skauti stale věrni.
Věříme,še v naši společnosti nastane čas rozumm,lidské snášen
livosti a tolerance.Pro nastoleni ^ohoto Času jsme rozhodnuti
nešetřit sil a společně se všemi čestnými lidmi jej uskuteč
nit .V takové společnosti jsme připraveni svou skautskou organizaoi obnovit»pracovat pro ni a sloužit ji.

.

SKAUTING A POLITIKA

LászloNagy se loučí...

íLasslo Hagy, gen.sekretář svět» skaut*
2Íá.2E6S2iSS2S— — — — — — — — — —
Koncem října roku 1988 došlo ke změně ve funkci
často jsme spokojeni opakování» tvrseníj
generálního sekretáře Světového skautského ústředí.
že naše hnuti je zcela nepolitické#Mů- »
Odstupující tajemník Dr.Laezlo Nagy udělil tento
'že tomu tak býti,avšak setrváváni na t^
rozhovor časopisu World Scouting News.
to sásadě může naše h n u t í ,na místo po*
■■■■■
m m mm,
mm m mm mm
■■■■■■■
1 sílení»obrosit odtržení« od skutečného ( WSN: Díváte-li se zpět na těch více než dvacet let,
života.
co vás v první řadě napadne?
ji
"Ptejte se chlapce" .bylo jedno
rčení Baden-Powella.Ale není třeba se ,■
* Dr.Nagyi Nemyslel jaem si,že budu ve funkci tako
ptát chlapců»abychom zjistili,že v ce- , vou dobu.Při Jal Jsewji jen asi na tři roky.Čas rych
le uplynul,během té doby se skauting zdvojnásobil
lén světě vzrůstá politické uvědomění
a přizpůsobil se službě mládeži ve více zemích,ob
mladých*Toto uvědomění je pochopitelně ji
zvláště rozvojových.To mně přináší veliké uspokoje
rozdílné podle věku,vzdělání a tempera
ní*
m e n t u mládeže.V každém případě je nepoJrfSN: Co "bylo hlavním závěrem studie,kterou jste
!piratelným faktem a ignorovat jej může
vypracoval-a kterou jste byl později požádán uvést
me pouze na vlastní nebezpečí.
do praxe? /Dr.Nagy Je autorem studie 0 současnosti
Náčelník zakladatel»významný prag
světového skautingu ,a jeho perspektivách,kterou
matik,nás učil abychom nezačínali a
vyhlásila v roce 1967 řordova nadace/
»vykonstruovaným plánem,ale radil nám
Dr.Nagy: Skládala se ze dvou částí.První se týkala
1 pozorovat»zkoumat a hledat realitu»
možnosti adaptace skautského programu na zájmy mlá
!A, právě realita Jaká ee jeví v těchto i
■krutých časech,kdy práva menších jsou
; deže různých zemi s různými sociálními potřebami,
při zachování věrnosti původním ideám Baden-Powella
beztrestně porušována silnými,kdy moc
Druhá část se týkala organizace a vedení světového
'nestoudně prohlašuje násilí za ochranu
‘
skautingu.'
svých občanů a lež vydává za pravduf
kdy nezadatelné právo na demokratickou ( Uvědomte si,že skauting začal v jedné zemi v roce
19 0 7 -s Jednou družinou a do roku 1967 se rozrostl
diskuzi Je hodnoceno jako trestný čin,
do 08mimilionového zástupu členů asi v 85 zemích.
nás vede k t o m u »abychom znovu uvážili
Pod hlavičkou skautingu se v té době "prodávalo"
mylné předpoklady na nichž spočívá na
různé "zboží." Nebylo jasné jaká instituce rozhodu
še pohodlně nepolitické stanovisko.
je,co je a*co není skauting.Vznikly nové problémy,
Kdybychom na něm»navzdory těmto skliču - 1
jícím okolnostem,mělJ trvat,snížilo by | např. přítomnost děvčat ve skautingu.
jUkázalo se nezbytné mít silnou a rozvrstvenou or
to skauting na úroveň abstraktního a
dětinského hnutí mládeže*
■
' ganizaci s uznávaným vedením.Organizační struktury
Haproti tomu nepředpokládáme»že by * byly poněkud pozměněny,začalo se používat moderních
skauting měl sledovat jakoukoliv zvlá- ( medot vedení.Stejně nutné bylo vytvořit dobrý ko
štní ideologii nebo dokonce jednostran-* munikační systém od roviny Světové konference a
ný politicky směr.Je zapotřebí střízli
.Světového ústředí až k místní organizaci.Obzvláště
vého a promyšleného zhodnocení našich ■ od těchto kořenů směrem vzhůru.
současných zásad.Nicméně předpoklady,
WSNs Jak se vám jeví tyto problémy dnes po více
na nichž jsou tyto zásady vystavěny
4 než dvacet,!-letech?
Dr.Nagy: Jsou to trvalé problémy.Dnes má organiza
musí zůsatat v dokonalém souladu se u
ce dvakrát tplik členů: je jich přes 16 milionů v
současným humanismem »0 vírou v moder
asi 120 zemích,s dalšími 30 místy,kde je skauting
ní a účinný skauting Jenž upravuje
'aktivní.Ti kteří povedou skauting za nějakých 10
zájmy mladého jedince se zájmy kolekti
nebo 20 let,budou mít stejné problémy: adaptaci
vu do něhož patří. *•'
programu a obsahu a organizační strukturu.
Cesta po níž musíme jít»neleží v
zastaralém konservatismu»spoléhajícím
VSN: Má vaše studie nějakou platnost pro dnešek?
Dr.Nagy: Nemyslím,že studie 8ama je tak důležitá.
se na vznosné deklarace a teoretická
prohlášení»ani ve slepé a pasivní re- 1 Důležité, je *to,že byla vy pracována, čas od Času se
bIgnáci založené na tzv.nevyhnutelno- . |každá organizace,hnutí či obchod musí nekompromis
ně podívat na to co dělá: je to správné Či ne?
stí dějin.Maše cesta spočívá v inteMám pocit,že doba je zralá na další studii o skau
llgentních rozhodnutích.na porozumění^
tingu.
spravedlnosti i odhadu možností» AÍ
VSN: Před jakými úkoly si myslíte,že stojí mládež
Už 8 tím souhlasíme nebo ne»skautingf
v současné době a bude stát v budoucnosti?
jako všechna hnutí*mládeže»musí po Dr,Nagy: Za prvé,mladí lidé-a Jejich rodiče-se
hlížet vstříc realitě»To vyžaduje oór
stále mění.A to pořád rychle ji.Tato změna nemusí
vahu a zásadovost.
■
' >•
být nutně k horšímu.Mnohem více lidí dnes žije lé
Důvěra v BadenrPowella nás nutí
pe než v minulosti.Musíme se přizpůsobit.
přijmout pravdu nejen 0 realismem»
Musíme se například přizpůsobit postoji společno«
ale též ve správném duchu.Jakékoliv
hnutí mládeže,pokud spočívá na nevě- ^ , sti ke vztahu chlapců a dívek,ke vztahu rodičů a
dětí,k rodinám s jedním rodičem,k náboženství,či
domoati,či hůře,na ignoraci skuteč
co se toho týče k jakékoliv organizaci.Neovládáme
ného stavu věci,může přetrvat jen
dočasně.Třeba úspěšně vyhraje b itvut
* ' zatím změny ani jejich rychlost.Musíme poznat spo
lečnost a děti před tím,než' je* začneme učit skau
avšak určitě prohraje válku.
ting.Když B-P vytvářel první oddíly,měl blízko k
Skauting se svou velkou minulosti,
zájmům mladých%lidi a k potřebám společnosti své
uvědoměním si současnosti a zejména
:•doby.
se vztahem k budoucnosti,na jejímž
Mladí pro sebe vyhledávají úkoly.Smysluplnou aktiobraze se hodlá podílet,nemůže b ý t <
j vitu.Skautský program musí být smysluplný.Pokud
spokojen s tím,že by nebyl schopen ;
by nebyl,mladí by nás opustili,nebo by se k nám
se zdokonalit,přizpůsobit,že by se
. vůbec nepřidali.
x
zkostnatěle držel stranou.Avšak ani
WSN: Skautoval jste,když jste vyrůstal v Madarse nemůže nechat unášet nezvládnu
telným proudem události.Je nezbyt* s V sku.PozděJi tam však byl skauting zakázán stejně
Jako v Jiných zemích Východu.Co se tam nyní dějě?
né do proudu odvážně vkročit a poDr.Nagy: Ano, v mnoha zemích byl skauting zrušen,
mahát-jsu téci správným směrem..
nebo přinucen připojit se k státem organizovaným
T le ln íc h lú b o re ch
organizacím mládeže.Ty využívaly mnoha prvků
skautské výchovy,avšak ne ty nejzákladnější.Byly
inarflurin

vytvářeny povinné mládežnické organizace,které
byly vysoce ideologizovaný a politicizovány.ne
vis však o žádné»která by uspěla.Všechny zkracho
valy.
Dostáváme vice a vice zpráv,že v několika s těch
to zemi Jsou pokusy o znovuzavedeni skautingu.V
Madarsku,jak jste poznamenal,v mé rodné zemi,by
la skautská organizace již vytvořena.
VSN: M y slité,že by se Hadarská skautská organi
zace mohla stát členem Světové skautské kancelá
ře?
Dr.Nagy: Ano,budou-li splněny základní podmínky.
Avšak obávám se,že když skauting v těchto zamích
otevře dveře,chlapců bude dost,potřebují však
vůdce,kteří by věděli,co skauting je.Takoví»obá
vám se,při vší úctě k Jejich: nelegálním struktu
rám,kterými vzdorovali nepředstav!telnému tlaku
totalitní moci,takoví tam nejsou.Dnešní mládi do
spělí nikdy skauty nebyli.
Mým přáním je,aby skauting v těchto zemích rostl
plynule,stejnou rychlosti jakou mohou být vycho
váváni vůdcové.To mimo jiné není jen případ ko
munistických zemi.Organizace nikdy nemůže mít vi
ce skautů než kolik má pro ně vůdců.
V komunistických zemích potřebuji kvalifikované
Jádro vycvičených vůdců,kteří by mohli cvičit
"další.
Potřebujeme kvalifikované lidi,ne-jak často říkám- •oddanou neschopnost.1*
VSN: Co chcete dělat ted,když jete ae vzdal funkce?
D r r Nagy: Opět jsem se vrátil k učení.Přednáším
studentům politických věd o vztazích Východ-Západ
po 2.svět.válce.Budu psát komentáře pro noviny.Ta
ké jsem byl požádán abych se podílel na práci v
radě nové nadace,která se ve Švýcarsku uráyě utvořila.Moje činnost ve Světové kanceláři acela kon
či. Viděl jsem až příliš mnoho případů starých Čle
nů vyskytujících se někde i poté,co jejich čas vypršel.A já nechci být jedním m nich.Končím s do
mem číslo 5 na rue du Pré-Jer3me,ale ne se svými
přáteli ve skautingu.Mým Jediným spojovacím člán
kem bude Světová skautská nadace,jejimž jsem za
kladatelem a doživotním členem rady.
>
VSN: Vaše kniha *250 milionů skautů" je velice
populární.Doposud byla vydána v 11 jazycích.Uva
žoval jste o napsání nějaké další knihy o skautingu?
Dr.Nagy: Byly samozřejmě některé věci,které jsem
nemohl napsat do knihy během mé služby v organi
zaci .Nic důležitého jsem ale nezatajil.Napsal
bych to asi trochu Jinak»kdybych byl mimo struktu
Jsem
ru organizace,ale příběh úspěchu skautingu js<
předložil a nemám,jak jinak bych ho vyprávěl.
VSN: Co rám bude nejvíce chybět?
Dr.Nagy: Budou mi chybět přátelé.Vite v mnoha
profesíoh se člověk setkává s lidmi,kteří mají
podobný aájem.Ale do skautingu hodně lidí přichá
zí z nejrůzněJšíhk- zázemí.
Jsem velice štastén,že jsem se setkal s tolika za
jímavými, od danými »skvělými lidmi.To bude jediné,
co budu opravdu postrádat.
VSN: Děkuji a přeji vám dlouhý a štastný odpoči
nek.

Dr.Nagy ae loučí.Qdcháaí po vice neí. dva
ceti letech * funkce generálního sekretá
ře, /vlevo/ Vítá nově nastupujícího Dr.noreillona.

Jacques Moreillon
přichází...
Jaques Moreillon je Švýcar,ve svých 49
letech má za sebou 25 roků služby v Me
zinárodní komisi Červeného kříže,napo
sledy ve funkci generálního ředitele.
Má dotorát politických věd a hodnost
magistra práv.
Přinášíme rozhovor s nově jmenovaným
generálním sekretářem Svět.skaut.kan
celáře pro Vorld Scouting News.

VSN: Co vás získalo pro funkci gene
rálního sekretáře Světového skautského
hnutí?
Dr.Moreillon: Mezi Červeným křížem a
skautským hnutím je mnoho podobného,
ale byly to spíše ty rozdíly,které mě
přilákaly.Po více jak dvaceti letech
péče o oběti nejrůznějších konfliktů
bych raději investoval své budoucí úsi
lí do něčeho konstruktivnějšího: vytvá
řet dospělé zítřka formováním dnešní
^mládeže.To byl můj hlavní motiv: nový
\Skol vytváření budoucnosti společno
sti spíše než zabývat se bídou,kterou
se dospělí postihují.
VSN: Jaké jsou některé z podobností
mezi oběma hnutími?
Dr.Moreillon: Obě jsou postaveny na
ideálu,který se v obou případech zro
dil z génia jednoho člověka: R.BadenPoWella a Henryho Dunanta.Obě hnutí
mají za cíl službu ne zisk, mají sta
rou tradici a přesto jsou stále silná.
Mají podobné struktury,s národními aso
ciacemi, a obě svým úspěchem závisí na
mnoha dobrovolnících za kterými stoji
několik profesionálů.
VSN: Jaké rozdíly očekáváte nalézt v
této nové funkci?
Dr.Moreillon: Očekávám tři hlavní roz
díly .Mezinárodní Červený kříž nemá
vztah k náboženství.Ovšem tato podmínka
je naprosto nutná,aby mohl býtuniversal*
ní.Skautské hnutí je však založeno na
duchovních principech a základní víře,
žc existuje síla .vyšší než člověk.Tuto
víru já sdílím.Tímto’
se můj profesionál
ní život dostane do souladu s mým osob
ním přesvědčením.
Politika by za normálních okolností ne
měla hrát roli ani v jednom hnutí.Ale
ta míra v jaké do nich zasahuje,je ve
skautingu menší,což zajisté uvítám.
Třetí rozdíl je,že Světová kancelář je
podstatně menší než Mezinárodní komise
a já mám upřímnou touhu vést menší aparát , který bude lidštější a méně
administrativní,v které bude hrát klí
čovou roli osobní kontakt a individua!-

J.MOREILLON

p ř ic h á z í ...

!
|
; ní vůdcovství.
i WSN: Na co 8e zaměříte nejdřív?
Dr.Moreillon: Musím se mnohému naučit.Mým prvním zá
jmem bude poznat dobrovolné vůdce našeho hnutí.profe
sionální pracovníky a co nejdříve to bude možné i
vůdce národních skautských organizací.
Nerad bych se chytil do pasti znovuvynalézání kola.
| Jsem si Jist,že mě budou napadat věci9které už byly
j vyzkoušené,ale doufám.že se budeme od sebe učit na
vzájem. Funkce Generálního sekretáře se mi jeví jako
katalyzátor*Hnutí musí být proměnlivé.aby vyhovovalo
potřebám různých společnostítale musí existovat jed
nota.Tedy Jednota bez uniformity.MuBÍme "myslet glo
bálně a Jednat lokálně."
NeJdůležitější ale je: musíme se soustředit na základ»'
ní poslání.na smysl hodnot.Věřím,že lidé přicházejí
do skautingu.nebo ho podporují.protože se ztotožňují
s hodnotami,které zastupuje a které jsou esenciální
pro 8polečnost,ve kterou oni věří,
WSN: Co myslíte,jsou některé z hlavních úkolů,stojí
cích před skautingem?
Dr.Moreillon: Náš svět je postaven před úkol naučit
se žít s jistou formou stálého chaosu.Za těchto
-“
i okolností to,co má největší váhu,je "CHARAKTER".
Potřeba výstavby osobnosti je obrovsk£7Z~to£oio hle
diska, nebyli skauti nikdy tak důležití jako jsou dnes.
Není pochyby,že to co nazýváme "baden-powellovskou
tradicí",je stále významné.Baden-Powell pojal skauting
jako zkušenost výchovy,Jako postupný proces ušení se
v malých skupinách,Jako budování charakteru.To může
být v současné době důležitější než v období vzniku •
i hnutí.protože je to všeobecně potřebné*
Skauting se dále rozrůstá,obvzláště v rozvojových ze
mích a to i přes drastické změny v životních stylech
a přístupech.Ačkoliv se již udělalo hodně tvrdé práce
pro rozšíření představy,která by věrně odrážela,co
současní skauti jsou,stále je tu problém jistého před
obrazu .Lidé stále ještě r.yslí v rozměrech pytlovitých
šortek a jiných stereotypů hnutí.Musíme pokračovat ve
svém úsilí přizpůsobit náš obraz změněné realitě skau
tingu.
WSN: V několika rozhovorech pro sdělovací prostředky
jste zmínil,jaký význam pro vás měl skauting,když jste
byl chlapec.
Dr.Moreillon: Skauting mě poznamenal.Dal mě schopnost
poměřovat sám sebe.Stejně tak mě dal fyzickou a morál
ní sebejistotu.Ten pocit úspěchu,když konečně vylezete
na horu,nebo postavíte stan na sněhu,mně stanovil mě
řítka ke sledování v pozdějším životě.
WSN: Jaké jsou vaše osobní zájmy?
Dr.Moreillon: Jsem v zásadě "horal".Rád lezu do hor,
lyžuji.Také rád bývám s rodinou a všechen volný čas
věnuji manželce a synům.
Velice se zajímám o historii.Věřím,že se máme pokusit
poučit ze zkušeností.Z tohoto zájmu pochází i můj je
diný koníček,kterém je genealogie.
Věřím pevně v evoluci„skrze kontinuitu.Jak kdosi řekl:
"Tradice udržujme,ohen a ne popel."

U ž to
nebudo >
d lo u h o t r v a t
'
a vyrazíte opót radostné
do jarní přírody.

NOVÍ a f r ic k ý program ro - ,
DINNŽ_y|CHOVY______________

Skautské hnutí v Africe
uvedlo nový program pro
výchovu k rodinnému živo
tu,který má za cíl přispět k vývoji
mladých lidí v zodpovědné členy spo
lečnosti.
Součástí příprav realizace tohoto
programu je kurs regionálních intruktorů určený pro skautské vůdcg af
rické oblasti.jenŽ se konal loňského
července v Nairobi v Keni.
POTRAVU PRO HLADOVÉ: A M a ER^C t Í SK a UTI_KONA JI ^CELONÁRODNÍ _l*gBRY_SKUTKK_
Ve Spojených státech hladoví až 20
milionů lidí přinejmenším několik
dní v každém měsíci.Čtyři miliony z (
nich Jsou děti.Podle posledních výz
kumů nemá každé čtvrté jedno dítě z
pěti zaručeno minimální potřebné
množství potravy.
Američtí Bkauti zorganizovali v lis
topadu celonárodní dobrý skutek v
podobě "Týdne skautingu pro potravuV
který se zabýval nejzákladnějšími po*
třebami společnosti.
Skauti sbírali nekazivé potraviny,
které věnovali místním potravním
bankám,jež Je potom distrubuují po
třebným.
Tato velká potravinová akce měla po
moci zásobit banky na několik násle
dujících měsíců.Je současně příkla
dem trvalé skautské oddanosti službě
společnosti.
První celonárodní dobrý skutek se ko
nal roku 1912,kdy' sloužil k udržení
pořádku při oslavách Dne nezavislo- .
sti-4.července- v ten den totiž
ameriČaaé mají příliš„velikou a ne
bezpečnou zálibu v ohňostrojích.Od
té doby skauti sbírali vše možné.Od
starého papíru a železa po broskvové
pecky a chmýří vatočníku /obojí Ja
ko součást válečného úsilí za 2.svět
války/.Celonárodní dobrý skutek v
roce 1986 se týkal distribuce 14 mi
lionů brožůrek na podporu darování
orgánů a tkání.
ZPŘÍSTUPÍ0VÍNÍ_INP0RMACÍ_0_AI5§___

AlDS-syndrom získané imunitní nedostatečnosti-ee dotýká lidí všech ze

mí.
Skauting,coby hnutí mládeže,hraje
důležitou roli v poskytování infor
mací a vzdělávání obvláště mladých
lidí o této význačné zdravotní kri
zi.Mnoho skautských organizací se
zapojilo do vzdělávacích programů
zaměřených na omezení šíření AIDS.
Světová zdravotnická organizace
uvolnila kompletní informace o AIDS,
které jsou obsaženy v "Globální da
tabance AIDS".Byly nyní zpřístupněny
Světové skautské kanceláři,aby úda
je z ní moHly *být zařazeny do zdra- !
votně výchovných programů,které prok spějí nejen Jejich členům,ale i ostatním složkám společnosti.

Skauti!
P R A H A
Voditfcov* ulic*

Nezapomeňte, že veškerými
potřebami vás nejlépe
_ _ _ _ _
a n e jle v n ě ji v y b a v í
Sportovní dům

Osvěží a posílí uás
čokoláda a bonbo
ny z čokoládovny

II.,
ti*. •.
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Do konce tohoto métice
?2^?S-§ři5S$_Y_?5i?l¥ií_iíA_5Ě52S5íí.YÍIí_
Skautská asociace Spojeného království dosáhla v roce 1968
nejvyššího počtu členů vůbec 672.862,což je o 14.363 více
než rok předchozí .Nárůst se týká Čtyř sekcí Asociace .Za po
všimnutí stolí zvýšení počtu dívek v kategorii Yenture Scouts
/l5»5-20 let/fTato kategorie se otevřela dívkám před 11 roky
a od
doby v ní dosáhly již 30# podíl.
Vrchní výkonný komisař Asociace Tony Black komentoval zvýšení počtu slovy:
• Mladí lidé mají dnes k dispozici vetší výběr zábavy než kdy předtím.Je
proto povzbuzující vidět,že se jich víc a víc obrací ke skautingu,který má
za cíl připravit mladé lidi k zodpovědné dospělosti.

vydám« d l o u h o ž á d a n ý

junácký
zpěvník
Dii I. na 32 stranách ptinese
Udu nových a původních
Junáckých pUnl a notami.

SKAUTI SE BUDOU PODÍLET NA MEZINÁRODNÍM ROCE GRAMOTNOSTI JIŽ PROBÍHAJÍCÍCana ja Jen K 3 20.
MI_PROGRAMY______________________________________________________ _____________
a b y z p é v n lk aa
roziiřil co najvica.
Kolem 890 milionů dospělých lidí na celém světě je negramotných.Více než
100 milionů dětí školního věku se nemá kde učit Číst a psát.Takto rozší
řená negramotnost narušuje ekonomický a sociální rozvoj a je v základním
rozporu s lidským právem znát a komunikovat.
Objednejte ihned
Spojené národy vyhlásily rok 1990 Mezinárodním rokem gramotnosti, s cílem
povzbudit alfabetizaČní činnost všech složek společnosti.
Skautské asociace se již dlouhou dobu angažují v této Činnosti v rámci po v Junácké Edici,
moci společnosti uvědomit si své potřeby a vyhovět jim.
Praha XII., Slezská 7.
S přicházejícím rokem 1990 budou tyto akce na celém světě zintenzivněny.
5ÁNÍTÍ_S^UTÍ_0BD^U_VtZNAMN0y_PC«0C
Rada dánských skautů získala důležitý dar od Dánské mezinárodní agentury
pro rozvoj,aby mohla uskutečnit projekty komunálního rozvoje»týkající se
egyptských»marockých a jemenských skautů.
Projekty obsahují menší včelařské hospodářství a obecní zdravotní péči v
Egyptě; v Maroku jdt o projekt výsadby stromků a systém zásobování vodou,
spolu se založením skautské cihelny a učňovského střediska.Sázení ovocných
stromků a jednotky pro likvidaci odpadu a vodní filtry jsou projektem pro
Jemen.Akce jsou plánovány pro tři roky a budou pro kontrolou Dánské skaut
ské rady.Agentura již v minulosti poskytla dary pro projekty,které dánští
skauti»především roveři»uskutečnili v Sudánu a Sieře Leoné.

Vée pro sk au tin g
Skládací petrolej, vařiče

P R IM U S
V.J.ROTT! PRAHA
Malé náméstí 142
Telefon č. 271-56*

SEMI KXŘ_0_SK AUTI KGU_PRO_TĚIíESNŽ_ř>OSTX
V Burkině řaso se loni v srpnu konal důležitý seminář o skautingu pro tě
lesně postižené.Zúčastnilo se ho 32 skautských vůdců z pěti afrických ze
mí. Jeho tématy byly: zajištění zdraví dětí»předcházení tělesného postižení
a zapojení mladých hendikapovaných lidí do skautingu a společnosti.Seminář
poskytl také příležitost pro vyzkoušení jak dalece ja použitelná příslušná
literatura.

Tajemství skautů
hou*®vnnutno
*t°*tihledat
* v účelné výfivé.'
zdravil
Sojové výrobky SO JA S A N (mouka. káva.
................................
'
vločky)
obsahuji vis, co lilo
I i ,potf.buja.
I kg mouky K 8 —, I ka kávy K 12 f kg vloček K 20 - .

Západoněmečtí skauti budují v rámci
prázdninové aktivity Školu v liepálu.

1i- r : í -

Arménští skauti v exilu konají sbír
ky pro zemětřesenám postižená města
Arménie.

‘
^ e ne n e t ř e b a příliš velkého místa
pro táboření dokazují akauti z Nor
ska, '

o

Narodil se 11.srpna 1948 v Praze a zemřel 19.
ledna 1969.
iJako student filozofické fakulty UK na oboru
historie a politické ekonomie se na protest,
ve jménu svobody národa,dne 16.ledna 1969 na
Václavském náměstí v Praze upálil.S popáleni
nami třetího stupně byl převezen do nemocnice
fcde 19.1.1969 zemřel.»
Na vysokých školách v celé republice zahájili
studenti hladovku a stávky na podporu Palacho
vých požadavků.Téměř ve všech městech republiky proběhly pietní demonstraceJV den pohřbu
obklíčily Prahu sovětské tanky#Přesto se do
ulic města přišlo s Janem Palachem rozloučit
přes půl milionu lidí^Byli to ti,které chtěl
svým činem probudit.Byla to část národa,který
se ocitl na okraji beznaděje po celonárodním
odporu proti srpnové okupaci.Stáli v úctě
před jeho činem,zasaženi až na dno lidské pod«
státy jeho oslovením.

■
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JAN
PALACH *11.8.1948
__________________ +19.1.196 9

•

Jan Palach byl také imimemoriam přijat do střerady Junáka v Českých Budějovicích a
toto 2.Českobudějovická středisko přijalo jejho jméno^V dopise paní Palachové středisková
¡rada napsala: " svou prací,vystupováním a vý
chovou mladých lidí se budeme snažit,aby naše
společné ideály byly uskutečněny a památka
Vašeho syna zůstala věčně živá..."
Redakce časopisu Skaut-Junák v roce 1969 ve
svém dopisu paní Libuši Palachové mimo jiné
psala:11 Budte však ujištěna,Že celý, národ a
zejména celá mladá generace prožívá s Vámi
hluboké hoře nad skonem Vašeho syna a nad
příčinami,které k němu vedly.I když trpitelství a mučednictví není a nebude našim progra
mem, hluboce se skláníme před Činem Vašeho sy
na .Jan ač mlád, právě protože m l á d , bude
námi a příštími generacemi uznáván v historic
ké řadě velkých Janů našich národních dějin."
Letos u příležitosti 20.výročí smrti Jana
Palacha,chtěli se občané sejít ke krátké piet
ní vzpomínce u Bochy sv.Václava a to již 15.
ledna.Shromáždění několika tisíc lidí bylo
však násilně rozehnáno všemi dostupnými pro
středky ministerstva vnitra a Lidových milicí.
Zákrok byl vyprovokován příslušníky SNB,kteří
použili nepřiměřené násilí a surově zakročovali proti všem občanům nejen na Václavském ná
městí,ale i v dalších ulicích Prahy.Jejich
jednání se opakovalo se stále silnějším důra
zem i dalších následujíchích dnech.Veřejné
sdělovací prostředky i různí političtí a ve
řejní pracovníci tvrdili ,v rozporu s pravdou,
že se zasahovalo proti kriminálním a proti — ~
státním Živlům s kterými nelze jednat jinak.
Proti hrubému násilí SNB i lživému prohláše
ní nešlo jinak,než opět otevřeně protestovat
a Žádat propuštění zatčených a všech politic
kých vězňů.Tak nám to přikazovalo naše svědo
mí,náš skautský slib a zákon.

J diskové

•• «

nebuďme jen diváky
8

ŠKOLENÍ PRAŽSKÉ
m ládeže
"Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy
jinak.*- to byl výrok Klementa Gottwalda,
jeho odkaz a letité heslo.Přes 40 let nám
byl SSSR velkým vzorem,podle něj se v našem
státě utvářela politika i Život společnosti.
Také dne8,kdy se v SSSR začalo mluvit o no
vých politických a ekonomických přeměnách
společnosti,držíme krok.KSC,která stále dů
razně trvá na svém vedoucím postavení ve stá
tě, začala také s ekonomickou a ppolečenskou
přestavbou.Hovoří o socialistické demokracii
a její potřebě v životě společnosti,o praco
vní iniciativě,mravní a duchovní očistě a ta
ké o společném dialogu.Sama je ovšem velmi
podezíravá k různým aktivitám mládeže,inte
ligence a pracujících.Staví ee jako by re
cept na věčnou pravdu znala jen ona,nepřed
stavitelné je pro ni rozloučit se, s nekontror
lovatelnou mocí,které uvykla.Nejťépe to vi
děli a zažili občané Prahy v poslední polovi
ně ledna 1989,kdy vyrukovala do pražských ulic a na Václavské náměstí •'ozbrojená pěst
strany" s obušky,se psy,s vodními děly,vo
jenskými transportéry,se slzným plynem, vě
zeňskými auty-aby těmito mocenskými prostřed
ky provedla zastrašovací manévry a navázala
tak svůj "dialog" o právě probíhající pře
stavbě .Občané se přesvědčili jak si KSC před
stavuje socialistickou demokracii a vedoucí
úlohu stranyJNa vlastních očích,na vlastní
kůži,na vlastním těle poznali,Že staré heslo
padesátých let "Kdo nejde s námi-jde proti
nám •" je stále platné.
KSC opojena svou bezmeznou mocí s nevšední
brutalitou zasahovala proti svobodným ob
čanům,ppoti pracujícím socialistického stá
tu.Kam se podělo při tom další heslo,Že
"SNB;jde s lidem?"
Na písemné protesty proti nepřiměřeným zá
sahům bezpečnosti a Lidových milic odpovědě
la strana opět starým propagandistickým hes
lem: "Republiku si rozvracet nedáme." Toto
heslo používané rovněž v padesátých letech,
při deformacích zákonnosti,kdy se hledal ne
přítel jak v řadách strany samotné tak i ve
společnosti.V těch letech se lidem lámal cha
rakter a oni veřejně Žádali a podepisovali
petice,aby viníci byli tvrdě potrestáni.Pro
opozici a "zločince protistátní" bylo obvyk
lé žádat trest "spravedlivý-nejlépe trest
smrti."
Tehdy poprvé od Bílé hory se stalo u nás
zvykem popravovat politické protivníky,brát
člověku život za jiný námar.
Dnes tito stalinští a brežnevovští sirotci
dávají znovu přednost moci a násilí před ve
řejnou obhajobou svých činů.Soustředili do
svých rukou veškerou moc.Zákonodárnou,výkonou i soudní.Kritiku své činnosti pokládají
za projev nepřátelství k socialistickému
zřízení.0 své pravdě nepřesvědčují.Svou
pravdu sdělují a určují jako pravdu jedinou
ač dobře vědí,Že jim pracující lid,kterým se
ták rádi ohánějí,již dávno nevěří.
Důvěra občanů v tomto státě se vždy začala
rozpadat,když se slova vedoucích politiků
rozcházela s Činy.Důvěra končí tam kde doj
de k rozporu mezi teorií a praxí každodenní
zkušenosti.
Pro pražskou mládež byl závěr lednaI969 uni
versitou Života a politiky.Obstála zatím na
výbornou,bez násilí,vandalismu a kriminál
ních činů.

SVĚTOVÝ SKAUTSKÝ Z N A K
"Světový skautský znak je svmbolem bratrství a
jednoty skautingu celého světa a jsem si jist,
že jeho universalita představuje mocný sjednocovací faktor v našem hnutí.Měli bychom proto
! udělat vše,co je možno»abychom prosadili úctu
k tomuto znaku a posílili jeho používání na
vfiech roTDÍch***^2)r »Jacgues Horeillon, Gen.
sekretář Svět«skaut, hnutí/
Světová skautská konference se na své schůzi
v lednu 1988 rozhodla povzbudit všechny členy,
aby nosili tento odznak na svých krojích a aby
všechny národní skautské organizace daly za kaž
dý prodaný odznak Jistý příspěvek Světové skaut
ské nadaci,
Modrofialová barva kruhu znaku vyjadřuje barvu
planety Semě.Bílá lilie se střelkou správného
směru ,se dvěmi hvězdičkami,jsou radostné oči
mládeže.Lano obtočrné kolem lilie a zakončené
ambulančním uzlem syabolisuje odhodlání skautů
pomáhat řešittýkolyts?ět&.
V
mnoha organizacích je Světový odznak sou
částí kroje již mnoho let.V jiných se ale bud
nepoužívá9nebo je omezen jen na některé Členy.
Američtí skauti se rozhodli odstranit veškerá
omezení»která bránila nošení odznaku.
Australská skautská asociace oznámila,že všech
ny členy povzbudí*aby si odznak koupili a aby
jeden darovali skautovi v některé rozvojové
zemi.

5* D is c o v e r y ^

Přípravy 17. světového jamboree na
Jegendami opředeném místě
•Hnoho zemí.Jeden svět", foto je heslo 17..
světového skautského jamboreetkteré se
"bude konat 8.- 16,srpna 1991 v Jižní K o 
reji,v oblasti známé jako "Země jitřního
klidu"»
Stejně jako všechna předchozí jamboree
Jjude i toto příležitostí pro vytváření
nových přátelství a pro sjednocení skau
tů celého světa.Jeho program bude sestávat z více než. čtyřice
ti různorodých aktivit,konajících se jak v táboře samém tak i
mimo něj,Bude mezi nimi horolezectví,rybaření,jízda na kánoi,ve
slování »plachtění,korejský zápas,volejbal,lukostřelba a delší
výpravy.Oblíbenost a vhodnost některých z nich budou hodnoceny
již během Korejského národního jamboree,konaného na stejném mís
tě v roce 1990.
Dějištěm 17.světového jamboree je národní park v oblasti ho
ry Sorak,ve východní provincii,Kajagwon,210 km od Soulu.Celková
rozloha 834 ha by měla být dostatečná pro viech 25 000 skautů,
kteří jsou zde očekáváni.
Součástí pozemku jsou .lesy,fantastická seskupení skal,jezera
a vodopády,které bývají popisovány v korejských legendách a mý
tech.
Počasí během srpna býv£ zde většinou horké s občasnými sprškami.
Průměrná denní teplota je 24,4*C při 14,5 hodinách slunečního
svitu denně.
Jamboree bude rozděleno do 14-15 podtáborů,každý z nich bu
de mít na starost vedení korejských skautů.
Zámořské oddíly budou zvány k pobytu v rodinách korejských skau
tů bud před jamboree či po jeho ukončení.
Ye spolupráci se Světovou skautskou kanceláři bude postave
na • světová rozvojová vesnice", aby se jejím prostřednictvím
podporovaly veřejné služby,rozvoj obcí a znalostí v této oblas
ti.
Odznak jamboree 1991 využívá hlavně Žluté a r "é barvy,které symbolizují harmonii přírody a člověka- také
o je pro
příští jamboree zvoleno heslo "Hnoho zemí.Jede*.
..a roku 1988
Na 16. světovém jamboree,které se konalo po~
v Austrálii,se shromáždilo 15 000 skautů z 84 zemí.
Světová jamboree se konají od roku 1920 každé čtyři roky,
s výjimkou válečných let a jedné či dvou příležitostí,kdy plá
nované jamboree muselo být odloženo.
Zahajovací ceremoniál 17.světového jamboree proběhne 8.srpna
1991.Slavnostní ukončení bude 15.srpna.Odjezd prvních účastníků
započne 1 6 .srpna.
I fk X lM tU lQ . Praha II., Vodičkova 6. Telefon 374-23
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Tato dosti neobvyklá akee
pořádaná Skautskou asocia
cí Spojeného království je
určena pro všechny skauty,
1 členy organizací náležejí
cích ke světovému ústředí,
ve věku 13,5 -16 let s ji
stými tábornickými zkuše
nostmi.Bude se konat na je
denácti místech rozesetých
po britských ostrovech,od
Londýna po sever Skotska,
ba i v Severním Irsku.
V
každém táboře bude
asi 1000 účastníků,z jed- »
né poloviny cizích z dru
hé britských.Neočekává se
účast celých oddílů či dru
žin. Každý přihlášený bude
tedy vystupovat jako individualita.Bude zastupovat
sám sebe.Tím se naplní
smysl celé události,který
nejlépe vyjádřen jejím
heslem:DISC0VERY 89 zname
ná objevování v mnoha smě
rech:
Lidí a míst.
Aktivit a Bám sebe.
Nových přátelství.
Poslední bod bude ještě po
sílen faktem,že po skonče
ní tábora stráví všichni
zahraniční návštěvnici ně
kolik dalších dnů v rodi
nách britských skautů.
Všichni táborníci se
budou při svém pobytu poj dílet na mnoha činnostech,
z nichž část bude pro ně
připravena organizátory,
část připraví,oni sami.
Neopomenutelným přínosem
budou nové ideje a zkuše* nosti,které si všichni po
vezou ssebou domů.
Protože omezení počtu mož
ných účastníků by zahrnulo
do celé akce jen malou Čá
st britských skautů,vyhlá
sila tamnější asociace
pro všechny družiny skautů
Šest zkoušek,které se po
dobají šesti úkolům,jež
budou plnit účastníci tá
borů DlSCOVERY 89.Všem se
tak umožní získat stejný
odznak jaký dostanou ús
pěšní plnitelé táborových
úkolů.
Několik infomací na závěr;
za 10 dní pobytu-od 25.74.8 , včetně jídla zaplatí
každý účastník 85 liber,
/reprezentuje to třídenní
průměrný plat/Všichni bu
dou mít slevy na vlak při
všech cestách týkajících
se akce DISCOVERY 89.

KOLA „JUNÁK".

VÁŽENÍ ČTENÁŘI

Ve nna/f poskytnout i *v ý m
řlt-níím hodnotu«- a vyhovující
jízdní kolo. které by zároveň
svoji junáckou výpravou a pro
vedením odpovídalo charakte
ristice našrho českého junáka,
apolupracovali jame a českou
vedoucí firmou Stadion, továr*
na na velocipédy, a. a., Kakov- .
nik, na vytvoření jednotného '
jízdního kola junáckého.
)

; Premiéru p r m í h o číela máme
u sebeiuYy 1 my*U jlŠtujeme
Váe.že nebyla snadná*Uvádíms
! to protogfce sl uvědomujeme
- jek velké nedostatky prrní
čísle ■Clíu1 má*Především je
nesajištěno po Jazykové úpra
vě *Omlouráně *e sa to a věří
me tše číslo druhé se této chy
by JÍŠ vyvaruje*
Soudímetše většina Čtená*
řů pochopila aařasení starých
reklam jako žert redakce .Těm,
kteří snad volali nebo psali
na připojené adresy a od dáv^_
ných firem žádali Inserované
vý robky,není bohužel pomoci*
Těříme v&ak.že skautskterý to
ho už tolik prožil a přesto
růstal veselé mysli,*asměJe
se 1 tentokrát*
Ha další připomínky a ov
šem 1 příspěvky čekáme•Doufá
me,že ml k nám od Yás cestu
Redakce*

K V Á N O C Ů M R O Z E Š L E M E V ŠE M
N A ŠIM D O B R Ý M O D B Ě R A T E L Ů M

SKAUTSKÝ KALENDÁŘ

Jízdní kolo J l TN A K jent atavěno x nej hodnotnějších aurovín. je*t v ku* né, pevné a má
lehký chod; jeho výprava jest
volena at* zvláštním zřetelem
k našemu jnnáckému krojí. Jeat
příkazem dohv, abychom i my,
junáci, ae »»jednotili po atránce
naši dopravní výzbroje a používali při »portu i turistice
výhradně kol značky JU N Á K .

Nn průkaz legitimací spolku
..Junák** obdržíte při hotovém
placení & % alevu.

O BSA H

BUD E

LETO S
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P ftE D
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K č 28—

B O H A T ŠÍ

N A L E Z N E T E TU

Orig. krabice'/. kg
K č 14 —

R U B R IK , K T E R É U L E H Č Í V A ŠI Č IN N O S T

Orig. krabice'/.kg

P R A K T IC K Ý C H

V D R U Ž IN Ě

Poproste rodiče

nejvýhodnžjii

ZÁZNAM Ů A

I ŘADU

Jun áci! Jam e přesvědčeni, ie
porozumíte naši anaze po za
vedení jednotné jakostní znač
ky a při nákupu jízdního kola
budete volili značku JU N Á K .
Tím vyhnete ae nebezpečí kou
pě méněcenného kola a podpo
říte našeho ěeakého dělníka.

Pro skauting-tábory
Orig. krabice V. kg

NA Č L Á N K Y A O B R Á Z K Y V ÍC E N E Z KD Y 
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Kola J l 'N A K jaou ke koupi
v každém míxlě u některého
odborného obchodníka.

N A R O K 1939.
JE H O

,
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Kč

A O D D ÍL E. - K A L E N D Á Ř

aby Vám koupili skautský zimní
kroj. Je to oblek praktický pro
každého chlapce do ¿koly i pro
zimní sporty. Cena od ¡Kč 165*-.

KULIKOVA
ml etá káva

750

„MISTRAL“

SKAUTING
PRAHA

II., V O D I Č K O V A

6.

B U D E O P Ě T VÁZÁN V P L Á T N Ě S E ZLA*
CENO U

R Y T IN O U . - P Ř E S Z V Ě T Š E N Ý

RO ZSA H

PO N EC H Á V Á M E C EN U

Kč 5 6 0 . Š P O Š T O V N Ý M Kč 6 1 0 ,

Sportovní

lodě
canoe — kajaky
maňásky.

Skauti a turisté chválí jen
uzeniny a konserty

Vyiáckjle si ceník i

Kostelecké!
S k a u ti

f i l mu j e A D M I R O U
promítá P O P U L Ä R E M
zvét¿uje C O L O M B E M
%

zásobí se na cesty turistickým salámem
a konservami výhradně z prodejen firmy

JOSEF CH M EL
v
v
v
v
v

P ra ze
P raze
Pra ze
P ra z e
P ra z e

I., C e le t n á ulice 32,
I., M e la n tric h o v a ul. 7,
II., J u n g m a n n o v a 41,
XII., P och ová třída 7,
XII., Ř ip s k á ulice 12,

Továrna: Praha XII., Řipská ul. 12, telefon 507-00.

Novinky 1839
vystavujeme
■a P W , palác
t. 4115 *4116.

Mo žnátdopadne-ll všech
no dobře:
fis.skauting v exilu*
Skauting a světový ná
zor.
Historie ča.lesních
Skol.
Profesionálové*/o pro
fes ionaliBrnu ve výcho
vě mládeže/
Zprávy ze skautského
světa.
Syndrom Poglar*
Skautský týden míru*
Ekologické hnutí*
Osobnosti Čs»skautské
ho hnutí*

