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ZPRAVODAJ Č5. SKAUTŮ â SKAUTEK
Laszlo Nagy

Skauting pluje proti
proudu
Mladí lidé Jbou vnímaví.šlechetní a spontá
nní.Mají představivost a nadšení,jsou idea
lističtí a edvážmý.Současně však stájí ne
dostatek sňalostí a zkušeností a jsou snad
no ovlivnitelní.
Dnes poprvé tato přeopřilii vychováva
ná,ale přesto ne vy cvičená, spousta mladých
/mající anohdy Špatnou •výchovu/ je středem
všeobecné posomosti.Mladý» se se všech
stran lichetí a jsou vystavováni pokušení
pasivity a pohodlnosti.
V «noha zemích a.e budu jí, mládežnická
- střediska»vybavená pěsíedními vymoženostmi .
‘naší průmyslové aivilízáeeÍTň.te střediska
jsou dokonce vedená'placenými. vedoucími,
jako kdyby sladí lidé nebyli schopni se ba
vit; kdy fc se ji» nelekne jak,Vyrůstá snaha
zbavit mládež všeho napětí a uaílí.
Takto vychovávaná mládež později dra
ze platí za tyto otrávené dary.Stává se ot
roka» a snadnou kořistí jakékoliv síly»kte
rá ji bude chtít využít,je pouhou hračkou
prvního diktátora jenž příjde.Pomalu ztra
tí svou živost,pohyblivost a schopnost vy
bírat ■yšlenky.TÍ»,že skauting ve své for
mě odolal pokusů»,aby se stal "Mateřskou
školkou* pro odrostlejší mládež»nepřebírá
tpto snadnou ccatu.Skauting Žádá ed svých
členů úsilí,odříkání»pokoru a dokonat i obě
tování se.Ti,kteří to příjmou»nedostanou
nic zadarmo,avšak po skončení svého díla
obdrží cenější odměnu: hladký přechod z dět
ství do dospělosti.

Skauting rozvíjí v mladých schopnost
udržovat trvalý vztah mezi vedoucími a ve
denými,dává jim možnost uplatnit spontánní
činnost a nabízí jim volbu mezi «moha úlo
hami .Mladí jsou vystaveni neustálým změnám
ve společenských vztazích,jsou v přímém
styku o přírodou a se Životem.V tom všem
vytváří skauting příznivé podmínky pro du
ševní dozrávání»pro vývoj osobnosti a cha
rakteru. Učí hlubokému respektu k ostatním,
ke kolektivu n Vede k uznávání mravních no
rem »důležitých pro společnost.
Užívání těchto ativních metod výcho
vy má za následek,že my»skauti,zjevně plu
jeme proti proudu.To však neznamená,že se .
mýlíme.Naopak,miliony a miliony chlapců a
dívek všech pěti kontinentů nám svou důvě
rou a dobrovolnou účastí na našem hnutí po
tvrzujíce i když nejsmo c po větru" jsme
na dobré cestě do budoucna.
i

DO DRUHÉHO ČÍSLA

i

Předpoklady,s nimiž jsme vypravovali první
číelo Činu mezi vás se Bplnily.Yaše reakce,
názory,"postřehy i kritika ei k nám cestu op- j
ravdu našly.Děkujeme vám sa ní.
j
U okolností špatného frankování prvního Čísla j
se«myslíme»nemusíme dlouho zdržovat.Snad jen
omluvu těm z vás,kterým zpravodaj přišel na
;
obálce opatřen přetiskem POKUTÁ. Nebyl to asi |
příliš povzbudivý začátek.Doufejme,že napříště
zůstane jen u takovýchto maličkostí.
t
Maše odezva na první číslo byla poměrně
příznivá.Samozřejmě,že jsme zaznamenali i hla
sy nabádající k opatrnosti,k jiné taktice.Po- :
čítali jsme i s nimi.Jsou to názory čtenářů, •
kteří stále věří,že jednoh© dne současný re
žim,po nějakém náhlém vnuknutí či oavícpní,
i
povolá skauty do služby.Dá jim prostor.Dovolí |
jim vychovávat mládež.Náš názor je jiný,avšak '
respektujeme právo každého na názor vlastní. |
V prvním čísle jsme naznačili,co nás Vede k
■
sestavování skautského zpravodaje.Řekli jsme ;
dále,za jaké společensko-politické -situace
bychom chtěli,aby se skautské hnutí znovu.u- i
eháselo o pozornost, mládeže á veřejnosti i Že
•
Btojíme n*. .potících právního a legálního re-. j ’ /
žení problému znovu potvrzujeme INení vinou 'J.--'
žádné Z. občanských aktivit,tedy ani naší .že j
režim odmítá každý pokus o dialog,pokud to ne
ní dialog,který je jí» říZen a ovládán.
Pár slov k doporučované opatrnosti: Mys
líme si,že současné společenské myšlení a po-,
stoje,rovněž i zkušenosti,jsou dál,jinde než
byly v roce 1968,kdy skautskou organizaci
obnovovali naši předchůdci.Jak víme,udržela
se tehdy skautská organizace tři roky.Jeli
práce a činnost byla mocí postupně okleňtována a v roae 1970 úplně likvidována.Nejprve ‘
byly pro "klid práce a mládeží" obětovány
(
křesťanské oddíly,Od nadějného stanoviska
předpokládájícího,že Žádost o vstup do Mezi
národní skautské organizace je samozřejmostí,
se po srpnové okupaci začalo ustupovat až se
opustilo úplně.Zásadní Články v tehdejším
skautském tisku,/Skauting, Junácký činovník/
.které máme možnost studovat,a které ao sabývyjí touto tematikou,nejsou povzbudivou čet
bou; přibližně od roku 1969 signalizují poma
lou "mniéiovanskou" smrt skautské organizace.
Samozřejmě,že tímto stanoviskem nechceme ni- 1
kterak snížit zásluhy a obětavou práci těch
stovek bratří a sester,kteří jimi přesvědčili
veřejnost a mládež,že> naše hnutí je stálo ži
vé a schopné uplatnit;se výrazně- proti všem
předpokladům jeho odpůrců— i v moderní socia
listické společnosti»příjne-li tato společ
nost nezbytnou demokratickou podobu.Před tou
to generací " osmašedeaátníků" Btojíme v ob
divu a úctě.
Nemyslíme ei,že je třeba čekat,až nám režim
přidělí nějakou ulohu.I kdybychom tuto naivní
představu při jali,zcela nestravitelná je ona
pasivní role.A upřímě řečeno,sestry a bratři,
ta chj^ráoká pozice skautského Josefa Švejka,
který to fl komoušům" stejně natře,jen 'jak mu
povolí živnost, je více než nedůstojná. .
/pekrač. na atr. 2./

Do druhého čísla

*

Čekáním se brzy ocitneme v aituaci domácích
husí,Jejichž pokojný a klidný,život naruší
vždy^jen šípovitá formace jejich diuokýah ko
legyň brázdící podzimní nebe.Y tu chvíli zve
dají -domácí husy znepokojené hlavy ve směru
jejich letu.Jako by si na něco dávno zasuté
ho , zapomenutého rozpomínaly.Sotva však ta nád
herná, pootická Šipka zmizí,opět se vrátí ke
své po troškách uždibované trávě.
Takovouto představu o osudu příští skautské
organizace nemáme.Znovu však připomínáme,že
Cin poskytne prostor i názorům jiným,třeba.i
opačným.
Potěšitelné je,že zpravodaj se šíří
dál buň půjčovánía,&nobo dalšín rosmnoŽoxánía.
čím širší čtenářský záběr bude čin mít,tím ví
ce názorů a postojů se promítne -na jeho etránv
kách.
Méně potěšitelná je aktivita BbŠratolů skaut
ských materiálů.Vážíme si jejich jistě zásluž
né práce,ale ausímo jim s politováním sdělit,
že proto,aby byl zpravodaj přečten jedním čte
nářem a hned potom zařazen do bedny mezi ješ
tě nerozřezané skautské příručky,prvorepubli
kové lipové lístky a vodácký placky /je te
jistě společnost důstojná/, Cín nevydáváme.
Ujištujeme sběratele,že archivování jsme sto
zvládnout sami,-Nabídka jednoho sběratele nás vskutku ohromi
la,a proč to neříci,mnohého z nás nějakou do
ba i pokoušela.Chtěl totiž za první čísle Cí
nu zaplatit částku,která, by pokryla náklad*
téměř tří Čísel dalšíeh.Žádal ovšem originály
původních archů.Ty jsme mu k jehe lítosti od
mítli poskytnout.
Většinu čtenářů zajímá především situace
ve světovém skautingu.Budeme těmte zprávám
věnovat velkou pozornost.Řada z vás doporučuje
soustředit se na'obnovenou skautskou organiza
ci v Maaarsku.žádáte podrobnější informace.
• Stejně tak se mnexí ptají na organizaci pol■ Bkých harcerů kde dochází k povzbudivému .pohybu,T*ké o jugoslávské i.zvidčiky. jo zájem.
- -.Jeden-čtenář,dnes- už nový spolupracovník-re
dakce, při Šel s výjimečným, námětem- totiis pa
ralelou buší současné společenské situace se
situací Španělska po pádu frankový diktatury
a obnovou taměJŠí skautské organizace.
Závěrem vám chcemewještě jednou poděko
vat za projevenou přízeň.Yšechny vaše návrhy
Prozkoumáme a v rámci možností je budeme aaazovat do Cínu.
Těšína se na další spolupráci.

Pa d»bu potlačení ča.skautakéhe hnutí wir»ku
1970,směnil ■« 1 svit kelem máe.Kueíme ¡»i Zoha
být plně vědomi,nebot skautinx vychovává mlá
dež hlavsě pro íiv»tz)i«x.Maaona to, i a sÁae ze
svýeh skautských zásad charakterové výchovy
olevoVat.Právě maopak i dmeo má komplexmí bý.
ehova skautská svá »podstatně*! a má »o dát na«
fií mládeži de života.Machce»« ai osobovat mo
nopol na výchovu mládeže»Jak to dělá KSC pxestřednictvísa PO SSM a dalších společenských
organizací v íui&s státě,Nechceme»ani neMŮlem«!
VŽdyt skoro 20 let utlumení natí činnosti způ
sobile nedostatek skautských vůdců,kteří se
obyčejně rekrutovali z dorůstajících členů,
kteří v drtivá většině prošli skautskou výcho
vou v oddíloch.
Proto první velkou starostí dnešních oddílo
vých vůdců,kteří stále Vedou svá oddíly Vs
skautském duchu a ideálu,zůstává zajistit ai
nejen svá kvalitní nástupce,ale získat pro
další oddíly nová vůdce.
Dnes jsou na Velmi dobrá úrovni rádcevská kur
sy,ale to nestačí.Musíme spojit své aíly na
pořádání lualých Lesních Škol,z kterých by od
cházeli neví vedoucí »ddílů nebo odborní in
struktoři pro vlčata »skauty a skautky,reVěry
či pro specializovaná oddíly,Jen tak rozšíříme
svá řady a budeme připraveni poskytnout dneš
ní mládeži.která se k nám dnes hlásí»kvalitní
skautskou výchovu,Malé Lesní školy jsou nej
lepší způsob,jak dnes předat bohatá zkušenosti

Historie
čs. Lesních Skol ....

starších vůdců tčm .mladíÍM a xaČínajícím.,a to ..
odborní »zábavnou ,Xprmou,v přírodily .pospolitá. . .
družnosti-,V naprostá-.důvěře-., krátce*-, y.e s.kaut/“..
skám duchu,
.
Jak vznikla ta slavná tradice skautských les
ních škol?
Začala v jiná době,v jiných podmínkách 1' když
taká skromně a v malém měřítku.Na počátku dva
cátých let.přesně v roce 1919,byl darován sdru
ženi skautů Gilwell Park,překrásný statek na
okraji Eppingského lesa nedaleko Chingíordu,
jako základní tábor.Náčelníkem anglických skau
Redakce.
tů sirem Baden-Powellem byl statek.využit jako
výchovné středisko pro skautské vůdce.Do té do
by bylo provádění výcvikových kursů zaběhnuto
formou přednášek a ukáxek.baden-Powell prosa
dil,že výcvikový kurs bude probíhat v táboře
a náměty pro činnost budou prováděny co možno
nejvíce prakticky.Vůdcové ,kteří zdárně ukon' čili výcvik,měli právo nosit speciální označe
ní,které se nazývalo "WoodBadge*• Před vlast
ním udělením odznaku musel vůdce prokázat,Že
jeho výcvik nebyl bezesný a že ho dokáže upo
třebit.
Zanedlouho začali přicházet do Gilwellu vůdco
vé z ostatních částí britského Společenství
národů ajtéš z jiných zemí světa,aby tu prošli
výcvikem.Po návratu domů zřizovali výcviková
střediska po vzoru Gilwellu a uplatnili v nich
stejný systém práce.i
Roku 1922 vyslal čskoslovenský Svaz junáků aka^tů na Mezinárodní skautský kongres do Paří
že svou pětičlenmau delegaci,xo které byl i
dvacetiletý zahraniční zpravodaj Svazu,Prask
Alexander Elstrner.Po ekončoní kongresu byl se
souhlasem baden-Powella pošlá* přímo z Paříže,
spolu s dalšími mladými i staršími činovníky
.» různých světadílů,do výovikového střediska
v Gilwell Parku,Tři týdny trvala Gilwellská
Škola,která byla tvrdá pro nešiky,ale nezapo
menutelná duchem Čistého humanismu a mezinárod.
. ČESKOSLOVENSKÝ G1LLWELL.
ního bratrství hochů-skautů.Pro různé obory
frank Elatner * jeho oblíbená disciplina-uzloskautské metodiky i praxe byli pečlivě vybírá
vání a basování.
ni instruktoři-speclaliaté.Od jednoho z nich.

•cnoutE čs.

'

•’DOBREJ ŠOLICH”

I

"Dohřej aolich“ znamená v hovorové češtině
se aladý Frank Elstmer^nauČll i techniku laso- dnešní mládeže jak snadno přijít k pěnízům„ne
vání,kterou tenkrát v Čechách nikd® neznal.
bo k vyhovující zábavě.
Po návratu domů byl náčelnictvea Svazu vyzván,
ZaBdobrý Solích" považují svou činnost patrně
aby na podkladě gilwellských zkušeností zaří
i instruktoři Prázdninových škol SSM.
dil podobná výchovná a výcviková střediska v
Tradice těchto škol leží v polovině šedesá
Ceakosloyensku.Napřed jezdil na besedy a všu
tých let,kdy vznikly na půdě tehdejšího CSX
de objasňoval typ nového působení na chlapce
pod názvem Tábomické školy.
a dívky,založeného na osobním vzoru vůdců od
Dnes jsou tyto Prázdnninevé školy pořádány
dílů a na. zručnostech a dovednostech blízkých
na okresni,krajské a republikové úrovni.Podle
ronantice jejich věku.Venku i na jevišti uka
poslední z nich,školy konané v krásném místě
zoval vázání uzlů,práci ae sekyrou a pilou,
’
zatopených žulových lomů,nedaleko Lipnice,mů
lukostřelbu,zanícení ohně třením dřev,práci s
žeme říci,že jaou velmi dobré úrovně.bohatý
lasem,zkrátka vše,co nohlo nasytit dětský
výcvikový program se střídá s programem kultur
hlad po dobrodružství.Už první Ústřední lesní
ním a osvětovým.Štáb instruktorů zde pracuje
Škola vedená Franke® Elstnereaj v roce 1925 v 1
b nadšením a zápalem.Výsledků,kterých dosahu
obořo parku Jeačina v jižních Čechách odevzda
jí /bohužel jen s velmi krátkou Časovou působ
la nadšené absolventy»kterým p© schválení ob-. ností/ jsou na rovině opravdových profesioná
sáhléhe psaného a kresléného zápisníku /jaké-í lů.
si "lesoškolácké diploaové práce"/ vydalo ná-' Instruktoři dokáží pečlivě připraveným progra
dělnictvo Instruktorský list.Tím směli být
mem vykřesat nadšení č. zápal u Yětšiny frek
instruktory na dalšíah Lesních školách,nebo
ventantů.
je i vent.
Péčí Instruktorů lipnické školy bylo vydáno i
Druhá LS v řece 1924 a třetí LŠ v roe® 1925
několik velmi zdařilých publikací„zabývajících
vedená Frankem Elstnerem,byla pořádána v Drhse organizování* volného času mládeže.Předno
lenském údolí u Nové Vsi,nedaleko Mnichova
stí těchto knih je,svěžest,lehkost a nápadiHradiště v českém ráji.Čvrtá Ústřední LS se
"""""
' tost.Zde,nyšlím,budou mít
konala roku *1926 v okolí Holešova na Moravě
i budocí skautští pracovníci
téhož roku 4.srpna vznikla i první dívčí LS
mnoho podnětů pro svou čin
u Paršovlcké myslivny u Drahotuše,nedaleko *
nost.
Hranic na Moravě.Yznikaly Zemské LS,šupniČím je však tento způsob vý
krajské a další.Za všech vycházeli »další in
cviku v organizování volného
struktoři nebo vedoucí oddílu tak plynule,že
Času mládeže rozdílný od L.S
v několika letech pokryli jako spolehliví vy
skautských?PředevŠím v poslá
chovatelé všechny oblasti republiky.Absolven
ní a v cílech.S*yBl L.S. Bpoti československých Lesních škol nosili šedý
Síváv další* i avyužití 'naby
Šátek a za něm znak Lesní Školy,tři indiánské
tých zkušeností.Tímto cílem
stany y kruhu,v barvách Červené,modrě a žluté.
byl prostoupen celý program
Symbolem Lesních škol byla sekera zatatá do
skautských Lesních škol.
Špalku a krásné lesoškolácké heslo:"'Chce®
Je docela možné,Že původ
věrně sloužit také dál"...
ní představa organizátorů
Prázdninových škol SSK byla
jiná.Snad z ohavy , že budou
označeni za frakcionáře či.
elitáře opustili náročnou
část Výchovnou.Bud jak bui;
výsledky Prázdninových škol •
ve využití frekventantů v
práci s mládeží Jsou žalost
né.Stálo by za průzkum,kolik
vedoucích oddílů vychovaly
a kobka se škály staly "dob
rý* šolichem"

F. A.ELSTNER

Narodil se 11.dubna 1902 v Prase,kde jeho ro
diče měli malý obchůdek.Frank studoval na Vi
nohradském gymnásiu,kde se také poprvé
’•
prostřednictví svého profesora MLlera dozvídá
o skautech,o proí.Svojaíkovi a o jeho junácké® hnutí.T roee 1913 vstupuje na Vinohradech S K A U T 1 I .•
do oddílu Junáků-Psohlavců a od té doby zůstal skautské stezce věrný po celý svůj život.'
• Svaz Junáku skoulu nabízí kojící skvělých knih, jež potři do kni
Stává se později známým skautským Činovníkem,'
hovny všech dospívajících Jinochů t
’
zahraniční* zpravodajem Svazu junáků-skautů
' Kniha o půuli iluola, jeho nástruhách, útocích a svodech:
RCS.nebot znal několik cizích řmčí.Jako první
Kniha o cestě k úspěčhu a uílčisluí:
Čechoslovák absolvuje s úspěchem anglickou ’
Knihu, kterou čtou mládi Angličanů a Američané.
školu pro skautské vůdca,"slavný Gilwell*.
Robert Baden Powell:
Domů z Anglie přivezl techniku lasování a kte
rou seznamuje další skauty.Stává se zakladate
le® československých Lesních škol.Nikdy se
•
(v pečlivém překladu luna hiouáku). - Suinoslalná cena knihy
však nestal skautským činovníkem ověnčeným
v
)
Kč 20-—
hodnostmi a řády.Pracoval vždy skromně a v
iRowerlng,
j
pozadí.
pravá škola mužnosti, statečností, úspěchu, otevře 1 Vám nové
Jako mladý učitel /9 let učil na různých ško
obzory v knize
lách/ve skautských dívčích řadách nachází i
svou vyvolenou,obětavou ženu.Pak pověsil kan- „Rowering". Samostatná cena knihy K.C 3>.—
tořinu na hřebík > věnoval se od roku 1933
své životní profesi ceBtovatelské a publikač
a navrchu leží Franka Elstnera:
ní.Napsal několik cestopisů a pro skauty pří
KoiHa
o uzlech",
ručky Dobrodružnou stezkou»Uzlování,Uzly a La< »
kniha, po které již dávno toužíte. 237 Ilustrací, sta .provazových
ao,Zálesácké vaření. ’
i
kouzel*, hejúplnějši sbírku uzluřského umění ve svěL literatuře.
V roce I968_70 je opět aktivní mezi svými
Knihu, která Vás naučí věcem, které Vás dosud uváděly v údiv.
československými skauty.Umírá 8. září 1974 v i
Praze.
: ' ?• ’
'
Samostatná cenu knihy s obr. prii, tabulek vazeb Kč 14* —

wNa pouti za úspěchem"
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Často jsem se přesvědčil o pravdě toho, že dobrý
vůdce se nevychová, že dobrý vůdce se rodí. Ale vím
také dobře, že i nejnadanějšímu adeptu .vůdcovství
■ mnoho povědí zkušeni praktikové a soustavná práce
| v Lesní škole.
;
V počátcích našeho skautingu sledoval jsem předel vším, jak uplatňuji se různé skautské obory v praksi,
j jaký vliv a výsledky mají u mládeže a leccos se
i pomíjelo mimoděk i vědomě. Prvními vůdci stávali se
j lidé dobré vůle, ale ve skautingu úplni laikové. Jen
> někteří dosadili něco ze zkušeností praktického života,
sportů a cest a první vůdcovský kurs nebyl o mnoho
více, než výklad „Základů junáctvi“ s praktickými
ukázkami, nebot dospělí nečetli skautské spisy daleko
lak. horlivě jako první skauti, z nichž .některým byla
opravdu evangeliem skautingu a uměli celé partie
zpaměti. Nebyli jsme tehdy v požadavcích na vůdce
daleko od prakse anglické, kde žádal se především
řádný charakter, znalost spisu „Scouting íor Boys“ a
možnost opatřiti místo ke schůzkám mládeže, Také
my, když jsme zjistili, že jde o dobrého člověka, jenž
se snaží poznali naši výchovu a věnovat! se jí, s ra
dostí jsme jej vítali a po překonání prvních potíži i
tento první pokus, k němuž došlo na sklonku roku
1912, dal českému skautingu nejednoho dobrého vůdce
a oddanou duši.
S postupem času přibývalo mladých mužů, kteří
poznali skauling v dobře vedených táborech a tak při
bývalo i povolaných kandidátů vůdcovství, jen když
pravidelný pobyt v přírodě stal se jim nezbytností a
naučili se známými výchovnými cestami, zvláště pra
videlnou skautskou službou plniti povinnosti vůči skaulingu. Každý skaut nemůže ovšem se stáli vůdcem,
nepřehlížíme ani, že mladí lidé, kteří zakládají svou
samostatnou existenci a vlastní rodinný krb, podstu
pují, v dnešních dobách těžký boj, ale jakmile je to
možno, mají věnovali své síly naší idei a každý skaut
bez výjimky měl by navždy zůstati ve svazku skaut
ského bratrství a odvděčili se jednou za to, co mu dal
skauling.
Když vrátil se br. Elstner z anglického Gillwellu,
kamž jej vyslal Svaz na upozorněni ředitele světové
londýnské skautské kanceláře p. H. Martina, dlícího
r. 1922 na našem Jamboree v Praze, byl vlídně vítán
.především naši mládeží. Chytil je do svých lariatů a
spinningů dokonale. Ale z řad vůdců .ozval se nejeden
. _ skeptický hlas a zvláště ti, kdo věřili, že je nutno
skauling ideově teprve od základů, budovali, kroutili
. povážlivé hlavami. Hájil jsem tehdy přesvědčení, že
problém ten je již řešen dávno a dokonale, třeba není
lo na první pohled patrno a třeba knihy Baden-Powcllovy nejsou vědeckými úvahami, a že mládeži naší
je třeba především živé skautské orakse a pak teprve
úvah a kritiky. V názorech na plody Gillwellu mnohou
pochybnost rozptýlil také br. Klouda, který se účast
nil anglického Gillwellu o-rok' pozdě|íl~ '
.....
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u Jindřichova Hradce v roce 1923, utvrdila mne v
dávném, pevném přesvědčení, že úspěch anglického
Gillwellu stejně jako zdar každého vůdce našeho zá
leží především v praktickém prováděni celého
skaulin£u u poulaué lormé a u náležitém střídáni. Ten
to základní rys Gillwellu anglického i našeho byl mi
bezpečnou zárukou, že • jsme s výchovou vůdců na
správné cestě. Jemčinu po roce vystřídala písečná
rokle u Nové vsi na Turnovsku, po dvou letech Stu
dená dolina u Holešova, po bratru Elstnerovi přišel
br. Hora, Fanderlík a ostatní, ale nezměnil se tento
základní charakter školy, jak jsem měl příležitost pře
svědčili se každoročně při návštěvách a z bohatých
zápisníků posluchačů. A největšímu respektu těšila se
Lesní škola všude lam, kde absolventi ve smyslu své
ho slibu ujali se energicky práce v oddílech i větších
jednotkách.
Dvé nebezpečná úskalí však přece mohla ohroziti
příznivé výsledky. Především byl to malý počet účast
níků, který daleko nestačil potřebě vůdcovského do
rostu pro celý Svaz, V posledním roce bylo lorau_čeleno zřízením dalších škol na Slovensku a v Čechách.
A další etapou na léto cestě bude realísace původního
ptánu našeho Gillwellu, aby totiž z něho vycházeli in
struktoři, kteří by ve svých působištích sa/ni mohli
uspořádali kursy pro výchovu vůdců.
Druhým úskalím Lesních škol bylo ».by vytvářeli
z absolventů kastu. Jsem rád, že o tomto nebezpečí
mohu mluviti, když vlastně již minulo. Příchylnost,
vědomi soudržnosti, vděčná vzpomínka na vedoucí a
druhy z Lesní školy jsou jistě rysy ušlechtilé, které
jsou každému ke cti. Ale jakmile vezmu na se od
povědné úkoly ve svém působišti, patřím především
jim. Jejich radosti a bolesti jsou mými, jejich čest
mou, jeiich zdar mou nejlepší radostí, pýchou a _odměnou. Tak je všude v životě lidském a toto splynutí
je ve skautingu přímo nezbytností, toť žhavý život
a nejsvělější povinnost vedle milé vzpomínky. Svaz
má a bude vždy míli hojně pracovníků, kteří nepoznali
výhod Lesní školy a k dokonalosti se probíjejí často
za těžkých podmínek. Nebylo by v duchu bratrství po
važovali ie za méněcenné. Výsledky jsou rozhodující,
ne kvalifikace.
Pravého skautského ducha kladla vždy Lesní škola
nejvýše, a slíbila .přesvědčovali, že' skautská idea za
sluhuje zasvětili jí .život. A právě Lesní .školy mohou
nás.k' nejvyššim ideálům pověsti nejblíže^, a;nejdříve.
■ Čácká družina schopných a oddaných pracovníků, pro
dchnutá tímto duchem,'jdoucí neochvějně za límlo po
sláním je zárukou, že Lesní školy splní své poslání a
dobudou si nesmírných zásluh o další rozmach skaulingu.
A ještě slovo na konec. Referent pro Lesní školy,
br. Dr. Simsa, pta] se mne v těchto dnech, co považuji
za hlavní úkol Lesních škol v tomto roce. Odpověděl
jsem bez váháni;
„Sto nových-nadšených vůdců, kteří by dali Svazu
sto nových spořádaných oddilů.”

Pražský rozhlas

vysílá dne 18. června večer

pradnáčku
i .

•

• bra. náčelníka

.

.•

•

Ánt. B. Svojsíka
na téma
. „Do skautských táboru“.

SKAUTSKÝ KALENDÁŘ na rok 1990 už vyžel
Cena Kč 6’GU, a puštov. Kč 8'—. lháíéuá vuba sa xlwwníml
Obsahuje mimu jiné: Rubriky pro osobuí a jiná iáxnamy,C^>7~_)A
— Slib a xákon skautů. — Podmínky skaulských xkuuiak.
\
— Skaut bylinář. — Náměty pro vyzdobení klubovny. —
Kalendář vůdkyně skautek. — Cviky sebeobrany Jiu-jiUu.
— Skautské hry. — Zábavná véda. — Slinové ouraxy tote
mových zvířut. — Hodnusli v nůši armádě. —- Hry V« vodé.
— Tabulka stup. — Moderní dubrč skutky. — Níkulik včd
pro vodáky. — Podrobné iníurmac« o železničních slevách.
— Adresář skautských činovníků.

Kdo je chytrý, má ho zadarmo I
Paříš 1922- B-P •na ,
■«slnÁredaí skautské konfersnei»

Juk? Použije tří puukáxuk na 10% slevu při nákupu va
Sportovním dovné ¿Skauling**, obsažená v Kalendáři a dá
jrctliw xa Kalendář douia.
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ROZHOVOR S VÁCLAVEM HAVLEM

Václav Havel,at už ¿t mu to libí či ne - a z
vlastní zkušencíati o ní a bych, ae spíše klo nil k druhé možnosti- se atal v naší zorni ¿a-j
kýmsi symbolem odporu proti vládneucí tota
litě.Právě takového odporu,jaký by měl nejlépe vyhovovat akautakým představám: hluboce
mravné metivován,pevně a nezlomné jdoucí na
svou pravdou,avšak naprosto dalek jakéhoko liv byt i jen pomyšlení na jeho násilné pro
sazování.Jo možné a některými jeho názory a
přístupy nesouhlasit,není však možná sl jich
nevážit.
Protože víme,Že pan Havel v mládí skauto*val,vypravil jsem se za ním nedlouho po jehe
propuštění e posledního vězení,abych se ho
zeptal na jeho skautské vzpomínky»
Náš rozhovor byl poměrné brzy ukončen vlivem
silné zancprázdněneBti Václava Havla.Přislí
bil však v rozhovoru pokračovat.Považujme tedy toto -jaho vzpomínání za první část rozho
voru.

BJá jsem býval skaut v mládí,al$ jaaa
člověk,který má strašně špatnou pamět,a pro
to prosím,aby mé vzpomínky na můj skautský
věk byly brány s rezervou.Bude v nich asi
velké množství nepřesností.pravděpodobně i
chyb,
když jsem byl desetiletý,dali mě rodiče do
koleje Jiřího z Poděbrad,což byle něco na
způsob anglických public schoslm,takové gytanáziUB spojené s internátem v Poděbradech.
V tom zámku,kde byly většinou pražské děti,
jsem se kamarádil například s Milošem Pormanem,Ivanem Passerem,Pavlem Pierlingercm a ji«
nými,kteří se později proslavili.A tam byl
vodácký skautský eddíl,v němž jsem tehdy byl,
Sjížděli jsme různé řeky: Vltavu,Váh a podobně.
Ale ten poděbradský oddíl,díky tomu,že
tam většinou byly, pražské děti, a i ti naši
. vedoucí byli prašáci »byl "já-kýbsi zvláštním
způsobem propojen ee dvěma, slavnými •dodáčký. i- mi oddíly.Mělý čísls‘4*áhadv*eet a -Dvaadva-‘‘
'.cet.Máa ten dojém,žo tady-naproti domu,kde
bydlím,na tom ostrůvku,co stojí stará mlýnská Yěž.měly klubovnu, /pan Havel myslí
Smíchovskou vodárenskou věž,pod níž měla
klubovnu Vodní Pětka,ale také řada oddílů
jiných/
Vždycky jsme ty řeky sjížděli dohromady s
těmito pražskými eddíly.Byli jsme párkrát
i na táborech,jedneu snad v Kunžáku,v již- nich Cechách.Sjížděli jBme řeky na pramkách
a nebo i na kánoích.Pokud bí dobře vzpomí
nám,vodáci se v té době považovali za něco
víc než pozemní skauti,za jakousi elitu.
Jako všechny děti jsem miloval skautskou
uniformu,ty námořnické čepice,které jame
Běli.Skládal jsem odborky,chtěl jsem jich
mít na rukávě co nejvíce.Byl jsem tedy vo
dák.Potom v padesátých letech ně jednakz
té koleje vyhodili z důvodů kádrových a mi
moto zrušili skauting.Ještě•jsem asi pak
dva,tři roky skautoval dál v turistickém
oddíle,kde vlastně skauting pokračoval,ale
pod nějakou formálně jinou hlavičkou,což je [
vlastně věc,která,pokud vím,existuje dodnes. |
Už tedy nikoliv v těch vodáckých krásných
skautských uniíoTmách,ale přesto jsme dál
,
sjížděli řeky,dokonce Váh na Slovensku,lužni- .
ci,Ohři,Vltavu.Někdy v patnácti nebo kdy,j8emi
této své sportovní kariéry zanechal.
I
Pokud jde o skauting jako takový,mám k mé
mu dnes ambivalentní vztah.Na jedné straně,
mi na něm kolem Šesnácti,dvaceti,když jsem
byl takový ten mladý buřič,začalo cosi vadit.
To je věk,kterému se nic nelíbí a proti vše- ■
mu se bouří,tak jsem se trochu bouřil,i proti,
té skautské ideologii.Zdálo se mi v ní cítit
jakýsi odlesk,takového toho anglického impe
rialismu t čehosi kryptokoloniálně militaristického. Na druhé straně jsem v něm viděl

něco nesmírně cenného a postupem času jak jsoa
jsem stárnul, přestával být rebelem,stával ne
moudřejším člověkem,tak začalo převažovat ta
pozitivní nad těmi výhradami.A zvláště dnes,
kdy vidíme jak strašně je ničena příroda a
kdy ekologie se stává at^le aktuálnějším té
matem, tak stále více^ocenuji na skautingu re-•
Bpekt k přírodě,kázeň,pokus žít v souladu 3
přírodou.Když srovnám,jak vypadá příroda po
pionýrském táboře,ty hromady odpadků.zniČená
tráva,tak mně vstávají vlasy hrůzou na hlavě.1
Tohle bylo ve skautingu absolutně vyloučené. I
My,když jsme někde tábořili,tak když jsme od-1
jížděli odtamtud,muselo místo vypadat přesné
tak,jak vypadalo před tím,než jame přijeli.
Neexistovalo,aby po nás někde zůstal nějaký
papírek,pošlapaná tráva nebo cokoliv.A ten
hle ekologický prvek ve skautingu,respekt k
přírodě.pokora před ní,úcta k ní a touha žít
s ní v harmonii,to bylo to pozitivní,co so
«i na skautingu líbilo a co sc dneska stává
zvláštním způsobem aktuální.
To je asi tak všechno,co bych mohl říci na
téma já a skauting."

Nebylo to ovšem vše,co jsem chtěl slyšet.
Když jBem začal pro pana Havla aformulovávat
otázku o vztahu skautské výchovy a. jeho sou
časného morálního posto je,zazvonil telefon.
Následoval předlouhý rozhovor.A po mám již
spěch spojený a odchodem na důležitou schůz
ku.Má otázka proto zůstala nedovyřčéna,musel
jsem se srpokojit b příslibem,ž* budeme pokra
čovat někdy příště, a čímž se musíte spokojit i:
i vy.

Aby zůstaly hvězdy
.......... zachovány Psáno

př® páni. O.H.
"Dvě věci-naplňují mysl vždy.-novým’a-varů*3- >
sta jícím obdivem a úctoUjhvězdné. nebe'- Zad e.';mnou a '.mravní -zákon ve; mně** Píše-IsmanuěíS’<■
Kant v závěru své Kritiky praktického" rozumů.
Není nutno se zde pouštět do- rozsáhlých inter
pretací »postačí snad jen,že zde vedle sebo a
do vztahu k sobě staví pobývání Člověka jak©
jedné,jediné částečky vesmíru a v zúženém výz
namu také přírody,® jeho schopnost ae vlastním
lidstvím- a to poznáním především seb« jako
nravní osoby- povznést nad. tuto malost. '•
A opět,jako bychom v těchto olovech napsa
ných v IQ.století četli hlavní maxim skautské
ho hnutí století dvacátého': vždyt-oč jiného
nám může jít než o výchovu mladého člověka v
jedince naplněného vnitřní osobní mravností a
stejně tak mravně jednajícího vůči okolí, s
úctou,at UŽ je to lidská společnost Či příro
da.
Kant to asi tak nemyslel,ale uvědomíme-li
si,že touto větou končí právě kritika praktle-'
kého rozum/ praktičnost je zde trochu jinak
pojata/,nelze bí nevzpomenout,jak i "praktic
ké " je toto spojení.Každý skautský činovník si
zajisté je vědom toho,jak blízké jsou ai oba
prožitky,že nejvíce je mladý Člověk otevřen
přijetí morálního poučení»právě když mu nad
hlavou září' nebe plné hyázd,
•Obě hodnoty jsou navzájem propojeny a pod
míněny .A tak v současné ¡situaci, kdy se naše
vedoucí místa snaží zlikvidovat v jednom megalomaniackém kroku za druhým,vše co ještě z pří
rody tohoto státu zbývá zdravého,ai je to nes
myslné budování hospod na vrcholcích hor,beto
nová monstra přehrabující toky řek,televizní
věže v rezervacích evropské úrovně,nebo prý
kanál spojující Dunaj s Odrou,není snad důle
žitějšího společenského úkolu pro každého kdo
se jakýmkoliv způsobem cítí být svázán se
akautingem,než se snažit zachránit,co se ještě
dá,abychom si mohli uvědomovat mravní zákon v
sobě 3 hvězdným nebem stále ještě nad hlavou.

Harceři, jak dáli
I

í

Sešli jaae se s Jackea k více než tří- j
hodinovému rozhovoru.Uvádíme vám x Mého ■
najpodstatnější myšlenky.

Čin:Jacku,přivezl jsi polský dětský časopi®
*
Přomyk.Na titulní etráncé^hakroBlan tro
chu bezradný harcer,který v dlouho Pose
čené trávě nachází rozkvetlé lilie.Vyetibuje' tato kresba »alespoň Částečně sitícl
v ZHP?
Jaoek: Je přesná.Porsa organizace,to je to co
aá harcer na sobě.Předepsaný kroj.Má
dokonce i hůl s rytířský» praporkem,i
čapku,kterou zdobí lilie jako ty,ce
kvetou dole u jeho nohou.To je Myslíc,
ten obsah,který’ formě a současnému harcerstvu chybí.Soudím,že talíři by stále
za ten nápad poděkovat.
in:Als vy jste přeci,jak jsi vyprávěl,začali
onen obsah hledat.Můžeš sdělit jak? A daří
li se to.
cek: Nespokojenost s pionýrským harceretvem,
byt používajícím skautské symboly,je
dlouhodobější.Rozhodně trvá déle než
od roku 1980,tedy od roku Solidarity.
Skutečnost,Že Solidarita a následné dě
ní v polské společnosti byly katalizá^orem pro "vykročení k pramenům1^ j a
Však nepopiratelná.Rozhodli jsme se
pro Život v pravdě,jak říká,i v Polsku
populární váš Václav Havel.
Tedy abych byl přesný»někteří z nás se
rozhodli.Rada hamerských oddílů zůstá
vá i nadále v oficiální organizaci.Dál
hrají dvojí hru; To jest,slibu jí,že bu
dou vychovávat mládež v duchu tarx-leninismu a přitom jdou ráno a večer na
mši»nechávájí se za to zvát na kobere
ček,který ovšem není nijak bolestivý,
nehet každý v Poláku ví jak se co má.
Čin: Vy jaté udělali konkrétně co?
Jacek: Opustili Jsme oesvými oddíly pficiálorganizaci.Nevěří«« vo .smysl. takto. de.í»rnonnéh» výchovného .působenínadě-.,..’
ti.Dříve.nebo později -ss-tb músí'vrá--i
• tit v jiné,horší pedobě. ' •
•„.Opustili j&ae zařízené klubovny,tábo- ,
řiště»loděnice.Zřekli jsme »• všech
výhod,např.dotací na činnost oddílů.
Z Polska jsme si zvykli přivážet jako suvenýr
Přes dvacet z náa »došlo i z placených
ry harcerské lilie,kříže,finské nože,které
|
rníot harcerských funkcionářů.
harceři nosí ke kro ji,řady nejrůznějších ná
Chceme skutečný»původní obsah harčer
divek a ovšem také eáusy-lodviny.Zrna*« maže
i
stva, to jest- skaUting.
turistické oddíly mládeže,pokoušející so ta- I
koupit harcerské košile v takové* množství
! čin: Kolik vás je?
'aby jim mohly sloužit jako košile kro jové.Me j-i Jacek: V.této chvíli není rozhodující množatví-.Ale odhodlání této skupiny.Když se
lákavější na těchto košilích bylý samozřejmě ! >
ovšem ptáte,něco ke třen tisíců*.To jo
knoflíčky s lilií.
samozřejmě zlomek z milionové harcer- ;
Vědomostí o životě současného,ale i o slavné
s.ké organizace. Jiná otázka je »kolik '
historii minulého ZHP /Svazu Polských Harce-.
členů 2HP,toho oficiálního,Be cítí být
rů/, jsme si věru přivezli podíatně méně.
■
harcory.
Yětšinu českých návštěvníků,myslíme skautských‘
Čin: Káně pecit,že jste to u vás v Poláku s vý
návštěvníků,víceméně uspokojoval nákup právě
ch»vou k marx-leninismu nikdy nepřepínall
těchto u nás nedostatkových symbolů.A také
tolik jako u nás.
značné sympatie pro to,že ve vedlejším Polsku
Jacok: Te nam-ohu posoudit: V každé* případě
se daří organizaci skautského typu,po jaké
jsae toho názoru,Že slib daný něčemu
my mamě toužíme.Zabývat se hlouběji problémy j
harcerstva,nenapadlo ani ty.kteří s některými,
co se nám osobně protiví,proti čemu bych so iMI
harcerskými oddíly a jejich vedoucími udržují'
normální situace postavil,tedy slib,že budu
i
přátelské styky.
svěřenou mládež vychovávat jen v marx-lenin- I
A přesto od roku 1980,kdy do polské historie
ském názoru,je podle našeho soudu nemrav.
»
vstoupila odborová organizace Solidarity,po
Abyste mi dobře rozuměli.nechceme vychovávat
čalo docházet ve Svazu Polských Harcerů k váž
proti marx-leninismu »fale ani jen pro n&To
ným vnitřní* směnám.Harceři jím říkají,že jde
jě^ňáSě^oimlňíí^řo návrat do' XHP.
o snahu pe hledání původních pramenů a návrat
Čin: Co uděláte v opačné* případě?
k ní*.
Jaoek: Rýsuje se možnost ustavit Svaz Psi —
Využíváme toho,že redakční kolektiv byl sez
fikých Bkautů.
námen s harcerským vůdcem Jackem Stanou,45 ločin: Přej eme vám hodně úspěchů.
tým stavebním inženýrem z Krakova.Jo harcorem
od roku 1956,tedy od té doby,kdy v Polzkuibyla činnost ZHP znovu obnovena,aby nahradila J
naprosto neúspěšnou a polskou mládeží nepřija
tou Polskou pionýrskou organizaci»zavedeneu
zde v roce 1948.

NOVÝ VZHLED BRITSKÝCH SKAUT8 ?

flOOÍet O. B-P.
i Letos 22 února oslavily
i skautky sté výročí narose
ní lady Badsn-Powoll,za
kladatelky dívčího skaut' ingu a jeho první náčel
ník
Olav« a Robert Baden-Pewell se poznali v roce
j1912 a vzali se ještě té
hož roku,Již v roce 1916
začala organizovat dívčí
a krátce naskautské hnutí Y Sussexu v .Anglii
_
to byla jmenována jeh® "vedoucí komisařkou" / Chief commissioner/. O tři roky později za
ložila Mezinárodní radu,která se později vyvi
nula do Světavé asociace dívčího ekautingu,jíš
ae stala v roce 1930 náčelní /World Chief Guide
Jak sama přehlásila:"Konce let dvacátých a
počátek třicátých nás zastihl na samém vrcholu
společné činnosti jako Manželé ve službách na
šich bratrských a sesterských hnutí."
Roku 1932 jí byl udělen významný titul Dáme
Grand CroBa of the Order of tha Britlsh Empire
/zachováváme anglický originální název,protože
čoský překlad prakticky neexistuje/.
Pa smrti svého manžela v roce 1941 /8.1./
se plně oddala skautské činnosti až do roku
1970,kdy vzhledem ke zhoršujícímu se zdraví mu
sela zanechat cestování.Zemřela 25.6.1977 a by
la pochována po boku svého manžela v Nyeri v
Keni.
Běhmin. svého života obdržela nespočet vyznamená
ní a řádů,udělených jí hlavami států,krály»krá
lovnami .presidenty a starosty měst celého svě
ta .
V pozdravu na rojílaučenou, obsaženém v její
autobiografii "Okno do mého srdce" říká: Denně
se ukáznujte tím,že ai uděláte plán... ne jen
nějaké neurčité zbožné přání.Každý den se zavaž
t«,Že uděláte něco,jakkoli malého,pro někoho
druhého.protože pravé štěstí najdete v tom, že
budete ostatní dělat štastnými." .
Světová asociace skautek má v současné době
více než osm milionů. Členek pp c?cléje světě.
PAX LODGE -Památník Olave Baden-Powell.

Světová asociace skautek začala druhou fázi bu
dování Pax Lodge,nápadité nové ubytovny a stře
diska pro skautky /a skauty/,kteří jsou na náv
štěvě v Londýně.Bude to trvalý a živý památník
světové skautské náčelní,Olave B-P.Sté výročí
je^ho narození v roce 1989 poskytuje další aožnost podpory tohoto hodnotného projektu na je
jí počest.
Skautky na celém světě sebraly pomocí nejrůzněj
ších aktivit,ve prospěch stavby Parnatniku,víc®
než milion liber.
Jméno Pax Lodge je dle domu v Ieni,kde lord a
lady B-P žili * jsou pohřbeni.

V aouladu a dobou jsou skauti Spojeného krá
lovství dotazováni na jejich názor na nový a
praktičtější vzhled jejich kroje.Tento průz
kum Veřejného mínění je největší svého druhu,
organizovaný skautským hnutím.
K poslední významné změně kroje došle před
více než dvacoti lety,kdy byl odmítnut známý
Široký klobouk a krátké kalhoty.
Jeden z návrhů je,aby dosavadní trika,košile
a blůzy byly nahrazeny tenkými bundami.Stojně
tak by mohly být odloženy čepice vlčat a zele
né barety skautů»Oddíly by si samy mohly roz
hodnout jaké kalhoty chtějí nosit.Nový kroj by
měl být levnější a praktičtější.
žádné změny bb netýkají krojů statisíce dospě
lých vůdců v britském skautském hnutí.
Pokud se půl milionu členů v Británii rozhedne pro změnu kroje,může nové krojové nařízení
vstoupit v platnost až po roce 1990.
6. panamerické jamboree
Asi 13 000 skautů,skautek a jejich vůdců se
sešlo na tábořišti asi 800 km od chilského
hlavního města Sntiaga»poblíž Temuca,na 6.panamerickém jamboree.
Hlavní téma jamboree bylo heslo "Amerika
pro mír".Bylo erganizováno tak,aby představi
lo různé předhiepánské kultury v Americe,a
do dvanácti podtáborů pojmenovaných po jednot
livých původních kmenech.
Denní program zahrnoval: námořní činnost na
jezeře Villarica,zlézání svahů sopky Villarica,turnaje v kolektivních sportech,technické
a tvůrčí dílny„předkolumboveké umění»duchovní
a existencíální meditace. .
Současně se zde vůbec poprvé setkala Meziamerická regionální komise.
DIAMANTOVÉ JUBILEUM ARABSKÉHO SKaUTINGU ' '
Koncem roku I9S8 se sešla 18,arabská skautská
konference v Abu Dhabi ve Spojených arabských,
emirátech,aby oslavila šedesát let skautingu
v arabeké oblasti .Hlavním tématem konferexico
byla^irelc skautské výchovy v'pó-sílení arabaké
autentičnosti tváří v tvář- problémům-našeho*•*
věku", Žvollla čtyři- hové členy”do Arabské-"-7
skautské komise,která poaději”zvdlila’ Hušainaal Javadiho ze' Saudské Arábie za svého předae-...
duv
KRÁTCE 0 DRUŽIN0VÓ4 SYSTÉMU

Evropská BkaútskX/řoMÍcrence ’,letos v dubnu',
konstatovala! Myslíme si,Že by skauting nik
dy neměl opeuštět ducha tohoto výborného sy
stému,Chlapec si v této základní výchovné jed
notce poprvé uvědomuje poje« kolektivu,skupiny
učí se zásadám sdlidáři ty',příče a pozná,co je
to dělit se jak o radost tak i zklamání a os
tatními.
To však neznamená,že by měla byt technika dru
žin,kterou jsme používali téměř půl století,
užívána až do skonání světa.Lidé zítřka nemo
hou být pro své úksly připravováni metodami
minulosti.Tvoří-li se "dílny" /Prancie/ vzni- '
kají-li velké projekty pro družiny /USA/,pak

na j4 t__o .žádné______
zpronevěření ss
tradici,či o od
mítání starých
zkušěnoatí,ale ..
spíše o to lís
kat zkušenost no
vou ,která,bude-li
úspěšná,povede ks
ííepš oni systému.

lady Olave Baden-Powell na 8 avétovéa jasbores v race 1955 v Xana
dé.

Manželé 01ava_a Robert B-P krátce
po uzavření sňatku, roku 1913*
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SVĚTOVÁ KOOT ROVEkQ
í ss'HATILO
i Zajímavé zkušenosti.přá
telé ,zaručená zábava to 1a přÍBlib orné Svi
tava diskuse /aoet/ v
Austrálií na přelomu ra
ku 1990 a 1991»poprvé
opit po třicátí letech.
Světová ďlskuse sve~do dohromady mladé—lidi ve věku 18 až 25 lat»
kteří ještě skautují nebo jsou vůdci,aby sl
mohli vyměnit názory a diskutovat otázky celo
světového významu.
Předcházející meet se konaly ve Švýcarsku ,Švé«b
sku .Skotsku,Norsku »Anglii a Austrálii.
8.Světové moot se bude konat v Gilwell Parku,,
50 km. východně od Melbeurne.Park pokrývá asi
160 hektarů, křovinaté krajiny a Mohou ae v něm
konat všechny přírodní aktivity.
Mezi bohatým programem je i jedinečná "Expedi
ce Austrálie"- čtyřdenní dobrodružná výprava.
Auatralžtí reveři. »organizují po celé zemí sil
pohostinnosti»která ulehčí všem skautský» ná-*
vítěvníkům cestování po kontinentu.
TOGESLHER II JIŽ K DISPOZICI

Další celosvětový skautský videofilm je hotov
a dÍBtribuje se pod názvem TOGETHER II- Skauti
a společnost v průmyslové rozvinutých Berních.
Video ve formátu YHS se soustřeauje na to,'
jak skauti v rozvinutých zemích si uvědomují
potřeby společnosti a jak na ně reagují.přičemi
používají znalostí a schopností»které je naučí]
skauting.Video ukazuje,že pozorováním»analýzeu
a vzájemnou komunikací mohou skauti nejen po
znat problémy sYé společnosti,ale nalézt pro
ně i řešení.
Pilm začíná Baden-Pevellem a tím jak skauting,
který vytvořil,se postavil k jistým problémům,
proti nímž tehdejší společnost a obzvláště je
jí mládež stála.Dnes»ovšem, jsou některé z na.šich potřeb zcela roždílné¿avšak■skauting dále
učí mladé lidi jednat zodpovědně a-zlepšovat
životní podmínky své i své spoléčnesti» ’
,

PROJEKT "SHERPA 88 p

Tato myšlenka bo zrodila v otázcet"Cs může |
udělat 10 roverů?" Otázka byla adresována siru|
Edmundu Hillarymu.prvnímu člověku,který dosáhl'
vrcholku Mount Everestu,jinak také skautskému
vůdci.
Na základě vzniklé diskuse se zrodil projekt
poaooi šerpaké společnosti v Nepálu.
Asi 40 britských roverů
z této země vrá
tilo poté,co pomohli »renovovat nemocnici v
Paphlu a přistavět Čtyři třídy a zdravotní oř-.
dinaai ke škole v Gypooa.
Tří skupiny,každá se svým, vlastním vůdcem,
prošly nejprve výcvikem v Británii.Při příjez
du do Nepálu pracovaly skupiny roverů.na opra
vě nemocnice a školy .Roveři postavili zdravot
nickou čekárnu a nahradili poškozený vodní re
zervoár.
Po ukončení prací se všechny jednotky vydaly
na výpravu do základního tábora pod Evereste®,
Všechny cíle projektu SHERPA 88 byly spl
něny.Dají se shrnout aBÍ takto:zorganizovat
a vycvičit skupinu roverů^ pomoci Himajaukému trustu pro komunální rozvojj umožnit reve™
rům získat náhled do životnísh podmínek v roz
vojové zorni*, umožn.1^
'werům výpravu de Hima
lájí.
NOVÝ ŘEDITEL PRO'SKAUTSKOU VÝGHQ.Y1L
Světová skautská kancelář jmenovala Jeana Lefébura zástupcem pre skautskou výchovu.
Jean Leíébure je francouzský občan a má
rozsáhlou zkušenost ■ výchovou mladých dělní
ků, výchovou vedoucích pracovníků i organizo
vání« společnosti.
Jeho jmenování,jak uvádí zpráva,posílí možnesti Výchovné služby v době,kdy se soustřeďu
je na definevání nových výchovných strategií
a postupů při rozvěji vůdcoyského kádru.
Výchovná služba soustřeďuje nové metody
práce ze všech kurzů, a Lesních škol celého
světa.Vydává publikace,doporuču je, specialisty-v
pro tyto výchovné a výcvikové'kurzy .Operu je . ..
bohatou:-knihovnou a filmotékou.
-..:L-

VRCHOVINA U CIMARRONU PATŘÍ
SKAUTŮM
Loňského roku oslavila padesáté výročí jedna & nejvýznamnšjších skautských akcí-v Ame
rice.Uskutečňuje se každý rok na 583 kra čtverečních rozeklaného»majestátního pohoří v
v severe ovychodmí části Nového Mexika .Území je ideální pro dlouhodobé vvnraw kde
návštěvník běžně setkává s divokou»volné žijící zvěří.Proto,ale nejen.proto sé skátí z
celého světa a takovou radostí a nadšením scházejí na Philmontském skautském ranči
Yíce než 550,000 se jich od roku 1938 zúčastnilo na jeho aktivitách.Táborpická 00zona probíhá od poloviny června do konce srpna.Skauti jsou rozděleni de Bkupin po 8-10
d0°PÝVB vůdceo.Tyto skupiny odcházejí na desetidenní výpravy do hor.
Na tábořištích a trvalým osazenstvem se skauti mohou podílet na rozličných činnostech
včetně jízdy na koni.vypravy s horským oslem,ryžování zlata.skálelesení.střelby a ar
cheologie.
J
V Philmontu je také výcvikové středisko pro výchovu dobrovolných a profesionálních •
vůdců.
Philmontaký skautský ranč je navíc i běžně fungující hospodářství s 250 kutry heríordských krav na svých pastvinách.Pro letní akce chová ranč také 100 horskveh oslů .
250 jízdních koní.
,
M
0BiU a
Indiáni z kmenů Jicarillských Apačů a Moache Ute obývali’’kdysi území ranče Posději se proslavil jako zastávka na trati do'Santa Po,přes kterou^ oe převáželo americké
zboží do Nového Mexika.Tou dobou se v horách objevilo zlato a ítak se ranč zanlnil nrospektory a »latekopy.
*
H
V roce 1920 se oklahoaský naftař Waito Phillips rozhodl vybudovat na tomto úsení
ranč a skoupil proto I.2I4 km.čtverečních hor a plání. V roce 1938 nabídl I45 km čtve
rečních americkým skautům.»by zde mohli zřídit celonárodní tábořiště v divočině.Posději byl tento dar rozšířen o další úsemí.Waite Phillipa se vyjádřil doslova že "věno
val tento ranč americkým skautům,aby natrvalo zachovali víru,sebedůvěru .čestnost a
svobodu- principy,na kterých byla -také veliká země vybudována svými průkopníky."
V roce výročí Phílmontského skautského ranče se speluúčastnilv oddíly z Janonoka
Austrálie.Egypta a Izraele.
’
H
’
Pro zájemce s Československa .kteří se snad nějakým zázrakem dostanou do USA je zde
adresa: Contact Director of CampingBPhilmont Scout Banch.Boy Scouts of Aaerica
rren,NM,87714,USA.
’
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! S potěšení» předkládán* čtenářů» zprávu,že Koň
ská odbočka finoy Bale.- v tomto případě apíác Bata,bez háčku nad "tu- se nezabývá jen výrobou
bot,jak Volí její tradice,ale v duchu 1 tradic lí
ných,zavedených již jejím zakladatelem Tomášem
Batou»podporuje rozličné společenské a kulturní
aktivity.
Mezi těmi^kteří mají z její dobrečinnesti prospěch
jaou i kenští skauti,kteří se svými více než sedm
desátí tisíci skauty a skautkami tvoří jednu ze
tří nejsilnějžích afrických organizací /Egypt a
Alžírsko mají přibližní stejný počet členů/ a na
prosto největší v tak gvané černé Africe.
Pomoc skautské koňské organizaci ná rozličné
podoby: Od přímé finanční dotace,po Bpanxornv^nf
různých soutěží cenami.Jednou z nich je soutěž
"0 skvělého skauta",Tuto soutěž uvedla poprvé fir
ma Bata společně se skautskou asociací Keni.
”0 skvělého skauta" soutěží družiny z celé země. ;
Yedle standartních disciplin skautské praxe,jak*
je první pomoc,táboření,orientace b mapou atd.je
i jedna V afrických podmínkách sbvzvláŠtě důleži
tá, a to je peaoe skautů obci-komunitě.
V situaci,kdy je .běžná africká společnost na pome
zí původní domorodé kultury a Importované evrop
ské,kdy první je již značně oslabena a druhá stá
le pocilována jako cosi cizího,co musí být přiz
působeno,kdy z tohoto rozkolu plynoucí ekonomická :
a sociální nejiateta vytváří neustálou nestabilit«
africké společnosti,je skautská výchova.podporova
ná 1 starou českou firmou Bata,mimořádně důleži
tá.
*
Tato důležitost je oceňována i kenskýml vlád
ními místy,které poskytuj£ 'skautské organizaci
všemožnou podporu a usnadňují jí činnost.haní pro
to asi jen formalitou,že hlava státu je í náčelní
kem skautské organizace.Taktéž nebude náhodou,že
země s tak rozvinutou^skautskou strukturou má je
den.z nejvyšších stupňů gramotnosti v Africe
Průkopníci,se kterými se na svých cestách:
.■ -v daleké, cizině setkávám .pocházejí z...de
víti desetin z národů',kde kvete skauting.
/Tomáš Bala roku 1927/

Nikde nezaslouží si více názvu aelfnadema*
^a,průkopníka,skauta života,než Tomáš Bs>-

/áIb. Svějsík roku 1929/

23-2Ó Kč 5.27-30 Kč 9.31-34 Kč 12.35-38 Kč 15.39-48 Kč 19.-

KLÍČ na

■

adresy. he>('7^^^^^yi^^^^^bliiších

skautských .
loddílů,
kam by dí- L—----- llJi
tě v pří
padě nouze a"U"1TÉ----------------------- mo hl o
běhnout.Že
program po-Hy^^JU^tZ^L^iíjaáhá zís
kávat i no-WrBvé Členy
do skautských řad není snad třeba zdů
razňovat,
Na uvedených dolefo. »*
nech &ají službu po
oolé odpoledne aŠ poz
dě do večera starší
skauti.Ti,v okamžiku
nouzového volání dí
těte, poskytnou potřeb
nou informaci, či pod
le závažnosti zdělaní
udají adresu dospělé
ho skauta.avlak zásada
jo taková,Že dítě so
musí snažit řešit po
tíže samostatné.K
mu ostatně prograu
■Joea připraven na
•_ den",byl vymyšlen a
Ž uveden,
t Podobný program pro
děti a klíčen na kr~ ,•
ku mají,», o úspěsbem
používájí,l_skauti
kanadští. .

Kenfití skauti táboří v africké přírodě
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krku

Program amerických skautů pro děti»kte
ré zůstávají určitou část dne osamocené
doma,zašal roku 1982.Program pro děti
s klíčem na krku je stále populární.
Počet těchto dětí neustále roste.Tyto
děti nebývají připraveny na nečekané
události»které se mohou během dne vys
kytnout.
Americká skautská organizace nabízí pro
děti a jejich rodiče příručku o 32 stráň
kách.Je určena pro děti od 5-11 let.Kni
ha obsahuje mnohé humorných obrázku ve
stylu comise,kam lze doplnit praktické
informace.
Kniha má 6 částí: Příprava na dnešek.
Jak si udělat něco jednoduchého k jídlu.
Jak být doma v bezpečí.Znalost okolí.
Péče o menší děti.Řešení nenadálých pro
blémů^Zá- <<
\W|17/
y>£,o*8n kní-

JAMBOREE
Poslání a historie

P OSELSTVÍ
fí
BRITSKÉHO
CHIEF SCOUTA.
Jest mým přáním shromáždili představitele skuulů z. celého
svém k projevu, kterému po vzoru severoamerických Indiánů
■říkáme »Jamboree« (džcmburý).
Chci uskutečnili loto shromáždění, abychom ocenili jin této
jedinečné pckúitosti znovuvzkříšcní míru, na tiémž skauti, bý
valí i jsoucí, mují značný podíl; dále abychom ]wujednuli pied■tnéty níže uvedené. Očekávám tudíž podporu u pomoc všedi
komisionerů a vůdců, aby Jamboree nudo mimořádný v pravdě
ůiqiěch a stalo se určitým krokem v před v historii našeho hnutí.
Předměty Jamborou jsou:
1. Povzbudili energii oddílů.
2. učinili nade cl‘e ji metody »luzumiteluéiUmi uychumdetům,
rodičům, duchooulm » obecenstva.
f; 3- Zůtknll vůdce a prucouaiky.
aí. PHvíeti zdmohakč » cizí »knuty do uíiiho »lýku » námi.
5. Přivěsit nnáloryumsncik pokroku l> hustí obydlených centrech,
kde mnuiai l ¡¿lesná oýchoon hocliů/eoi'»« býli oeluít polřebne.
.

. Pro tyto cíle odvažují se žádali vás o laskavou pomoc a pod
pěru.
Robert Beden Powell, CKu^ Scaút

Tímto poselstvím oznamoval Bad«n-P©wtH Vznik 1
akce,které zúčastnit se jo dodnes tužbou vět
šiny skautů.
Počátkem roku 1920 přišlo poselství i na adre
su našeho Svazu skautů,stejně tak jo dostaly
všechny skautské organizace světa.
První skautské jamboree,světového rozsahu,
se uskutečnilo roku 1920. Ód. té doby jich by I
lo uspořádáno sedmnáct. -.
Většiny poválečných Světových jamboree ae
českoslovenští skauti nemohli zúčastnit.
Chceme vylíčením nejzákladnéjžích faktů při f
pomenout tyto jedinečné,a jak nám dají účast
níci jamboree jistě za pravdu,nezapomenutelné ,
akce.
__________ ' ' •-______ _____
QLYMPÍA, Londýn »Anglie, 1920. První Světové .! ;;
jamboree. 6000 skautů ze 34 zemí.Mleto set-..':
kání, vel lká budova a prosklenou střechou po-’
krývající plochu dvou a půl hektaru.Její be
tonová podlaha musela být překryta zeminou
kvůli soutěším. .......
Někteří neskautětí účastníci: aligátor s Flo
ridy »mládě krokodýla z Jamajky,lvíče z Rhode
sie,opice s Jižní Afriky...
B-P prohlášen světovým náčelníkem.•• "Bude-li
to vaší vůlí,necht odtud odejdeme pevně ron- hodnuti»že vytvoříme mezi sebou a mezi našimi
hochy takový pocit přátelství,skrze celosvěto
vý duch skautského bratratví,že budeme schop
ni napomoci světovému.;
míru a štěstí, jakeš i ■'
dobré vůle mezi lidMÍ."

ERMELUHDEH-Kodaň»Dánsko,1924.Druhé jamboree,
Novinky: týdenní pobyt v rodinách dánských
' skautů pro účastníky p® ukončení jamboree.
Světová skautská soutěž. Problémy: zahlcení
veřejností.
B-P se stává "Baden Master",v dánětině "mistr
plavčík." CeQy za různé soutěž© udělovány
B-P na kodaňském, stadionu.4549 zcela přemo
čených. Bkautů ubytován® na jednu noc veřej
ností.Toto jamboree ukázalo,že skauting není
jen chlapeckou hrou.ale vážným příspěvkem kc
vzdělávání a svétoobčanetví.
Na tomto jamboree byla UŽ po
prvé DočetnějSÍ delegace ča.
skautů.Prvního jamboree se
zúčastnila delegace činovníků
v č®le s a.B.S.

ARROWS PARK, Birkenhead.,Anglie, 1929,Jamboře*
plnoletooti.69 semi zastupováne 50,000 skau
ty /320,000 návštěvníků/, B-P zatroubil při
zahájení na roh antilopy kudu.První skautský
slib.B-P se stává Lordem Baden-Pewell of
Gillwell.Tot® skautské setkání doatale neofi
ciální název "Jamboree bláta".
Zlatý šípí Válečná sekera je pohřbena a dřevě
ný pozlacený Šíp předán národům.
B-P : "Nyní tě vysílám do tvé do
moviny ,poneseš znamení míru,dob
ré vůl* a přátelství ke všem tvým
bližním.Mvní je zlatý šíp symbolem
míru a dobré vůle.Neste tento Šíp
dál,at ee všichni dozvědí o bratratví mezi lidmi."
&ODÓLL03(aSar8ko,I933. Čtvrté janboree. •
Sjel® se sem 25,792 skautů.Denní noviny jam
boree tištěni v madarštině»angličtině.fran 
couzštině a němčině,s .příspěvky v dalších
jazycích.Neoficiální jazyk "laaboreeština."
Skládal se převážně z poeunku podpořených
štaatným úsměvem.Každý cizí oddíl měl "brat
rance" ^místního. skauta .schopného mluvt-t ně- —
jakým cizím-Jazykem»První, účast-.- leteckýchskautů.První vydání pamětní akaUt^é známky.;
Znak- jamtíořděi Bílý malarský jelen..."Můžete nahlí
žet tohoto jelena jako čís-,
tý duch--Třautingu“v*• skoku-'
a do dálky»vzhůru.Neustále
vás vede vpřed.Přeneaet* st.;
s ním přes potíže a postaví
te a® tváří v tvář novým d®VOGELEESANG-BL0tí4ENDAALi Holandok® ,1937.
Páté jamboře®.Oficiální počet 20,750 okautů. ,
B-P se dožil osmdesáti let.Devátá Bezinárodní skautská konference byla jeho poslední.
Skauti x 54 zemí,Každodenní ukázky v Aréně,
Skautky použijí Arénu k uvítání lady B-P,
světové náčelní.Až doposud nejčistší "jamb*re«:l20 sprch a 650 vodovodních kohoutků.
71 mostů přes kanály protínající tábořiště.,
. Při předvádění znaku jamboře®,'
Jakobevy hole,B-P žaklt
"Nyní přišel Čas,abych -r-.sq rosloučil.Chci »abysto
' prožili'Stastné životy. :■
Vít*,že mnozí z nás ©o.
již nepotkají na toato ;

. MOISSON, Francie,19471 Šesté jamboree.
"Jamboree míru". 24,152 'skautu.Od ninuléh®
uplynul® deset 1’et.B-P už není s námi.Repro
duktory se ukazují jako nepříjemný důsledek
pokroku d®by..."íe Train" přivezený s Mag1 no
to vylini o sloužil na jamboree.Indičti skauti
oslavili nezávislost své z®aě.
Závěrečný pochod po trati tvaru křížové spoj
ky "Uzlu přátelství",symbolu jamboree.
Při zahajovacích ceremoniích
nastupovali skauti padlo seaí,
při sakončovacích podle jednot-

Vodičkova 6. Telefon 374*23
“'Každý rek vyhlašuje
¿•redakce časopisu ,kterrý vydává Mezinárodní
¿.'Aakautská kancelář v
2%fcZenevě,soutěž • ne jlepěí fotografii se
skautskou tématik®»..
Přináěíme dnes ně
kolik ukázek vítěz
ných snímku roku 1988
Naš tisk,bohužel,znehodnotí patrně jejich
■^•¿•hXkvalltu,povážujde teř^wy^dy uveřejnění soutěž
ních fotografií za in’/epiraci a výzvu pro
S‘vá0,kteří na táborech
kha výpravách fotografujete.Redakce 'World ScouÍA<.^'Wtlngu třeba příjme i
'•
snímky od nás»

I
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jamboree síru 1947 bylo posledním setkáním ča, skautů se zvý- $f>*
mi zahraničními bratry.Po únoro-^ffijj
vém komunistickém puči v roce
FranFÉTvaix
948 byla skautská organizace v
SR zakázána.

Í

SáLZKIMHERGUT, BaD ISCHL, Rakouské,1951.
Sodné jamboree.12,884 skautů.Jednoduchost
byla nosná myšlenka jamboree.Postaven© sada
věží.Každá z nich reprezentovala jedno jam
boree.Při ohlašování jejich jmen byla na přís-bKXí$>
luáné věží odhalena vlajka a zazněla píseň
.tohoto jamboree.Název: Jamboree jednoduchosti.
Němečtí skauti se mohli poprvé zúčastnit
Světového jamboree jako plnoprávní Členové
Mezinárodní skautské organizace.
Jeden skaut z Japonska kromě japonštiny a
sloa "jamboree" neznal žádný js*zyk.Přest®
váak Stastně doletěl.Skauti mávající japon
skou a rakouskou vlajkou na letižti au
Audio Cardini (Italy)
milí,že dosáhl cíle.
Dvanáctičlenné skupině čs.
roverů se podařilo přejít
World
tajně hranici do Rakouska.
Zúčastnili se Jamboree jed
noduchosti jako návětěvníci
I
Scouting
a pozorovatelé.Pět z nich
požádalo o politický azyl ,
ostatní se vrátili stejnou /dokončení příátě/i
Mews
cestou zpět do vlasti.

■,Jambor;ee._v..._ éteru
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Od roku 1956 je každoroční jaaberee v éteru jednou x nejpopulárnějěích udá -•
lostí skautekého kalendáře.Vzhledea k omeze• námú počtu účastníků a ovžem také nákladům,
. ...může méně než jeden skaut jx dvou tisíc dou•
-fKtyid 8« zúčastní .jednoho, žíe* mviievýčh .jaa< •'■bóred,-která se konají jednou zá' ctyři roky.
ÁViak' b pomocí přátel,kteří nají amatérskou
x** vysílačku,Či s vlastní«, přístrojea,s« ¡může
každý skaut podílet na celosvětové udál•ati
. ha Jamboree v éteru,aniž ty opustil svůj domov.Po dva dny-obvykle třetí yíkeiad v říjnubí nohou chlapci a dívky vyměňovat pozdravy a
sdělovat novinky • skauti agu • bratry & see< raní
kdekoliv na světě.
Kolesa ÍOOwOOO chlapců a dívek •« každoročně
účastní ůúto jedinečné události, Z více než
sedmdesáti zemí světa »e při Jamboree v éteru
ozývají pozdravy přátelství a dobré vůle. ,
Tyto úvodní kontakty éterem vedou velni často
k navázaní tryalého přátelství,k výměně od
znaků, dopiBŮ atd.Některé oddíly tak navžtíví
ciití země na základě pozvání učiněného éter«^.
Pro skauty žijící v izolovaných osadách, nebe
na ostrovech,kteří vědí',že skauting exiBtujc
i jinde,a že náleží ke světověnu bratrství,ja
tato akce často jediným potvrzením těchto
skautských základních hodnot.
háte-11 zájem o dalSí informace napižte.si o
letáček "How to také part in J.O.T.Á.*, »a
adresu The.Werld Scout Bureau,C.P, 78, 4-211
Geneva 4, Švýcarsko.

Kojiro Chikiui (Japan}

rcrrtlto \ iitorio (haly!
Kapalino Maria Lauru (Italy)

1 Objednejte ihned dlouho žádanou příručku
ť

od bří prof. Sl. Řeháka a dra Velena Fande^llka.
Přes 300 stránek. Množství
obrázků.
Cena Kč 20'—.
Costas Anasiu
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Jusi Luis da Loncd^tio (Urosil)

; Od druhé poloviny sedmdesátých let nás adělei vaeí prostředky občas nasytí alarmu jídal in- j
foraaceai o *narŮBtající* fašismu* u Částí čs.
mládeže a veřejnosti.
Yu^gámosti a hrubosti mládeže na našich ap«-»
dioncch,vandalismus.vyvrácené pemníky vojen
ských hrobů,urážlivé antisemitské dopisy na
šim spoluobčanům,zničené pamětní desky odbejářů,rozbujelé šikanování jednotlivců na škelách,zájem mládeže o fašistické videokazety ,
odznaky»literaturu a další předměty.To jsou
fakta veřejnosti dávno známá,jsou tak četná,
že ani režim před nimi nemůže zavírat oči.
V nejkřiklavějších případech ukáže nám tisk
profil pachatelů terstné činnosti,dá slovo
psychologům,pedagogům a také pracovníkům od
povědným za mládež,Ti zpravidla mlhavě vysvět
lí. Že je mnoho co napravovat,že jsou ovšem
značné rezervy v,ideověvýchovné práci svazáckých organizací á že všechna mládež je naše,
Y poslední době byl zaznamenám zcela nový ton
v hledání příčin tohoto stavu.Režim se pokou
ší s "fašÍBtického trendu* obvinit aktivity
opozice.Veřejnost má být i tímto nechutným
faulem zmanipulována proti občanským iniciati
vám.
*
Do seriozního a odpovědného rozboru příčin se
nikdo nepustí.OdpověS zůstal veřejnosti ootat'ně dlužen i poslední -vel
kofilm čerpající z této
tématiky.Měl sice ve svém
názvu otazník,ale srtát se vykřičníkem ee ne
odvážil.Takovýto rozbor by mimo jiné ukázal,
že režim ve faŠisující.mládeži sklízí svou
zhoubnou setbu.
Dlouholetá výchova v atmosféře politického
teroru,udavačstí.potlačováníllidskyoh práv»
Ignorování obecného úpadku kulturnosti a ko
lektivní národní zodpovědnosti»všechny tyto
skutečnosti,které dlouho volaly na nejvníma
vější z nás,nemohly přinést jiný výsledek.
Pavlík Morozev,tragický hrdina dětí a mládeže
socialistického bloku,posílá svým udáním na,
sart-.vlastního otce,je příkladem nad jiné vý' mluvným.Pavlík by•patrně.kdybychom nechali je-ho-příběh doznít.az do konce ¿neváhal » -šel- by
rještě dál- vyvrátil, by ;!• do • základů Hrob své
ho otce,který bí dovolil myslet-a žít jinak
než na předpim.
Dále by se ukázalo,že taková výchova není s chopna vyvolat u mládeže vlastenecké cítění,
hrdost a odhodlání k pozitivní* činům,po kte
rých režim náhle volá.
Mládež se spolu s velkou částí naší veřejnos
ti přesvědčuje,že každodenním příkazem je zra
da a nečestnost»profitování a útěky k osobní
svobodě.Hrdost se nazývala zaprodanoatí,Čest
ztroskotáním osobních ambicí.statečnost se
•nažil reáia systematicky,po dlouhá desítile
tí, srážet za kolona.Proti nebojácným pořádal
a pořádá štvániae.které avo»i brutalitou a ne
stoudnou ignorancí jen uvolňují a legalizují
temné vášně»ukryté větší či naonší mírou v kaž
dé« člověku.

I prosinci roku 1981 nechal generální ředitel
Cs.televize přerušit vysílání dětského pořadu.Uprostřed pohádky se pojednou objevila jeho
tvář.Vyzvala udivené děti,aby k obrazovkám po-,
zvaly své rodiče.Generální ředitel si nenechal
ulít příležitost být první,kdo z ne jsledovaní j.
šiho Média oznámí eairt polské Solidarity .Se
zjevným zadostiučiněním informoval o vyhlášení
výjimečného stavu v Polsku a o satýkání př&dšdavitelů opozice.
Jiný generální,ale taj«*ník,v rozhovoru pro
západ oněmeckou televizi hovoří o tom,že tzv.
občanské iniciativy není slyšet jinde než na
Svobodné Evropě nebo Hlasu Ameriky.Proč nevy
stoupí veřejně,ptá se.Na schůzích HQH.SSM atd.
Když ho však tyto kritizované iniciativy vez
mou za slovo a jdou do prvoaájového průvodu,
aby tak veřejnosti sdělily svůj postoj,nechá
je zmlátit a zatknout.
Tady,v legalizaci násilí,kdy tisk ústy nejvyšších představitelů strany a státu vyslovuje
pochvalu policejní* pendrekům a tleská bruta
litě, je třeba hledat kořeny oněch smutných je
vů vyskytujících se u některých vrstev mládeže,
Pašistické způsoby rozhodně nenacházejí otev
řené dveře u opozičních aktivit.Občanské ini- .
ciativy stojí na demokratických zásadáoh.Po«- .
lední událoeti z ledna letošního reku jsou to-’
ho více než přesrědčivým důkaBoxá, Ti »kteří se
lednových manifestací zúčastnili,se setkali s
fašistickým násilí* spíše ze strany “ochránců
pořádku." ,
Také v hnutí skautské* nikdy nebylo a ne
bude pro fašismus místa.Skautské hnutí nvé
členy vždy vychovával® a vedlo k vysoce mrav
ní* zásadám,k ochraně přírody.k pracovitosti,
k službě tě* kteří naší pomoc potřebují, k och
raně svého zdraví před kouřením a alkohole*,k
světovému bratrství a sestersví bez rozdílu
barvy pleti,národnosti,politického či náboženv
skéh® přesvědčení—ale i k opravdovému vlaste
nectví.
.
Proti fašiámu skauti pracovali-a- 'bo jováli *hned <od počátků’ ně*ecké okupace fy roce- I939;Přes
600 čš.skautů položil» BYé-životy za'svobodu
své zeměProč *« v době "narůstajícího - fašismu u části
ča.nládeže" mlčí o podílu skautů a skautek na
protifašistické.rezistenci našeho lidu?KlČením se pravda neutají.
V letošní* roce,tak jako v minulých letech,
jsme si v pamětních dnech protifašistického
odboje připomínali památku všech*československých chlapců a.děvčat,kteří svůj skautský
slib splnili do poslední kapky své krv®.
Proto je i v dnešní době naší* poslání* vycho
vávat své členy k národnímu uvědomění v duchu
demokracie.,aby byli vždy připraveni protesto
vat proti jakémukoli násilí a jakékoli dikta
tuře, v naše* Československé* státě..

ČESKÁ MLÁDEŽ A FAŠISMUS

PŘESTAVBA V ’’NOVÉ DOBĚ”?
Přestavba patrně nastala,
už v roce I9a3,nebot ten
krát; uveřejnila koaunietic
ká "Hová doba" v květnové*
čísle,dokonce na titulní
straně »fotografii vodních
skautů vítajícíeh přijíždě
jící tanky Rudé armády v ro
ce 1945,- .
Je ovšem nožné,že skauty po
važovala redakce "Nové doby*
za námořní sovětské kadety,
Y každé* případě je te důkaz,
stranick^n tiskem požehnaný,
skautské připravenosti v květ
nových dnech roku 1945;
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PROFESIONÁLOVÉ
Školství v ČSR je dnes v palbě kritiky ze všech stran.Za 13 posled
ních lat se 'nasnížíly vysoké počty žáků ve třídách.Zhoršuje se stav
školních objektů.Zaostává materiální vybavení škol za potřebami vl
ohový. Nezlepšila se fyzická kondice dětí a Eládeže.Snížila se pres
tiž učitelského povolání,V systému školství se projevuje silný centralissUB a nadměrná unifikace...
Jaká je situace v mimoškelní výchově dětí a mládeže?'
.Monopol na tuto výchovu převzala PO SSM a její placení pracovníci.
Výsledky jejich práce,za kterou jsou honorováni více než dobře,nej
sou valné.X zde namyslilo ty stovky dobrovolných vedoucích oddílů,
ale stovky uvolněných funkcionářů skupinovými vedoucími počínaje,
přes obvodní,městská,krajaké tajemníky>až ktém ústředním/Yeřejnost
kritizuje,že u mládeže se nedaří vytvářet správné morální zásady,
pevné postojo,vlastenectví.zdvořilost a šetrnost.Zvyšují se počty
problémových part,roste neúcta k starším občanům,brutalita a van
dalismus, toxikomanie a kriminalita u mládeže a dětí.Poukazuje se
na nedostatek dobrovolných pionýrských pracovníků,na jejich fluk
tuaci,nebot ročně ea jich vystřídá u vedení mládeže a dětí plná
pětina.Někteří z nich dávají dětem a mládeži i osobní špatný přík
lad.
Podle vědeckovýzkumného střediska UV SSM při posledním anonymním
průzkumu mezi pionýrskými vedoucími se z jistilo,že
profesionál
ních pionýrských pracovníků dělá svou práci proto,Že Jim nic jiného
nezbylo,když po maturitě nebyli přijati na vysokou školu.Pouze 31%
všech dotázaných vedoucích a instruktorů na obdobnou otázku odpově
dělo, že k práci v Pionýrské organizaci je vedl vztah k dětem.
Mluví se e malém morálním ocenění.kterého se jim dostává xe strany
společnosti za jejich obětavou práci.Na druhé straně se však stále
vyskytují případy,kdy schopní pionýrští pracovníci jBou této práce
b mládeží zbavování x různých •ideologických " důvodů-.
Ozývají se i názory,aby se mimoškolní výchovou dětí a mládeže
„zabývali pouze dobře placení odborníci,nebot dobrovolní pracovníci
postrádají potřebnou kvalifikaci. *
• •
Ze zkušenosti minulých dob víme,že československý skauting svou
výchovnou práci vždy stavěl na obětavosti.nadšení a lásce k mládeži,
na věrnosti skautským ideálům.činovníci získaávali zkušenosti a
kvalifikaci skautským výcvikem'různého stupně ve vůdcoYských kur
sech a Lesních školách.
Doba si však vyžádala,aby ve skautském světovém hnutí byla zavede^-na i placená profesionální skautská služba^Vykonávájí ji placení
skauti,kteří svou celoživotní-práci ,nebo velkou část Života věnují
skautskému hnutí.Zvláštním próféšipnálním..skautským výcvikem získá. taji, vysekou odbornost a májif.veíkóu odpovědnost za skautské hnutí •
v rámci určité oblastí nebo'své profesionální funkce. .
.>-• Výkonóst profesionálního skauta se hodnotí pedle výsledků,nikoliv
podle vyvinutého úsilí.Výsledky musí mít převážně na poli xíkávání
nových členů a dobrovolných pracovníků,v kvalitá a organizaci je
jich skautského výcviku,v zajištění finančních příjmů pro činnost
skautského sdružení.Musí si osvmjit smáloati a kvalifikaci,které
ho učiní schopným efektivnější práce.Například z oblasti obchoního řízení.psychologie dospívájících,cizích jazyků,veřejnýfch vzta
hů a podobně.každý profesionální skaut si plánuje^i svůj osobní po
stup,přičemž některé podněty může hlouběji studovat i na heskamtBkých institucích.
Postavení profesionálního skauta se dá zhruba srovnat s postavením
generálního ředitele nějaké obchodní firmy.Přitom profesionální
skaut,který prochází různými stupni výcviku a funkcemi profesionál
ních skautů,musí si být vždy.vědom toho,že činnost skautského hrnu
tí je určována dobrovolnými pracovníky.Dobrá profesionální úroveň
vedoucích na důležitých místech ve skautingu Je podmínkou úspěchu
na celém světě.Důležitý je proto již výbéx kandidátů na profesio
nální skauty.
Od kandidátů se vyžaduje vytrvaloat.nadšení,rozhodnost,dobré zdra
ví a sportovní kondice,organizační schopnosti a zodpovědnost.Tech
nická kvalifikace sama o sobě nepostačuje.
'• J
Kandidát na profesionálního skauta »á mít věk od 21-35 let v době,
profesionální skautskou službu nástupuje.Jeho chování musí být v
naprostém souladu bo skautským slibem a zákonem.Jeho vzdělání má
být na úrovni universitního.Měl by mít pevný,vyhraněný a ucelený
charakter,zkušenosti ze základního skautského výcviku a ochotu
podrobit se propracovanému systému při výcviku na profesionálního
skauta.
Základní platprofesionálního skauta by měl odpovídat dosažené od■ horné kvalifikaci a v žádném případě nesmí být menší než plat,kte
rý by dostal za stejnou práci jinde.Některá skautská sdružení pou
žívají platů.jaké mají ředitelé škol 2» stupně při nástupu do funk
ce.
Skauting v kterékoliv zemi by však nemohl existovaů bez nadšených
a neplacených činovníků- to je pro skauting nevyhnutelná podmínky.
Dobrovolníci hnutí řídí»zodpovídájí za ně a udávají mu aktivní
směr a úlohou profesionálů je,jim v tomto úsilí odborně pomáhat.
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Zkušenoeti s celého svě- ;
ta ukazují,ž© v těch a- j
kau takých sdruženích,kde j
jaou dospělé dobrovolnic-]
ké sbory podpořeny kompe-]
tantními,vycvičenými pro
fesionálními skauty,aku-f
tečně skauting' vzkvétá
* jak co do počtu členů,
;
tak áo do jejich kvality.
Poprvé potřebu vzrůstu
I
profesionalismo vzhledem'
k modernímu skautingu za
znamenala již v roce 196?
Nagyho správa na Světové '
skautské konferenci.Teh- i
dy prošlo během 9 let vý
cvikovým systémem profe
sionálních skautů kolem<
5500 osob.Z toho 4500 o-[
sob sloužilo 6 milionům >
skautů v OSA,1000 zbývá-I
jících 6 milionům členů i
skautského hnutí vo 100 ’
zemí světa.
j
Kolik placených osob se
dnes zabývá v ČSSR mimo-:
školní výchovou a činno
stí mládežeVBylo by zajíi
navé porovnat počty mláděže»placených pracovní-,
ků a jejich výsledky ,
vždyt "lo^e chleba jíš,
toho -písem zpívej",Mys
líme si,že v budoucnu
bude skauting jako dopo
sud. stavěn len na ideliomu a nadšení a nikoliv
na osobním ohodnocení čiv
novníků penězi.

ZBYTEČNÁ
; CESTA DÓ.
Pův^d^řzXóěr:byl poskýt-

’■■¿oút’ čtenářům reportáž- o
výštavě.která uspořádána
v Muzeu K.Gottwalda v
Praze,nese název^Mládežbudoucnost socialietieké
společnosti^.
. Výstavní srn byla bez je
diného návštěvníka,stej
ně jako museum celé,jen
otrávená uvaděčka,kterou
jsme vytáhli ©d kávy.
Soudíme,že nad pojetím
výstavy by snad pookřálo
jen- srdpe opravdu • uh
lířských" svazáků s pade
sátých let.Inspiraci k
aktivitě mládeže součas
né výstava postrádá.
Sebechvála Staveb mládě—že,kolektivizace vesnice,
komuni stiekomLádešmi®ký
odboj.Pozornost odborní
ků upoutají nanely s ne
smyslně promíchanou smě
sí symbolů bývalé PO CSS
a^dnešní PO SSK.Jako by .
ani pořadatelům výstavy ;
neWleŽelo na logickém i
uspořádání časovém.
. Skautské hnutí je zde
zastoupeno jedinou foto-:
grafií o tímto textem: i
>V roce 1945 obnovil svou:
Činnost také Junák"»
Potografie sama je nezře
telná.Zdá se, že předsta
vuje výletující oddíl
vodních skautů.
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Hádko Ladle»
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Pokud jsem »e nezmýlil v počítání,bude "příšíha
Jaroalavu Poglarovi,znántmu spisovateli pro
mládež,publicistovi * bývalénu skautskému pra
covníku QBmdesátdVa let.Píši proto tento Člá
nek nebot se cítím zavázáa k tomu neviedníau
Člověku,v jehož oddílu »Pražské Dvoje«» jawa,
'jako hoch prožil několik úžasných let«
Jaroslav Poglar patří k těm Štastnýa lidem
jejichž Život je jcela integrován,má jodon
směr a jednu nápln.Poglarovo působení jako spi
sovatele pro aládež a jako skautského vůdce
nelne označit za dvě různé,byt spřízněné Čin
nosti.Oboje j8ou jen zdánlivě »různé výrazy jed
noho nikdy neutuchajícího a živelného zájmut
Jeho věčně stehně enthusiastického obdivu,lás
ky a nadšení vůči chlapecké mládeži procháze
jící prchavým,efemerním obdobím vývoje ke kon
ci předpuberty a ejpubertou před dveřmi «Psycho«
logie a osobnost hochů kolem třináctého věku
vyvolávaly ve Foglarovi něžnou úctu jakou u
jiných lidí stimulují náboženské zážitky«A
jak výborně je JeBtřáb znal.No všeobecně,m
genera.llsováním,ale jako jedince,neopakovateln
né ‘originály »křehké lidské .bytosti na cestě k‘
-.mužství .Myslím, že’.Poglar nikdy .nezapomněl jediného. chlapce,který"kdy. prošel jeho oddílem,
Každý se stal součástí jehe‘Života-,ňe po do
bu kdy zůstal ve Dvojce,ale na celý život.
Jestřáb se vyznal v klukovském zájmu o tě
lesnou zdatnost a soupeření,o růst a vyzpívá
ní, V předpubertálním a ranně pubertmíci exklu
zivních přátelstvích,Často velmi krátkého tr
vání, jež někdy nechápající a těžkopádní rodi
če omylem považovali za erotickou abnormalitu.
Jejich zájem o dobrodružství»nebezpečí a román
tické sklony,hrůza hraje zvláštní úlohu ve
- Poglarových románech /Záhada hlavolamu»Chata
v Jezerní kotlině atd/. Jestřáb není snílek a
věnuje ve svých knihách značnou pozornost
chlapcům zlomysiným a Škodolibým,hrubým a agre
sivním,jimž»hlavně ve Škole,rnasí citlivý a
idealistický hoch čelit a uchránit me před je
jich zhoubným vlivem.
Zajímavé je jak malou úlohu hrají rodiče ve
i
»větě Poglarových hochů.Jeho chlapečtí hrdino
vé jsou skoro jako sirotci.Jejich život se
většinou odehrává ve Škole,na ulici,na hřiíti,
•v přírodě.Poglar aám ztratil otce brzo,ale
byl dojemně oddán své matce,Odpozoroval však i
ze zkušenosti s hochy,Že většina pražských, ro
din jeho generace,hlavně rodin nizšíhs střed
ního stavu nebo dělnictva /z kterýchto vrstev
se jeho skauti rekrutovali/neměla tu soudrž- .
nost,jako příkladně anglická rodina třicátých
a čtyřicátých let a mládež u nás vymykala ro-(
dičovskému vlivu a žila svůj vlastní život,
často rodičům neznámý.Jeho hrdiny jsou zřídkachlapci-studenti*. jde většinou o žáky občan- i
ských škol /měStanek/.
Děvčata hrají Ye Poglarových románech
■
minimální úlohu,i to plně vyjadřuje předpu- |
bescentní věk jeho postav.Jde o hochy, lelichž
vývoj gonad jenom napočal, kteří
dopooud. nepoznali emocionální a názorový zmatek
a havok pubescentů způsobený hormonovou pře-
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měnou.Absence děvčat v Jestřábových dílech
byla částečně zapříčiněna i tím»že naše ško- (
ly byly většinou segregované a že u nás neby-,
lo zvykem slavit narozeniny dětí a pozvat k
ním chlapce i děvčata a vůbec pěstovat domácí1
koedukaci pro přátelé synů a dcer,jako je to-;
bu na anglosaském západě.
1
Jako skoro v celé naší české literatuře
tohoto století.náboženský život a náboženské
zážitky nehrají žádnou úlohu u řoglarových
postav.I my ,kdo jsme s Jestřábem žili,táboří«
li.rozumovali a snili a to v letech našeho vý«
voje,kdy jsme bylí obzvláště citliví a měli
velký smysl pro pozorování»nemohli bychom b
jistotou říci zda je agnoztik,praktický athe-.’
lata nebo Člověk věřící.Byl-li náboženský»by
lo to náboženství zcela individualÍBtické ,
soukromé a neadílené.Pro organizované náboženi
ství,církve a bohoslužby naměl určitě smysl. -‘
Jeho životní názor byl však puritánistický
ne hodonistický.Ostatně celý náš skauLting byl
puri tánietický.I vůdcové a Činovníci.peněli;
kouřit á pít alkoholické;nápoje¿¥ takovém Ho-.
•lahdsku ,kde všichni .muži-kpúří■ ód ‘.chlapeckého /’
věku,by 'to- bylo. pehysIitelnsiPoglárovT.chlip-;. -.;
ci procházejí’vá,žnoU mráýní ‘křiz-í’ kďyž..yýkpúr ' " *;*
ří první cigár,etu,Co ma áútsr n^ mysli je asi’.,
fakt,Že s kouřením zakázané cigarety hoch po
prvé vážně odmítá autoritu a vůdčí úlohu do
spělých. Vstupu je také asi do nového»autonom
ního pubertálního sbdebí a tak ae odcizí Jetstřábovi,který je znalec odrůstajících dětí
a ne mladého mužství.V tomtéž období prvního
kritického postoje k autoritě hoši také počí
nají mít.intensivní zájem o pohlavní aféru'a
to Už v polarisované formě,zaměřené k druhé
mu pohlaví;Za našeho mládí hoši v’ Praze i na
venkově říkali o chlapcích tohoto vývojového
stupně.,že .jsou už "zkaženi*. Nemyslili tím',
Že ae stali cynickými»kariéristy»že ztratili
důvěru*lidí, v slušnosť.ve vítězství dobra ve,
světě.Mnozí s nás se bohužel takto zkazí a ně«
kteří vlivem hrozného prostředí se tak zkazí
i před" tím čtrnáctým nebo patnáctým rokem«'
"Už zkažený" znamenalo,že .chlapec počíná mít i
jasně sexuální zájem o děvčata a Ža se holed-|
bá před druhými svými dobrodružstvími v temtei
ohledu,zpravidla vybá jenými.Poglar,věčný chlaj
peo,který jako Petr Pan vlastní zkušeností
|
nikdy nepřekročil tuto barieru,ale emočně zů-j
stal chlapce»,obyčejně zjistil,že ho ti hsši j
přerostli a Že jim už;tak nerozumí jako před
tím i když je má rád,Obyčejně vystoupili z
¡
oddílu.Nezmizeli však z jeho života.Zůstali
v památníku na dně jeho duše,jako nějaká vy
li so váná,blednoucí květinka připomínající dá-,
vné radostné dny plné pohody.Snad ta květin- '
ka dokonce jaště voní,i když jen velice cha
bě. ■;
Jako spisovatel,Jestřáb je úžasně citli
vý k ročnímu cyklu čtvera období; jaro ho
vzrušuje jaké ty jeho chlapce a deštivé,podmračné dny ho plni melancholií jako ludYU
Grygara ze Spálených mlýnů.Vášnivě miluje
Prahu,předměstí starých usedlostí a bývalých '

SYNDROM Foglar
vinic jako je Balabenka »Kaplanka,Parukářka,
Habrmanka,jejichž prejzove střechy už dávno
padly za obét krumpáči a udělaljí místo pro
nové vilové čtvrti,Má rád starobylé plynevé
svítilny,jaké už dávno zmizely z ulic,oprýs
kané barokní domy,kočičí hlavy v dláždění sle
pých uliček,křivolaké dvorky plné sudů,dvou
kolových vozíků a různého haraburdí,strašdelné sklepy a půdní vikýře,stoky a platany,vr
zající vrátka a vltavské "'podbřeží.Ve dne a
■
hlavně za soumraku.Nezajímá se však o ně v je
jich liduprázdném,osamělém stavu,ale zabydle
né chlapci,tajuplným,jedinečný* národem,je jichž tajemství s nimi sdílí jako málokdo ji
ný. Foglarův svět je mizející svět.V tomto oh
ledu jeho knihy jsou zřetelně "dated! Jde o
kulturu staroměstských a malostranských a
snad i předměstských zřízenců»maloobchodníků
a řemeslníků,lidí,kteří většinou patřili k
Národně Socialistickému názoru.Ti chudí lidé
první republiky.pracující lid,zápasili o exi
stenci,ale nebyli v zoufalé situaci.Kolo bylo
pro Foglarovy hochy luxusem,mohli si však na
šetřit na výlety a výstroj.
Oficiální kritika Foglarovi neporozuměla.
Pamatuji se na schůzku odboru písemnictví v
Masarykově ústavu kdy známí kritikové dětské
literatury-zaměstnáním většinou učitelé- vy
slovili _•» Poglarevě díle zdrcující kritiku.
Zřejmě jim byl Bvět třináctiletých hochů špa
nělskou vesnicí,Jeho genius jim byl zavřenou
knihou.Jedea známý dětský spiaovatel-knih spí
še nudných * školemetských-o jednu nebe d.vě
generace starší než Jestřáb.ho dokonce podez
říval z plagiátu.Romantická kniha "Přístav vo
lá",poněvadž tak realisticky inscehovaná do
přímořského města,byla příčinou toho podezře
ní, Prý ji přeložil,asi z němčiny.Také nevšed,ní volba jmen chlapců ve Foglarových knihách,
která, má hluboké psychologické ' příčiny ,hevoně
la'těm školometům,kteří ,si_přivlástnili Mohó- • •
■pol na kritiku dětské a mládežnické; litera tu-.ry. '
■
’ '. :
'řoglar mohl celkem.nerušeně půdobit za oku
pace i za komunistické vlády,ne proto,že by
.byl oportunista a quisling.ale proto,že zů-, (
stal emočně a zájmově chlapcem přéd čtrnáctým
rokem.Chlapci tohoto věkového druhu jsou zce
la apolitičtí»nesdílejí zájmy a názory dospě
lých.
’
Pochybuji,Že angličtí skautští vůdcové by
‘napsali knihy podobné dílu Foglárovu.Mohou
napsat úspěšné a oblíbené.knihy pro hochy,
ale jiného druhu a z jiného hlediska.Nebot v
Anglii vůdci jaou obyčejně trochu starší,že
natí 8 rodinou a ne lidé chlapecké mentality
jako kdysi skautští vůdci ve Francii a v Čes
koslovensku,kteří byli obyčejně věkově hoehů^
velíce blízko.Náš skauting, jako kdysi skauti<
francouzský,byly vskutku hnutí* mládeže, v
Anglii to není tak docela jisté.
Nemoho posoudit literární cenu FoglaroYa
díla.Nejsem odborník.To musí posoudit lidé
povolanější.Ale Foglax je určitě významná osoba české kulturní historie a jeho Rikitan
nebude tak rychle zapomenut.Hoši budou ještě 1
po delší dobu honit bobříky a událost s lah
ví vody,kterou oddíl žíznivých chlapců vylil
do psí miBky poněvadž to bylo příliš málo v®-dy pro všechny a nikdo z nich nechtěl zkrátit
druhé,bude ještě dlouho inspirací hrdinného >
& obětavého ethosu.
DO TÁBORŮ ■
Jen stany

Skauting

Jiou lavnt 4 nvpromokaví, úč-lných tvarů

Vyiád.jla sl nabídku Zo
akautikáho »portovniho zlvodu
SKAUTINQ, Praha II, Vodičkova B
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Jestliže jase ai jako úvod pro máš čláxok vy
brali vipetsínku-úvahu Radka Kadlece,před lety
otištěnou v exilové Stopě,není to náhodou.
.Jaroslav Foglar je »pravdu pozoruhodnou esobnoatí v našem dětské* hnutí a jeho literatuře.
Radko Kadlec byl členem Foglareva eddílu v
polovině první republiky,aby později zúročil <
zkušenosti získané ve Dvojce.zaležení* a Vede«
ním vodní Třináctky9která co do popularity a
výchovných výsledků si z jeho Mateřským oddí
lem nijak nezadala.
Dalším významným fakte»,který nás vedl k pou
žití Kadlecovy vzpomínky,je to,že on aá* mu
sel sbírat materiál k ní jen ve své paměti.
Odešel totiž po únoru 1946 do exilu,ajestliže
sepsal úvahu tak bohatou na podrobnosti,tak
žiYeu a tak dnešní,svědčí to v pravdě 0 jedi
ném; o hluhekém přežitku,který jen přes Foglara a Dvojku.výrazně zasáhl a umožnil bu
vzpomínky zachovat až do dnešních dnů.
Jinou,stejně významnou skutečností je,že Ja
roslav Foglar oslaví v červenci dvaaosmdesá
té narozeniny,i k tomuto výročí situujeme
Kadlecův i náš článek.
Nepůjde nán však o to s článkem Radka Kadle
ce polemizovat,! když by si to některé jebe
pasáže vskutku zasluhovaly.Chtěli bychom jej :
doplnit o několik poznatků,které snad dokáži,
ž$ Jaroslav Poglar stále a dosti výrazné ovli
vňuje myšlení a způsob práce velké většiny
l
pracovníku s dětmi/at již působí v turistic- i
kých oddílech mládeže,Či pionýrské organizaci]
nebo v jiných zájmových společenstvích.
Nazvali jsme svůj článek Syndrom Foglar a
dlužno hned zpočátku říci,Že po jeho ohlášení
v prvním Čísle Činu přišlo do redakce několik
opatrných dotazů,nebudeme-li se Velké Legendy
příliš dotýkat.Zda to snad nebude článok,kte
rý by měl pedat svědectví,kdo z "významných,
foglarologů" má ^étší podíl na jeho znovuuvedení na knižní trh.Či nechceme-li snad roz- .
bodnout spor zda je'Jaroslav Foglar «pravdu
vynálezcem dlouhodobých her,nebo potvrdit,že
se tyto hry hrály už pár let před jehe premié
rou literární a oddílovéWokazovali nám,jeho
přátelé a.obdivovatelé,Že mohou snést-svědjctví,Že Dvojka'je opravdu,nejstarší;oddíl V £ca<
kpslpvensku.že Póglař . je vpkútku původní.»« '/ •
Se-ton na. něho, ni^¿k .nepůsobil;ře -néhl. možné •.
pochybovat: a popírat autóřství Jaroslava Foglzra v případě Krabičky poslední záchrany a
papírových střel!tak čaato používaných při .
typických foglarovekých hrách.
Ne,tenhle spor necháme oněm fanouškům,kteří
■
ve velké většině s dětmi nepracují,sbírájí
foglarovaké materiály a informace,a bohužel
rozděleni,ač k tonu v žádné foglarovco přeá.lehu najít nemohli,na více-zasloužilé, a méně
zasloužilé.,se navzájem obvinu jí .mnohdy z ve-.
lice těžkých nedostatků charakterových.
I když syndrom jako nemoc nebo nákaza by se
nejlépe hodil právě na tuhle sortu "foglarovců" .nepatří jim.Věříme,v jejich případě,že
výchovný náboj románů Jaroslava Foglara je
nakonec’ přeci jen ne*ine a dokáže je usmířit.
Jde nám e jiné "nemocné" Poglarem.O ty,co pra
cují s dětmi.
Jaroslav.Foglar byl skutečně jedinečný,
aniž chceme snižovat jeho zásluhy a význam.,
musíme však říci,že nebyl ve avé době jediným
který to s dětmi uměl,který je dokázal zauj
mout a inspirovat k mravním hodnotám,kázni a
sebevýchově.Především tu byla skautská orga
nizace se všemi svými výchovnými složkami.
Dále skautské oddíly¡které se navzájem povzbut
zovaly k co nejbohatší činnosti.Jen v Praze
můžeme jmenovat oddíl stejně starý jako Dvoj
ka,vodní Pětku,se svým vůdcem Bratkou Novákem
Třináctku Radko Kadlece.odchovaném Dvojky,ce
lé mtředisko Šipka,pod vedením dr.Skály-Cila
a další a další oddíly a střediska.Tihle»všití
ni vedoucí oddílu,bez talentů 8pisovatelůi když u Bratky Nováka musíme hovořit i o
,
něm'— avšak s talentem výjimečných skautských 1
vůdců srovnatelným s uměním vůdce Foglara.
Přesto byl každý oddíl trochu jiný.noepakovaw
telný,jistěž« především tím jaký ráz mu vti»-

Je ideologie řešeními
V letošním třetím čísle časopisu Pionýrská
štafeta vyšel článek RSDr. Karla Dřevínka
■Pluralita nebyla řešením? Vzhledem k® své
zmatečnesti by neBtál za výraznější povšimnu
tí, jelikož však reprezentuje jistý způsob my
šlení, jistý způsob nahlížení na skauting,ste-i
jí za to vyjádřit se k němu jako k obecnině. I
S osobními vzpomínkami autora se prolínar-J
kla oaobnost vůdce.dlouholetá tradice,ale ta
jí tři výpady proti znovuustanovenéiau Junáku
ké jeho chlapci odcházející z oddílů až po
v letech 196&-7O.První je v zásadě zaměřen
Mnoha letech a zrovna tak výrazné ae podílejí
proti otevřenosti Junáka náboženství a proti
cí na jeho životě a budování jako vůdco sáa.
oddílům s konkrétní církevní vazbou.V druhé
Především oni,starší chlapci oddílů.přijíždě , napadá formální přihlášení se vedení skautské
li z Lesních Škol,kde získávali nejen vědomo 1 organizace k všemožným socialistickým výcho
sti praktické.ale především hluboký vztah ke
diskům- kritika,ke které qe nctaůžesse než &
ekautingu jako výchovnému hnutí.
hloubi srdce přihlásit,byt by naše důvody by
Každodenní práce v oddíle a pro oddíl je pře
ly poněkud jiné.V závěru pak vysuzuj® z nechu
svědčovala o. tom,že není možné udělat & no ti skautských pracovníků pokračovat v obnove
váčka ideálního skauta tím,když mu dám k přeč
ném Pionýru fakt,že jin zřejmě no jda vůbec o
tení Hochy od Bobří řeky.Avšak soudím,že přes
děti a jejich výchovu a nebo,to spíše, že ztoně tohle chtěli především ti dávní vůdcové a
jí na pozicích nepřátelské ideologie.
jejich následovníci- pomocí co nejpřitažlivěj
Jak se to tedy ná s ideologií ve akautinších prostředků,vychovat z chlapce Mladého
gu? Nemá smysl zakrývat,že když Baden-Powell
muž«,který bude»pokud mošno trval«»aspirovat
svého Času organizaci ustavoval,šlo mu i o
j na aejvyšší nety mravní i životní.
výchovu nových nositelů tradice a BÍly brit
Jaroslav Poglar nepopsal podrobně přerod Lá
ského impéria.Postaven na individuální mrav
di Velebila»dodnes legendy Dvojky, z obyčej
nosti jedince a na aktivizaci jeho vlastních
ného kluka z ulice ve vzorného skauta.Ráme na
vnitřních zdrojů,skauting velice rychle pře
mysli metody práce,tu cílevědomost a houževna
rostl původní představy.Byl ostatně v té do
tost vůdce’ oddílu jdoucího za svýn cílem,Ala
bě jí> j«n svědkem historicky podmíněného a
fakt,Že Poglar tuto přeměnu vytěžil,a úspěšně,
nevyhnutelného úpadku říše.
inspirativně,pro svůj román,svědčí o tom,Že
•Byl-li toto britský probléia.naší zení se
1 na něho samotného Musela změna Ládi Velcbi-'
prakticky nedotýkal vůbec,nebot cokoliv impela působit jako zázrak.Zázrak,který se usku
riálního či militaristickéh® bylo v té době
tečnil ve skautském oddíle,jistě že za úsi
spojeno s Rakouskem-Uhsrskem,pociťovaným jako
lí Foglarova výjimečného výchovného působení.
cosi nepřátelského snahám národním,na kterých
On a další vůdcové»kteří kdy odpovědně oddíly
se český skauting etabloval nejdříve.Aby se
vedli,by nám Mohla, říci jak dlouhá doba uběh
později zcela přihlásil k uvědomělé českoslo
ne než jednotlivec a což teprve celý o4díl,
venské státnosti a plnohodnotnému občanství
naplní»alespoň částečně představu vůdce-vycho
y ní.Postoj občana,hrdi ze hlásícího ke zvé
vatele.
zemi.k její ochraně a k jejímu /peroutkovsky
Dnešní vedoucí se,podle našeho aoudu, ne
chápanému/ budování,byl aei tak tím. nejpolisnaží překročit "Foglarůvstím",naho se b ním
.tičtějším,čeho byl Bkauting v průběhu své hi: alespoň vyrovnat v oblasti výchovné’,svého uči
atorie sahopexuJe xxuíjío^bI uvéíoťai.'tíi®; byl-lx.
tele překračují-úspěšně - tam,kde j<^. to ne jnéi
.tento,postoj .v následujícím, vývoji, sprobleasa- ně potřebné. ’
tiidván,nemohlo se to. neobrátit ve skautské®Dokáží vymyslet úseky dlouhodobých her pro
Myšlení,které se z převážné části musí vínatábor nad nira^ž by Jaroslav Poglar žasnul.
Vat snaze o přežití v nepřátelském prostředí.
Vydávají pedle jeho vzoru oddílové nálepky»
Proč s« však tento veskrze "státotvorný0
přístup dostává do tak příkrých rozporů s
oddílové penise.Je jasné,že také Časopis.
různými formami totalitní státní moci-/ po
Seženou peníze na zařízení klubevny a vyba
stoj komunistický se zde pohříchu blízce kry
vení tábora vícečlenstvím v několika organi-je s postojem nacistický ta/? Rozhodně to není
žacích a ještě úspěšně pláčí a stěžují sir
pro nějaký konkrétní světonázor,když i tak
jak je jejich zodpovědná činnost málo oceño-'
protichůdné ideologio se nehodnou na jednom
vána.Avšak nejsou schopni přesvědčit své *
\
nepřátelství.Naopak,právě nedostatek ideolo
chlapce,nebe lép®,naučit je nutnosti dobro gie,která jaké "falešné bytí" /dle Marx«/ ne
vol&é kázně,pořádku na tábořištích.nutneati
má přístup tam,kde dostatečně silná hráz ži
^pečlivé a odpovědné výstavby letního tábora j
vota v pravdě /či snahy on/ je t®®u zchopaa
/nebot pečlivá stavba tábora je podle nich
zabránit.
ubírání času hrám/.
Pro autory Dřevníkova typu ještě jedne vy
A to nomlpvÍMe o získávání chlapců pro vyšší
světlení; náboženské oddíly nevyjadřují vlast
cíle mravní,což by měl být první důvod kvůli
ní vnitřní náboženskest ekautingu., ale prostou
kterému se stali Rikitany.
potřebu věřících skautů sdružit Be tak,aby
Pravdou,je,že o téhle aravenčí práci na
nádavkem ke skautské výchově mohli společně
výchově svých chlapců Jaroslav Poglar nepíše,
vykonávat obřady a úkony»které pecítují pro ■
kdo však pozorně čte cítí ji na každé strán
svou víru za nezbytné.Není proto nesmyslná
ce.Dvojka by nebylá Paříží mezi oddíly,co se ’
představa skautského komunistického oddílu,
prvenství v tomto směru týče,nehýb právě té- .
v případě,že by pravda byla pro něj přijatel
hleuusilovné práce.Tuto práci odváděl nejen
ná entita,
s
< Jaroslav Poglar,ale všichni skautští vůdcové.
,
Skauting se tedy zaměřuje na ty maximy,
Věděli,že- nálepky .oddílové peníze,dlouhodobé •
které jsou v běžné občanské společnosti po
hry,jsou jen prostředkem k dosažení cíle,ni
kládány za všeobecné platné.Ty jsou vyjádře
koliv cílem samotným.
ny v jednotlivých bodech zákona a jako tako- I
Nechceme dnešní následovníky Jaroslava Pogvé se i ony vyvíjejí.Skrze ně je mladý člověk'
lara-vedoucí různých oddílů- mistrovát,mysil
Vychováván k morální integritě,úctě ke společ
me si ovšem,že by měli vědět,že výsledek ke
nosti, pokoře k přírodě atd.Stane-li se z těchf
kterému, se jde pomaleji,namáhavěji,tedy mrav®;
to hodnot,které samy o sobě nekoncipují ještě
ní výchova mladého člověka,je výsledek význam
žádný názor,politikům,které jsou pak použity
nější než okamžitý efekt z dobře udělaného,
proti ekautingu,není to jeho vina,ale jedneúseku dlouhodobé hry.
značně to poukazuje na vytršenost z nařkli ty
Kdybychom šli opravdu Poglarovou cestou,ale
Qbvinovatelů sáných.
i cestou dalších minulých oddílů,čili skaut
A-proto ani skauting není řešením,jedná-li
skou cestou, byla by pro nás přeměna Ládů
Be o formy uspořádání světa,ale máme dost dů
Velebilů nejdůležitější metou.
vodů věřit,že je tou Bprávnou přípravou pro
hledání řešení,které by řešením bylo.

Syndrom

F.oglar
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Čísle Pionýreké Štafety přečetli
Stanoviska výchovné koou.se a kokai
ne pro tělo^fýchovně brannou a let
ní činnost UR PO SSM.
Toto Stanovisko se zahývá problé
me» cel o táborových her,či, jak jiní
říkájí.dlouhodobých nebo etapových
her.
Obě koiaise ve evéa Stanovisku doporučují^a soudí»e,že správně,pio
nýrský» oddílům, chytající» se tá
bořit,aby neupínaly svou pozornost
jen k organizování celotáborové
hry .Ano,*tály se opravdový« «oře»,
říkána i ny,shodně s oběaa. pionýr
skými kowiaemi.Pořádájí je oddíly,
v nichž si většina členů nedokáže
umýt ani ešuí,i jejich vedoucí by
v této disciplině «těl nedostateč
nou.Zato váak v táborové hře dobý
vají po kouskách Severozápad.Sice
soustavně připalují oukrop,sekery
mají šatný zub,kroje ráno u vlajjry
hanba se podívat.táborové postele
s nimi padají každou noc,ale jejich
pozornost je soustředěna na pirát
ský ostrov,jíž v celotáborové hře
váže veškerou činnost na táboře.
Toto,jinými slovy,říká pionýrské
Stanoviska,cítíme problém stejně,
nebo podobně.
Stanovisko komisí UR PO SSM však
vidí celotáborové hry ještě v ji
ném světle,hlavně hry a indiánskou
tematikou.Totiž jako Možnost přes
kterou by mohlo dojít k oživování
ideologie skautingu /sic/j, protože
se takovéto pokusy opravdu,jak ří
ká Stanovisko,ojediněle objevují.
Tato kritika indiánské tematiky a
její možné přeměny ve skauting,vychází prý z «bav některých pionýr
ských pracovníků.To je zajímavý a-.•
’ povzbudivý,téměř přestavbový jev.
Obě komise se tedy nebojí skautin
gu jednotně.Někteří více,někteří
mécšxttožpá^ podle výše funkcionář» .
akých platů.

JlináCI !

Kiiihovnuu pravých milovníků přírody je

•

knihovna „WALDEN“

1MT4

,

i
•

i

»JKÍU 4 ^Ut4j A* M|lk» S-aljrb

ÍRNMTaTHOMPSON BETONi

bra4‘

h

Děli divočiny. PřiLěliy zvířat...................... Kč 24’—
() yeveřici. Románek šedé veverky .... „ 12’—
Dominu. Román .třibme lišky.................... „ 12'—
Ú.vil ua cedrové hoře. IUnnáii z anieric*
kěhu západu ................................................ „ 2K‘—
Muimrcha. Román šedého inedvčda............... . 12'—
Děli divučiny duma. Příběhy zvířat..............20'—
Kulí záteaák. Dobrodružný runuin................. 4S'—
Wahb. Příběh óiedvčda grizzly. Za nand*
hil.kým jelenem................................................ 12'—
Zvířata hrdinuvé. Příběhy ze života
zvírat-reků ..................... ....... ,, 27'—
Dva divoši. Příběhy chlapců, kteří žili
jako Indiáni...................................... ............... -M'—
Ringu a jiné příběhy zvířat......................... „ 14'—
Arktickou prérii.................................................. . 25'—

ř

WILLIAM J. LONGi

f
7

Děli kauadaké divočiny. Z tuulek po ¡lilierickěm severu................................................... 24'—
Pláci nebeští. 17 ptačích povídek..................... 21'--

<

jiál HAHuaÁKi

J
'
»

Znaiueuaný a jiné příběhy.................................tlU'—

<*
7
•
t
7
£
T
I
•
t
'l

I

<Mfě Uuae

řAVSLDUŠANl

Příhody zajíce pulááka . .. .................................. 3i>'—

Z

HENHI O. THOREAUi

»

Waldeli ¿1 živut v le.ich..................................... 25’—

í

■7

OR. A. C. FLETCHERi

Indiánské zkazky a pianě .. .................................. 12'—
■
i
...................... —
v NAKLADATELSKÉ M .DRUŽSTVU „MÁJE“
Praha L Malé niiu. 11 — Richlrův dům.

r

s

KAUTSKE

DIVADLO.

Kniha od
JAROSLAVA NOVÁKA

přlná&í neobyčejně bohatý
výběr divadelních her, vý
stupů, tanců, recitací.
Jsou tu programy pro skauty,
skautky, Vlčata, Šotky, Vodní
skauty. Scéna mikulášská, re
citace k otevření klubovny

Přinese vám ra
dostnou činnost,
uznání rodičů
a veřejnosti a
hlavně - peníze
pro nákup sta
nů a Jiných po
třeb.

Nemeškejte proto
a dejte se do práce.
Navrhněte na najblliěí schůzi, aby
oddíl hrál divadlo.
Je to skvělá zábava!

Kniha bude vám sloužltl
po řadu let. Její koupě je
výhodným uložením od
dílových peněz. :

Cena Kč 1 6'-.
Žatu ihned

Skautská Edice Praha II.,
Vodičkova 6.
Napiti* ti takt o canik ostatní skaut*
ski literatury'. Poviláma jej zdarmal

" na staiuiiML‘

Pro každou

skautskou
• výpravu
jsou nezbytné:.

&W g.3
©Skauti u Škvore®-'
kých.

i

. polévkové koření ILbA
polévkové kostky ILŠA
a sýry: dílkový ementál
»Dahlia«, »Champion«,
»Super«, »Meteor«.
K dostání ve všech prodejnách

• Exilový skauting, '•
/snad UŽ konečně/

@ Wood. Badge.

• České letní skaut?
ské tábory.
©Velen řanderlík.

«Zprávy se skautské«
^io světa.

Oi.Bí S,

