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ZPRAVODAJ ČS. SKAUTŮ A SKAUTEK

A.B.S

Tato třípísmenná šiJTra ,srozumitelná a blízká
I
většině československých skautů,vstoupila do
životů dnešní generace v dobč.k^y její uživa tel dávno nebyl na tomto BVětě.Zilo a žije dál
dílo muže,který se občas značkou ABS podepiso val.
Jeho dílo a odkaz dovedlo odolat bouřím a nepo
hodám,což samo b sobě je důkazem kvalit a pev ných základů,které mu uměl vtisknout.
Až do dnešních dnů tento odkaz nachází stále
nové následovníky.považující výrobek Made ln
ABS za značku nejvyňší kvality.
Obsah tohoto díla je srozumitelný a samozřejmý
těm,co chtějí žít v pravdě a přátelství.Stále
vydává své dobré plody.Stále má koho inspiro vat.Vybízí nás k nastoupení stezky, Ka jejím
začátku,stejně jako v těch dávných bohatýrských
dobách,čeká Jí dvoukolové vozíky skromnosti a
odříkání,Rby je ti noví,nadšení a okouzlení tla
čili po prašných a drkotavých cestách do krás
ných orelských lesů pod Lipnicí na nová první
tábořiště.Aby s nimi projeli až do svobody nás
všech,protože jenom.v ní Je záruka smysluplné ho života.Připočteme-li k sestavě těch,co po lačí ty první vozíky i ABS^jenž se samosebou
téhle práce neodřekne,nebot to nikdy nedokázal,
máme to napůl v suchu.
n

Bratr A. B. SVOJSÍK,
náčelník Svazu junáků skautů a skautek republiky Československé

* 5. září 1876 —

17. září 1938

V roce 1915 vypravil jsem třináct táboru pod růz
nými vůdci a nedočkavě jsem čekal na výsledky
jejich práce.A tu první z nejkrásnějších chvil ,
které mi dal skauting: Pod starým hradem bystře
proudí řeka.Po ní vidím skauty plouti na lodi,
kterou si sami zhotovili ,k domovu.Pošel jsem na
místo kde tábořili.Nebýti skautské značky * ode šli jsme",nebyl bych poznal kde pobývali.I v osta
tních táborech plno ruchu a života,radosti a ště
stí a už také svérázné prvky Československého
skautingu.
Skvělý tento důkaz vysoké etické hodnoty skaut
ské myšlenky provanul roýtn nitrem a přesvědčil
mne,že skauting také u nás dobude výsledků nej
čestnějších,! když bude vložen do rukou následov
níků.Toto vědomí bylo mi útěchou a posilou v dal
ší práci organizační i pro dobu za ryzost skau tingu...
Sksutingem učíme se nejen být připraveni v pravý
čas pravý čin k záchraně bližního vykonat!,ale
vytváříme bí ve Bvých družinách a oddílech ra dostnou společnost mladých,která stává se jim
záhy nejpevnější oporou mravní.V nynější době,
kdy klesá vliv školy i rodiny,zvláště v ohledu
mravním,význam dobré skautské výchovy roste den
ode dne.
Skauting má býti především lékařem duší,lidského
srdce,lékařem celé lidské spo]ečnosti,obnovíte lem sebedůvěry,pravého poznání a úcty k čistému,
ryzímu lidství.Připravovat! se k tomuto dílu je
nejdůležitějším úkolem každého skauta a skautky,
nejsvřtějším a nejvážnějším slibem skautského
mládí...
...Který druh sportu zůstal v poslední době ušet
řen úpadku,od konané až po Šerm? A místo k stateč
nosti,rytířskosti a gentlemnnství vychovávají ča
sto mladé lidi k surovosti a zákeřniotví.
Skauti t Kde ne projevuje takovýto sportovní duch,
není místa pro vás.Skauting šel právě opačnou ce
stou - snažil se o zuňlechtění a uplatnění těles
né výchovy.Tedy ne pouhý výlet,ale vycházka se
soustavným výchovným progi'amem,ne prázdninová o sada,ale pravý skautský_tábor,ne Jen koupání,ale
naučit se plavat,zachraňovat a složit slib a pak
nrisnívat,kdekoli je třeba pomoci.
To je jasný,krásný cíl skautingu pro celý váš ži
vot. Jděte e důvěrou touto ces lou-půjdete jeřtě
dlouho v čele všech...
Věřil jsem,že připravíme vám lepší cesty,než kte
rými kráčeli jsme sami.Byl to omyl.Ještě dlouho
nůjde u nás skautský vůdce tvrdou cestou průkop
níka ,všude/od Prahy až do poslední vsi v pohra pičních horách.A tak to je správné...
Spatně bychom skauty vychovávali kdybychom jim ne
říkali pravdu. Těžko je Čelit! nepříteli , jehož
znůsob boje neznáme a boj za pravdu je dnes v
praktickém životě mnohem těžší než tušíte.Ale pl
ni ti tento náš úkol v celém životě,tento boj za
pravdu a svobodu,je největší důleži tostí , neiná-li
poctivost býti pro posměch a má-li být zas na
světě dobře.

/Použili jsme materiálu z článků A.B.S otiště
ných v předválečných ročnících časopisu SkautJunák--XIX a XXI r. První seriál článků nesl
název "Skaut v životě", druhý se jmenoval "Jak
se rodí idealismus"./
Redakce.

SKAUTI
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Měsíci

Y červenci roku 1969 vstoupil první člověk na půdu jiné planety, '
Tou planetou byl Měsíc . Pozemšťanem Keil Armstrong,kosmonaut,
skautský -vůdce - nositel stupně "Orlí skaut".

V malére hotelovém pokoji za Idaho jsme pozorovali na
televizní obrazovce neuvěřitelné dobrodružství Apolla 11,když
nám jasný hlas ze vzdálenosti 10 000 mil přinesl překvapující
zprávu: " Chtěl bych pozdravit všechny skauty na jejich sedmém
národním jamboree ve státním parku Farragut v idaho.Apollo 11
jim posílá přání všeho nejlepšího."
Kaše vzrušení dosáhlo vrcholu,když Orlí skaut Keil Armstrong a
skaut 1.třídy Edwin Aldrin otevřeli novou éru lidstva 6vou pro
cházkou po Měsíci.
Byli jame hrdi na Bvůj skautský kroj a na své vynikající kolegy.
Od té doby,co naši bratři skauti otevřeli cestu do nebe dostala
budoucnost světa nové rozměry. Od 20 července 1969 se zdají být
naše pozemské spory o vládu naáúzeraím ještě anachroničtější a
směšnější než dosud.
Hrdinové Apolla 11 však nepatří mezi nadčlověky.Jsou to
správní muži,kteří kombinují prvotřídní tělesnou zdatnost,inte- :
ligenci a technickou tvořivost b mimořádným smyslem pro povin
nost a morálními vlastnostmi.
Jsou to skauti vyšší kvality.Jsme jim vděčni,že nám tak jasně
ukázali to,oč my s omezenými prostředky usilujeme.Dokázali ,že
skauting nepatří minulosti,ale že jeho možnosti Jbou ve vytvá
ření nových zítřků.Tito první pozemšťané na Měniči podali nej
přesvědčivější důkaz o tom,že skauting pomáhá mladým,aby Re sta
li tím,čím mohou být : Zdravými,šťastnými a vyrovnanými lidmi v
tomto neustále a rychle se měnícím světě.
Díky Tobě ,Neile,díky Tobě Edwine,a díky Vám bratři skau
ti ,za to,že jste tak znamenitě prokázali,že skauting je nejlep- '
ší investicí pro budoucnost,že je investicí pokroku,snášenlivo- :
r,ti,zdraví a štěstí.
Můžeme být hrdi,že skauting je způsob života,na němž se i my po
dílíme.

! Vesmírný
výzkum
&
' Skauti
Ze sedmi členů posádky neětast
ného raketoplánu Challenger
i byli tři aktivními skauty ame
rického skautingu; podplukovník Onizuka získal titul "Or
lího skauta" /nejvyšší stupen,
kterého může americký skaut
dosáhnout/ , Dr.Ronald E.McN■. air měl stupen “hvězdného akauta% učitelka Christa McAuli•ffe byla vůdkyní dívčího oddí
lu.
Z dosavadního'počtu pilotů
a vědců,kteří byli od roku
1949 vybráni pro americký ves
mírný program bylo 75% skautů
nebo bývalých skautů.Tento po
měr je ovšem podstatně vyšší
než počet skautů v běžné po
pulaci a jen dokazuje slova,
která pplk,Onizuka přednesl
skautským vůdcům: "Sebedůvěra,
kterou jsem zÍBkal při své
činnosti ve skautské organiza
ci,mi pomohla více než coko
liv jiného v mé kariéře a do
vedla mě k mým současným ús

Lazslo Kagy - World Scouting 1969.

pěchům. *’
Americký skauting má také
odborku vesmírného výzkumu a
je zřejmě velice oblíbena,ne
boť má již přes 70 000 nosi
telů.

O

Světový skautský odznak byl dopraven na Měsíc
astronauty Apolla 11 v roce 1969.

O

'10 KAŽDÉHOSKAUTSKÉHO
DOMOVA A TÄBORA

SP0RÄK MORA

Obšírnou zprávu o valném sjezdu našeho Svazu přinese
březnové číslo
ČínU '"•
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ČESKOSLOVENSKÝ

Skauting
i

V EXILU

Když po srpnové okupaci Československa,v roce
1968,utíkali»odcházeli n« západ a nebo tam po
svých zahraničních cestách zůstávali tisíce čb.
občanů,zbývaly domácímu režimu,k tórou aby se vy
pořádal se sotva obnovenou skautskou organiza cí,dva roky.
,V letech I969-1970,občas proskočilo pár
zpráv',sdílených někde v koutě schůzovní místno
sti jen těm nejdůvěryhodnějSím.Byly to zprávy
kusé.neověřené,mnohdy velmi zmatené.Vyprávěly o
zahájení činnosti exilových skautských oddílů,
o volbách náčelníků exilového Bkautingu,přesvěd
čovaly nás dona,že tragický osud Československa
prolomil velmi přísné regule Světové skotské
kanceláře,obměkčil její jinak nesmlouvavé funk
cionáře a čs.skautům v zahraničí byl přiznán
stejný statut jaký mají ve Světové organizaci
skauti Arménští.
Popravdě řečeno,jak byly tyto zprávy zajímavé,
málokdo z tehdejších skautských pracovníků do
ma jim věnoval větší pozornost.Nebylo to však
proto,že by skauti doma činnost exilového skautingu odmítali.Ale práce v ještě legální orga
nizaci,která sice rychle spěla ke svému konci,
bylo nad hlavu.
T.eprve když se skautská aktivita,na podzim
roku 1970,po konečné likvidaci organizace ,pře-,
sunula do oddílů.působících v různých společen
ských organizacích,či pracujících bez střecho
vého za jištění.neoficiálně,začal pozornost skau
tů ve vlasti více a více upoutávat čs.skauting
v exilu.
Přestože domácí skauting registroval své ztrá ty způsobené odchodem mnohých sester a bratří,
nebylo zpočátku jasné kdo z nich tam venku zve
dl za nás skautský prapor.To byly první otázky,
které náR doma zajímali.
Zatímco na skutskc historiky ještě čeká
zpracování Činnosti skautů v exilu za druhé
světové války a v letech po únoru 1948,je boha
tá nráce posledního skautského exilu poměrně do
bře známá.
Chybějící informace o působení Čs.skautů ve vá
lečném exilu jsou možná beznadějně ztracené.
Ačkoliv,jak pamětníci vzpomíná jí,byla jichzv
archivu Junáka po roce 1949,pěkná hromada-Účast
níci .pamětníci bohužel umírá jí.Jeden z nejváže
nějších činnovníků domácího a exilového skaut
ingu lir. Velen Fand erlík , který za svého bohaté
ho života vzácně propojil osud všech tří našich
skautských exilů,zemřel v roce 1989.Věříme,že
no sobě zanechal vzpomínky,které obohatí histo
rii Čs.skautlngu.Soudíme,že je přímo povinností
Damětníkůraí; žijí v exilu nebo doma tuto oblast
historie zpracovat.Stejně se to má i s exilem
no únoru 1948.U domácích skautů jsou sice v po
vědomí slavné Školy prof.Kratochvíla-Babyho a
jeho Časopis Skput-ExulRnt,který se domů občas
dostal,ale zasvěcenou práci postrádáme.
Původy proč věnujeme pozornost exilovému
skautingu jsou zřejmé.Exil Je pro nás organic
kou součástí domova.Jeho historie je 1 historií
naší.Snahy exilového nkautingu byly a jsou po
vzbuzením pro skauting domácí.
-lak již bylo řečeno,nejvíce informací máme
o současném skautském exilu.Je to pochopitelné,
zprávy se sice s jistým rizikem,avňak přesto
úspěšně šíří,oběma směry.Také možnosti cesto
vání .nesrovnatelné např. s padesátými léty,a
tím 1 možnosti setkávání skautů z domova s čs.
skauty v exilu.přinášejí hlubší vědomosti o
životě.záměrech i nadějích exilového skautingu.
Jaký tedy je exilový skauting?
Irvní skautské oddíly v exilu se začaly tvořit
již v roce 1969.A prakticky od začátku zaháje
ní činnosti bylo zřejmé,že má-li se ve skautské
nráci pokračovat.musí se přejít na úplně odliš
nou formu organizování oddílů než jaká byla
známá z domova.Jakko1 i v byl totiž počet drtí v
exilových oddílech zpočátku značný,musel i or ganizátoři exilového nkautingu vzít v uvahu je
vy ne srovnátrlné se zkušemostmi,které ni při
vezli z vlasti .Migrace rodin byla jenní'p tako
vým jevem.Pokles členské základny v oddílech/
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až na kritickou hranici,bez možnosti doplnění,
Jevem dalším.
Oddíl s pravidelnou každotýdenní činností,
takový,jaké známe z domova,pracoval Určitý Čas
snad jen ve švýcarském Badenu.Avšak i on ausej.
přejít ke způsobu Činnosti jakou dodnes uplatňu
je většina exilových oddílů.To znamená soustředě-'
ní se na vícedenní víkendové výpravy,zimní prázd
ninové táboření,akce o velikonočních,svatoduš nich a jiných delších svátcích a samozřejmě let‘ní stanové tábory.K těmto výpravám a podnikům se
sjíždějí členové skautského oddílu z různých
měst a míst země,kde oddíl pracuje.
Napadá nás, jak asi musí být nápln těchto od se be časově dosti oddělených akcí-kvalitní a vý
chovně působivá,jestliže jejich odkaz dokáže udržet roztroušené členy exilových oddílů v napě
tí a očekávání podniků dalších.
Pojítkem soudržnosti je patrně také bohatá publi
kační činnost exilového skautingu.Českoslovenští
skauti v zahraničí vydávají několik časopisů.
Nejznámější a doma nejvíce "k dostání" je zřej
mě Tam-Tam vycházející ve Švýcarsku.V Holandsku
se tiskne kvalitní Síp.Jako-ročenka je vydávána
Stopa,původně vycházející v USA.
Řídícím orgánem čn.exilového skautingu je Evrop
ská rada skautů, Má v Čele evropského náčelníka,
kterého volí.V současné době vykonává tuto funk
ci br.Miltner-Jestřáb.
Pravidelné letní tábory si ani v exilu svou
malebností.citlivým zasazením do krajiny i způ
sobem výstavby.která je věrná tradicím českého
skautského táboření,v ničem nezadají s tábory
jaké známe z domova.Stálo by za to zjistit,zda
tento typ táborů.charakteristický pro če6koslo venský skauting,něčím inspiroval skauty v zemích,
kde exil pracuje.
Při sledování práce exilového Bkautingu je
pro skauting domácí zahanbující zjištění jak .
velmi kulhá jeho výchova k rodné řeči,národní
hrdosti,vlastenectví,dě jinam,1idovým píBním,za
výchovnou činností v těchto oblastech našich
bratrů a sester v exilu.Kdyby exilový skauting
produkoval jen tuto výše popsanou činnost,je
hodný našeho obdivu a pozorného následování.
Exilový okauting se snaží být strážcem tra
dic československého skautingu.Nejen že se k nia
hlásí,ale vychovává k jejich odkazu své členy a
činovníky.
V roce 1983 uspořádali čs.skauti v exilu své
první EX1LOREE.Tento trochu záhadný název vznikl
spojením dvou slov- EXIL a JAMBOREE.
První Exiloree se konalo v německém Glatu.Uruhé
v roce 1985 v Brexbachtalu u Koblence rovněž v
Německu.Třetí bylo ve švýcarském Aabergu o sva
todušních svátcích v roce 1987.Čtvrté,letošní
/svatoduchy 1989 / se místem konání přiblížilo
k Československým hranicím.Ta to blízkost hranic
nebyla vybrána náhodně./Kainmúhle v Bavorsku/
Mčla vyjádřit vzájemnost skautingu v exilu se
skautingem doma.

ij ČLRVLIUC
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16. ROLNÍK (1988/89)
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Vc výčtu bohaté čínnooti okautlngu v exilu
nesmíme zapomenout na jeho trvalý zájem o výclr.-vu nových skaulskýcli vůdců.Do letošního roku by
ly uspořádány jii 3 Lesní školy.Noví vedoucí sklá
dají slib do rukou evropského náčelníka.Za vazu jí
sr v něm,že budou vychovávat svěřenou mládež v
duchu skautských Ideálu a tradic.
Cs.skauting v exilu měl v roce 19b'J přibliž
ná 1700 členů.jeho oddíly pracují v RomeckUj Švý
carsku , Hol a utisku , J,ux rmbou rgu .Belgii , Dárisku ,5véd
sko ,jtáli i,Francii,Velké Bri tánii,USA.Kanadě,Aur. trá 1 i i , Ji hon f rické Unii , Argentině , Urazili i .Ra
kousku ,Karibiku.
Všude v těchto zemíc.h je čs.skauting ,v exilu
součástí národních skautských organizací.Samo
statný .statut vlastní organizace mají pouze Arménští skauti v exilu.Další vyjímky v tomto oh
ledu stanovy Světové skautské ort].: ni za ce nepři
pouštějí .V rámci národních organizací se čn.
exiloví skauti zúčastňují všech aktivit pořáda
ných Světovou skautskou kanceláří.

28.ŘÍJNA 1952
Chcen vřrnl zů«lal takd drti
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Co zbývá dodat?
Cítíme obdiv k těm,kteří po příchodu do nezná mého a. cizího prostředí .mnohdy ještě dříve než
si zajistili odpovídající existenci.uvažovali o
tom,jak předat myšlenky a pravdy,jimž uvěřili,
mladším a dalším.
. s.
Skláníme se před těmi,kteří v exilu udržují tra
dice československého skautingu při životě,A to
při životě bohatém a pestrém.
Věříme,že se s nimi brzy shledáme u táborových
ohňů,které společně zapálíme ve vlaBti.Zatím jim
s díky,od srdce tisknera ruce.
í

:ü-

Skauti - junáci i sportovci
chrání své životy a zdraví jen

protiplynovou maskou

i

Chystáte skautský
večer pro veřejnosti
Pak vír zbaví starostí
dobrý program kniha

B. Pospíšila

MARS
s filtrem nejnižšího odporu,
která usnadňuje dýchání, ne
unaví a dobře přiléhá. Vyrábí:

Akc.spol.

TÁBOROVÝ
OHEŇ
1’řinAfti 05 divadelních vý-

Rtnpň, žerhi. her, recitneí,
jez, Riindno mohou byli

provedeny i na jevišti neb

OCELOVÝ DLÍM
BRATISLAVA, Štúrova 5, tel. 4052-54
PRAHA II., Lnz.arsk.í 7, telefon 392-41.

v klulxivně
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Z řeky stoupála řídká ranní mlha.Tišiny u bře
hů byly plné žlutého spadaného listí,které se
•pomalu potápělo do vody.
Pluli jsme na Čtyřech pramicích,které bylo nut
no splout po Berounce do Prahy.Blížili Jsme ne
ke zřícenině krašova.kde skoro až u břehu řeky
stála socha prezidenta Masaryka.
Náš mladý kapitán, jenž převzal funkci po kapi
tánovi uvězněném režimem,co dneění výroční den
republiky nazval dnem znárodnění,poslal tichý
povel kormidelníkům.
Srovnali jsme pramice tak aby plouly těsně za
sebou.
"Posádko,na počest prezidenta Osvoboditele pá
dlo vztyč",volali kormidelníci do tichého mlž
ného rána.
Žulový podstavec pomníku byl prázdný.
Jedna posádka za druhou proplouvala kolem
pustého, kamenného kvádru.Prezident na něm ne
stál.Ruce nám v nepořádku údivem povolily a
pokazily slavnostní pozdrav.
Otáčeli jsme hlavy čekajíce naivně,že snad
prezident se vyhoupne zpět na své staré mís
to,kde jsme je.j léta vídávali a my ho budeme
moci znovu vzorně pozdravit.
"Je v řece",houkl na nás do hubertusu zachum
laný rybář.
"Kdo je v řece",zeptal se náš kapitán.
Rybář vytáhl z vody prut,protože kapitánská
lod zamířila k jeho břehu.
"Tatíček je v řece.ZbrojnoSi ho odstřelili,
milice»rozumíte.Prásk a byl ve vodě."
Ukazoval prstem temně hnědým od ořechů.Opsal
jim oblouk a řekl:"Íárihle všude je.Vím to,se
děl jsem tuhle v roští,když ho odpálili."
Kapitán pádlem zkusil hloubku řeky.Celé se
schovalo pod hladinu.
První se svlékl kapitán.Skočil do řeky a poto
pil 8e.Po něm kormidelníci a dále všichni až
po plavčíky,co jsme jim tenkrát říkali Vopice.
Nikdo nikoho nevyzýval.Rybář na břehu stejně
samozřejmě rozdělal oheň a jakoby Bkautoval se
Svojsíkem,zavěsil nad něj naše kotle.
Té slavy,když jsme konečně vytáhli prezidento
vu ruku.Bronzovou,těžkou.
To už na břehu seděli odpočívající kluci oba
leni v dekách a spacácích,aby vystřídali za
chvíli potápěče.
Rybář roznášel čaj.
Potápění ukončil nález prezidentovy hlavy.Ce
lý zátylek měla uražený trhavinou.Otvor byl
plný ostrých,hrubých okrajů.
Tvář byla však klidná a mírná.Z očí ji stéka
ly slzý Berounky.
Rybář si vzal prezidentovu ruku,nám všem svou
mlčky podal.Předtím nám však pomohl zbytky
prezidentovy sochy zakopat.
Do staré německé celty jsme zabalili jeho roz
trženou hlavu a jako vzácné koření,diamanty,
kalifornské zlato jsme ji nalodili.
Vypluli jsme opatrně se vzácným nákladem,do
smutné země hemžící se piráty.Do země,kde ná
vsi i břehy řek čekají na své stržené a zneuc
těné sochy.Tenkrát jsme mladě doufali,že to
bude krátká plavba.Ale stále ji nemůžeme do
končit.Pořád pádlujeme tou mlhou podzimní re
ky.
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Niagara-on the- Lake,Kanada 1953.Osmé jamboree.První
Svě tové jamboree a první světové skautské aliromážděty n£ konané mimo Evropu.Celkem zastoupeno 71
Kciní a 11039 skautů. "Jamboree nových obzota \XÍ ri^" *
Mnoho prvenství: veškeré vaření pomocí dřevěn^h° UN1Í,Jamboréé se poprvé aktivně zúčastI r
televize, Stejně jako llurricane Connie.
♦
..V.litfw Několik neobvyklých návštěvníků: l)vě rybář- ské lodi,které sem připluly po řece Ottawa z
Montrealu a dále Rideauským kanálem a napříč Ontarijským jezeren\.Tři brazilští skauti přijeli džípem.
Novozélendští skauti vyjeliz domova čtyři měsíce
před začátkem jamboree,urazili více než 30,000 mil. •
Největší dojem:, kanadská pohostinnost.Noví Kolumbové,
skauti,objevují Ameriku.
,

Sutton Park, Angli e, 1957 . Deváté Světové jamboree . Ju-!
bilejní jamboree.Poprvé zahrnuje i roverský moot.
Rok stého výročí B-P.Amatérská rozhlasová
stanice vysílá zprávy z táboříště.Více než
i 30,000 skautů z více než 80 zemí.Skaut z
' Pákistánu přišel pěšky.Táborové noviny "Jubilee Journal" nebyly se svými 24 stranami
sto obsáhnout všechny události.A potom při
šla i,dalo by se říci již tradičně,noc vel
ké bouře: "Jamborain" /v angličtině slovní hříčka/.
V Sutton Parku byl na paměi tohoto skautského výročí
vztyčen obelisk.
Mocný dojem:V závěrečném defilé pochodují maďarští
skauti.uprchlí po sovětské okupaci.Nesou zakrvácenou
národní vlajku.

Mt.Makiling,Filipíny,1959. Desáté jamboree.První na
dálném východě.12,203 skautů ze 44 zemí.Název jambo
ree: "Dnes budujeme zítřek." Půl milionu
návštěvníků v jednom dni.Bambusové jambo ree.Setkání Východu se Západem a objev pro
obě strany.Nezapomenutelný filipínský ús
měv.S ohledem na řádění počaBÍ při předcho
zích jamboree francouzští skauti dobře při
praveni pro každou možnost:při defilé zá
ří jejich gumové pláště do deště svou žlutí . Úplně všechno nemůže být
_
. vypovězeno...
_ .
nikdy
Svě
tové jamboree se neodehrává ve skutečnosti v ukázkáci
činnosti,při táborácích... skutečné jamboree se koná
v srdcích chlapců z mnoha zemí.
Marathon,Řecko,1963.Jedenácté jamboree.14,000 účast
níků.Řecký korunní princ a světový náčelník zahajují,
Název: "Výše a šířeji? Klasická historie
\
ožívá: maratónský běžec .Herkulova práce,
\v ír )/
Triatlon. Stín tragedie: filipínská dele} \-5 (
gace v leteckém neštěstí.Viajky jamboree
spuštěny.88 delegací pochoduje při defilé
'■•’-.vírjy
a maratónská pochodeň předána americkým,
skautům,aby byla znovu zapálena při Zahá
jení dvanáctého jamboree kdesi ve Spojených státech.'
Farragut Statě Park,Idaho,USA,1967.Dvanácté jamboree
a druhé na severoamerickém kontinentu.12,011 tábor
níků ze 105 zemí. Téma a název:" Pro přátelství,
■ Skill-o-rama /přeložitelné asi jako ukáz
ka zručnosti/,dobrodružná stezka,vodácké
hry a soutěže na jezeře Per.d Oreille,na
pětí a zábava skutečného zápaďáckého ro
dea.To vše s majestátností pohoří Rocky
Mountains v pozadí.
Asagíri Heights,Japonsko,1971. 23,758 tábořících z
____ "Pro porozumění." Mnoho roz87 zemí.Název _a téma:
ličních aktivit podbarvených orientálním dekorem
proti pozadí slavné hory Fudži.Perfekt
ní počasí na začátku a na konci,ale jam
boree číslo 13 bylo charakterizováno taj
funem uprostřed.Vzhledem k vážným zápla
vám v některých táborech muselo být
16,000 skautů na 48 hodin evakuováno.
Skvě
příprava japonských hostitelů na mimořádné
události a nezapomenutelná pohostinnost japonských
rodin.
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Horní konec jezem Mjosa u Liliehamnieru (Nor
sko.Čtrnácté Světové jamboree shromáždilo
17,259 táborníků z 91 zemí.Populárně zvané
"Nordjamb 75". Téma: "Pět prstů,jedna ruka".
Představující pět spojených severských hosti
telů a pčt skautských oblastí v jednom bratr
ském svazku.Výpravy mezinárodních družin do
hor,území aktivit,Bkauti a ekolog!e,Severská
stopa.návštěva Maihaugenského Muzea kultury.
Ráz jamboree:Vikingové a jejich doba.Lunapark
jamboree.
Jeho veličenstvo Norský král za
hájil jamboree,další královští
návštěvníci: Švédský král a ko
runní princ z -Maroka.
ČeBkoslovenský skauting zastoupen exilovým oddílem v rámci ně- '
necké delegace.Od roku 1947 je
to první účast Čechoslováků na
jamboree.Vztyčena československá vlajka.

Celý svět je mistem konání Světového roku
jamboree.Vyhlásila jej Světová organizace na
rok 1979 aby ztisícinásobila dopad jamboree
prostřednictvím akce "připoj Be k jamboree".
Symbol této ojedinělé akce představuje vlnu
přátelství,která se pozvedá z
mezinárodních skautských shromáž
děních a valí se po'celém světěrozšiřujíc duch skautského brátrství.
Patnácté Světové jamboree plánované na rok
1979 do Iránu bylo odloženo.

/příště dokončení/

Krásná ^'romie uašírn prcápíaluclwrn!
VT{>omlr»rt™**-II v letošním rocn -40. výrtw^C vzniku Pionýrské organlzRCA v Ccsknslpvpnsku. osvětlujeme-H podmínky Jnjlho vzniku, mufilme ar nulné dotknout
i problematiky sknulingu. Nechci všnk
npnknvnt lo, co jo uvndono v příručkách
pm přípravu pionýrských pracovníků. 1«
zrtnmnná popisoval vývoj dětského hnulí
v Cnsknclovnnskít v t*»l«x:h 1945—1040
v k««n!n*lu «qxMočnnského vyvnjo. Chtěl
bych r.pP.n phpomnrwl, co bylo a Jo |árimm sporu pionýrské organizncn a sknulinqu a v čem |spu naopak určité styčná
plochy .těchto dvou odlišných typů organi
zaci. Jinými sk»vy ar pokusit o určitý diakrkheký pnhfod nu jejich vzájemný vztah.
Chceme-« se zabývat první otázkou,
co byk) a je základem fxolichůdnostl
skaulingu a pionýrského hnuti, nemůže
me se tvyhnoul historickému Aspektu?
•S jistým zjednodušením se dá říci, že
skaulinq jako hnuli má dva hlavni kořeny:
— orlenlacl na p/frodu jako výchovné
prostředí vytyčenou americkým flpisovaifllnm a malířem E. T. Salonem;
— civilizační aplikaci Setonovn učení
iormulovnnou britským vojákem lor
dem Radon Powellem počátkem to
hoto století pro potřeby britské spo
lečnosti.
Radon Powall vrlml dohře pochopi! vý
znam romantiky života v přírodě pro vý
chovu mládeže a učinil ji základem svčlio
systému. znlnženéřxi nn obratném skini jhoni romantiky a potřeb tehdejší civilizo
vané společnosti.
Dopustili bychom se ovšnm vážného
npnmeniiH. kdybychom nepodolkli. }r> se
jednalo n potřeby buržoaznl společnosti.
Pralo také sknulmg našel silnou podporu
příslušníků královského rodu, předních
buržrmzních politiků, vysokých důstojníků
a Instituci Z Anglie se skat flinci poměrně
rychlá rozšířil I do dalších zemí. V těchto
zemích zpravidla v určitých detailech mo
difikoval svou podobu využitím zvláštnos
ti té které zorná, základní systém si však
zachoval, a tím I svůj základní politický
profil.
Modifikace skaulingu na naše české
poměry vytvořené a realizované prof. B.
Svojslkem se například vyznačovala tím.
že Svnjsik neakceptoval v plné míře ná
boženské zaměření a upustil zcela od vý
chovy k úctě a poslušností k panovníkovi,
která byla pro Anglický skauling charak
teristická (připomínáme, že Svojsík začal
své záměry realizoval ještě za vlády
Habsburků, před vznikem Českosloven
ské republiky).
Hovoříme-lí o politickém profilu skauItngu. pak tím ovšem nemíníme přísluš
nost konkrétních skautských organizací
ke konkrétním politickým šíraném, proto
že mnoho z nich tuto příslušnost odmítalo
a proklamovalo nepntltičnost (to ovšom
neznamená, žo skautské organizace,
které byly součásti systému určitých poli
tických stran, neexistovaly). Nopoliličnost
skaulingu však nebyle skutečnou nnjxilltrčnoslí. protože každá dětské mganlznr.e. stojně fnko Škola, stnnovl svůj vztah
ke státu, k politickému zřízení, nábožen
ství. a Um předává dětem určitý Woový
obsah, formuje v nich určitá hodnoty
s Ideovými prvky.
A právft tento politický — třídní profil
sknulíngu. jetwi sppIfKl sn zájmy buržonzin j»yl a jo základem rozdílnosti skaut
ských a pionýrských oraanlzacl. Jejich
IFIdni rozdílnost jo příčinou Jnfrrh střelů, aí
se již leclnalo o vznik pionýrská nignniznce v sovětském Rusku či vytváření pio-

Pionýrská *
organizace
a skauling
nýrských organizaci v liriověrlomoktalickyčli zorních ve čtyřicátých letech.
Néktnii z čtenářů namllimu. A r.o tudy
sknuliriq? Mezi rudým skautiiuieni a pio
nýrskou organizací Je přecn ideová sírodn. návaznost. Vždyť současná česko
slovenská pionýrská organizace chápe
mdé skouly jako součást tradice, nn klehó navazuje. Byl však nrrlý skauling sku
tečně sknutíriqem? Osobně drápu pojem
rudy skanlina jako dobové označeni, kte
ré vyjadřovalo, žn so dané organizace
orientovaly na pobyl v přírodě, ve své čin
nosti využívaly metod používaných skaullngem. ale usilovaly o zcela odlišně vý
chovné cíle v politickém smyslu. Neuplalr’»ii|o se zde Indy skauling jako uceleny
systém, ale pouze určité melodické po
stupy. které jsou použitelné v jiných ty
pech organizaci jvMilicky zcela odlišných.
Olwlohné tendence lze fxjzoroval i 11 wonrlcraltnrskych organizaci vycházejících
ze Selena, ale kritizujících skauling ho
den |x»wnBovskálio typu jako spjalosl
s burž(»azní společnosti.
A lim se dostáváme k druhé otázce.
V čem jsou urfilé styčné txrdy pionýrská organizace a skaulinrju? Abychom si
objasnili hiloolázku. musíme si všimnout
přínosu skaulingu vn vývoji dětských or
ganizací nntvr clrcame-lí ve vývoji organi
zaci pracujících s dětmi Skauling. •«-» není
jxmhy (w»byl v přírodě. turistika n tělesná
n popřípadě branná činnost, ani pouhý
unik do přírody před problémy společnos
ti. Skauling představuje ucelený výchov
ny systém, který so snaží postihnout ce
lou osobnor.l. Charakterizuje jej. na dobu
ve které vznikl, propracovanost systému
činnosti, vyznačující se skloulmnostl
obecnělm cíle n dílčích cílů, metod. io»em
a prostředků činnosti 3 gradací nároků na
členy.
Přínosem z hlediska techniky vedení |e
I členění do nevelkých organizačních jed
notek — oddílů a jejich další rozčleněni
do malých pracovních soskupenl — dru
žin. Velmi podstatné Je i použití hry jako
prostředku působení vychovatele — vůd
ce. Pří stanovení svěho.obsahu a melod
vycházel skauling z poznání věkových
zvláštností dělí a dospfvojleích. Využíval
potřeby sdružování, silné citovosti, potře
by aktivity, touhy po sebeuplalnéní. sklo
nů k romantičnosli Rld. V souvislosti 8 lim
používal obsahových prvků ze života zá
lesáků. primitivních národů, vojenských
prvků apod. Spojoval Je s výchovnými po
žadavky soudobé burŽoaznl společnosti
a vytvářel lak obsah přitažlivý pro děti
i část nifádožo. Velkou úIoIhi jxq dosaže
ní přitažlivosti mělo I spojení hry a práno
uskutečňované zejména na lelních tábo
rech.
Ve svém výclxivném systému počítal
skarilirKi i s účinnosti vnějších znaků, kte
ré umocňovaly Jol*o přitažlivost. Patřily
sem napf. slojtmkrojn. označení kvatiltkaro. funkční označeni, symlxrly oddílů,
družin v určité míře čerpající z vojenských
prvků, lylo vnější znaky vy!»ovovaly záli
bám dáli a dospívajících, pomáhaly mnlívnval zvládnuti předkládaných obsahů.

,tvxj|xjíovAÍy soméživosl (odznaky kvalili-'
kece), vytvářely pocil sounáležitosti a
upevňovaly vzlah k organizaci.
Taklo pojatý systém výchovy pfedstAvujn ve vývoji přístupu k ptáci s dáltnl
v Jejich volném čase výrazný přinos. Žlvolnn<;l tohoto syslámrj byla prokázána
rozvojem skautského hnulí v různých ze
mích, růstem členské základny na svou
«krbu |K»méri»ě masovým (tuto mnnovosl
nebo ovšem chápal v núm známém mftíitku projevujícím no u pwKiyiských c»gn| nlzacf). Přitažlivost obsahu skautské čin
nosti, úspěšnost niolrxlickych postupů,
vedly k lomu, žo ze skaulínctu čerpaly
I organizace, které no neztotožňovaly
s Ideologii, jež byla základem systému
vytvořeného lordem RarJen Pownllnni. 1 o
so tyká nejen wrxxicraHu b rrKiého skauIrngu. které přelWrnly vico méně ucelený
melodický sýslérn skaulrngu bez jnlio po
litického základu, ale I pionýrských orga
nizací. kleró použily některých prvků z. to
hoto systému nebo so jimi inspirovaly.
Některé Z těchto prvků byly použily již při'
formováni pionýrské organizace v Sovět
ském svazu, jiné se uplatnily při vylvářeni
a vývoji pionýrských organizaci v dalších
státech.
Z těchto prvků můžeme napfiklAd
uvést členěni děti rto oddílů a duiŽiu, vy
tyčení norem jednáni členu (zákony, zá
sady) zavedeni shlxi, symboliky, stejno
kroje n odznaků, určitých rituálů, zdůraz
ňování významu hry v činnosti, v nekle

Kulturní hlídka
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tých pionýrských organizacích pak I vy
tvářeni ucelených výchovných programů
až. do úrovně určitých zkoušek. výrnzrxHj
odentAcI na lelnl táborovou činnost atd.
Z tolrnlo výčtu je vidět, že jd*? spíše
o Inspiraci, než. o pílmé převzetí konkrét
ních prvků. Totožnost se tu uplatňuje
vlastně Jen v oliocnych metodických pilstupech, tj. vn využívání uvndnnyr h
prvků v rilxm typech organizaci, nikuliv
v jn|h;h obsnhu. V obsahu těchto prvku
se projevuje zásadní odhšnosl daně Ideověpolitickýml základy nlxiu těchto typů
organizaci. Nicméně tyto prvky, byl vnillně orilišnó, plndslnvirjl určitou historickou
kontinuitu vo formováni organizací ptneu|tcích a dělmi.
Pionýrské hnulí l»»dy bozesjKxu od
skaulingu v lecčems čerpalo, šlo však
svou vlastní cestou r v dějřnriém konlnx
lu nlxihRlilo vývoj |xijn|| dětských organi
zací. Základem progresivnost» ixonyrské
ho linuli je jeho aoj»á|l a pokrokovým
proudem lidské S|X»lcť:nosti. Otázka pří
nosu pionýrských ocunniz.acl pro vývoj
dětského hnutí by si však vyžádala ze
vrubnější analýzu, v tnmlo článku Ji nnclicema a ani noemžome uskutečnil.
Cblěl Jsem ukázat pouze na kontroverzi
a na jisté spojitosti pionýrské organizace
n skaulingu. aniž považuji uváděná IaKIa
zn vyčerpávající.

Velice chabě podle Vladimíra. Ji - ;
ránka.AvSak zmocnit se originálu ;
by znamenalo připravit o radost
i
davy návštěvníku výstavy kreslené
ho humoru jmenovaného umělce.'Vystavoval U Melouna v Michalské uliči v Praze.
Obě výstavní místnosti se otřásaly
smíchem.Ale nejen smíchem,také v
inspirativním zamyšlení jste zde
mohli návštěvníky zastihnout.
Naší pozornosti neušla kresba
stárnoucího muže stojícího v otev
řených dveřích.¿Silně zchátralý , zá
platovaný župan,do něhož je oble**
čen,dlouhý nos a mocná pleš půso
bí dojmem zpustlosti a rezignace.
Dívá se jako Člověk,který si nemů
že vzpomenout.Před ním,zády k di
vákovi,stojí neoblečená žena.Také
na ni jsou léta dosti znát.povídá/
rozpřahujíc přitom ruce k objetí:
"Což si nevzpomínáš,já jsem tvůj 1
sen z roku 15)68."

(
I
I

KONEC ČASŮ CHOLERY?

Sedmé číslo Pionýrské štafety přineslo článek teoretika dětského komunistického
hnutí PhDr. Bohumila Stenigera CSc, který se' zabývá vztahem Pionýrské organizace
ke skau ti ngu .Oti sku .jeme ho v plném znění,včetně materiálu.který k němu doložila
redakce P.Š,«by se b ním mohli seznámit i ti čtenáři,kteří jinak tento časopis
nečtou.
Tři příležitosti otištění tohoto Článku využíváme možnosti abychom poprvé na
stránkách skautského,i když samizdatového tisku, nahlédli Článků / avšak ani zda
leka ne vyčerpávajícím způsobem/ a publikací,které v minulosti i v době zcela ne
dávné z nejrůznějších pozic napadaly skautské hnutí a Československé zvláště.
•
’ i Nedá se říci,že by Čs.skautské hnutí nebylo v dobách svého legálního působe
ní kritizováno.Známých je hned několik kampaní na stránkách prvorcpublikánBkého
tisku.Jsou psány .bud konkurenty A.B. Svojeíka nebo lidmi ne vždy dobře chápající- .
mi snahy a záměry skautingu.
Za zmínku v tomto ohledu ntojí vleklá kritika obvinující A.B.Svoisíka a skauting
z "rakuňáctví", a dále potom kampaň proti přílišnému propagováni branosti ve
skautské výchově.
7
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Této kritice,přesto,že ne v některých případech neubránila schválností,nelze up
řít to,co v letech po únoru 1940,i když některé prvky lze rozpoznat v dobč před
tímto mezníkem, z per kritiků skautingu zcela vymizelo: Skauting pro ně byl pro
tivníkem ,který měl právo se obhájit.Co víc,kritika obhajobu očekávala,počítala o
ní.A skauting této samozřejmé možnosti mnohokrát úspěšně využil.
Zcela jiná situace nastala po únoru 1948.pro komunistický režim neexistuje
protivník,ale zavrženíhodný nepřítel se vším všudy a jako s takovým je s ním tře
ba se vypořádat.
Pomineme-li první útoky junáků-komunistů,zmocnivších se vlády v tzv.Akčím
výboru Junáka,kteří n$ stránkách tehdejšího Činovníka.časopisu pro teorii a praxi!
junácké výchovy ,uplatnovali své mocenské arabi-ce, nemůžeme se nezastavit u vskutku
ďryáčnické publikace Aloise Poledňáka.Jmenovala se Skauting ve Blužbách podněcovatelů války.Vyšla v roce I 952.Vyznačovala se všemi vlastnostmi,které režim,ješ
tě nejistý sice,ale už zpitý dobytou mocí,předepisoval jako recept pro likvidaci
svých skutečných nebo předpokládaných oponentů.
Alois Poledňák byl v roce vydání této^brožury ústředním tajemníkem ČSM.
Dnes můžeme s určitostí tvrdit,že Alois Poledňák nejen předpokládal jakou úlohu
i
sehraje jeho Skauting ve službách podněcovatelů války,ale jisté je také to,Že
chtěl,aby tuto úlohu publikace dostala.Svědčí o tom mimo jiné i to,že on sám
vlastně autorem nebyl.Zaštítil Ji pouze svým jménem.Využil dizertační práce teh
dy ještě neznámého Jiřího Haškovce.který ač dlouholetým členem Poglarovy Dvojky
a sám v letech 1945-48 vedoucím oddílu a střediska,se zapsal nesmazatelně do hi
storie svou protiskautskou posedlostí.Jméno Aloise Poledňáka mělo dodat publikaci
vážnost a punc pravdivosti.
Na stoku nehorázností,zákeřností,podlostí a lží v brožuře obsažených ne
mohl tentokráte reagovat žádný skaut.Organizace skautů byla likvidována a posta
vena mimo zákon.Tisíce nkautů se ocitlo za mřížemi_a ostnatými dráty věznic.A kdy
by se přeci jen některému skautu zachtělo s Poledňákovou brožurou vést třeba
jen kprespondeční dialog,brzy by poznal,že si napsal o pozvánku do kriminálu.
Poledňákova kniha se stala vodítkem soudců pro určování výše trestů v procesech
se skautskými pracovníky.Byla nadlouho jedinou určující učebnicí svazáckých a pio
nýrských funkcionářů,je jich vztahu ke skautingu.Neaepirovala na skutečnou kritiku
at již obsahu,či metod skautské práce.autorům šlo o to,vyvolat ke Bkautingu nená
vist.Široká veřejnost by J.a textem knihy usvědčována z omylu,že v mládí uvěřila
skautským svůdcům.Zároveň ji tentýž text dostatečně varoval.Setrvávat v "omylu"
se nemusí vyplatit.’
•
_
,
Poledňákovu publikaci věrně kopírovaly desítky novinových a časopiseckých člán
ků.Skauting v nich byl označován za agenturu imperialismu,líheň špionů a vrahů.
Zesměšňována ,d’-leko za hranice vkusu,byla skautská symbolika .znevažovány skaut ská výchovné metody,
,
,
Tnto hysterie,uplatňovaná v rozsahu,jehož podobu nezná zadná jiná evropská země
budující tzv.novou socialistickou společnost a v rámci tohoto budování likvidují
cí staré organizační struk tury,mimochodem zabránila až do pozdních šedesátých let
•jakémukoliv pokusu o přijetí’,byt jen dílčích,« v jiných státech socialistického
společenství dávno vyzkoušených /Polsko/ skautských metod práce do činnosti PO.
V roce Í968 byl Alois Poledňák reformním komunistou.ředitelem Čs.filmu
a ještě něčím - kajícníkem.Přišel se osobně omluvit Dr.PlaJnerovi za škody,jež
svou knihou skautingu způsobil.
_
Přlpomínáme-li také tyto okolnosti ostudné kampaně vedené proti skautingu,děje
se to ze dvou důvodů.Tím prvním je náš závazek ke stovkám našich sester a bratří.
Ponižovaných,mučených,ano,i mrtvých.Druhým důvodem je naše přesvědčení,že ačkoliv
jsme zastánci dialogu s našimi odpůrci,nebylo by správné trpět ztrátou paměti.
Autoři publikující o skautingu v šedesátých letech /B.Hofbauer - Dětské
hnutí v Československu 1945-49, Přátelé dětí celého světa/ se na rozdíl od A.Po
ledňáka tvářili vědečtěji.Někteří z nich nazvali Poledňákovu brožuru dokonce "ten
denční",aniž by jim to však bránilo z ní čerpat či opakovat některá zásadní sta
noví ska.’ Dále hráli svůj protiskautský fotbal jen na polovině hřiště soupeře .Vědě
li dobře,že zápag píská STB.Případné góly v jejich brankách jsou předem neuznané.
Nová žen dalších článků a "odborných pojedhání" o skautingu nastala v 70
letech.Bylo to pochopitelné.Zděšení,které funkcionáři Svazu mládeže a jejich teo
retici 'zažili v 68.roce,kdy se Svaz a jeho PO a tím také jejich postavení osobní
ocitlo V troskách,bylo nesmírné.Stejná byla jejich zloba a zášt.Museli tento
fakt neúspěchu nějak zdůvodnit.Tentokrát bylo zdůvodňování o to těžší,že sami ve
svých řadách zaznamenali několik útěků''od praporu"/ J. ilaškovec , J .Kriětof ek, J. Pel’ředevší^normálisované straně bylo třeba skládat účty z neúspěchu šedesátého os

mého roku.Také nově budovanému kádru svazáckých a pionýrských vedoucích.Ale pře, devším ze sebe samých museli sejmout odpovědnost za to,že obnova skautingu a vz
nik dalších mládežnických organizací,byla z velké části zapříčiněna jejich chyb
ným zaslepeným uplatňováním sovětským výchovných metod.
Rozhodli se po zkušenostech 68.roku natrvalo Zažehnat možnost obnovy .skautingu.
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S kauťský
kroj
je jednou z hlavních
podmínek, abv r Vašich
hochů se stali

dokonalí skauti.
V předepsané jakosti a
střihu dodá Vám jej
nejlépe

Sportovní dům

,SKAUTING*
Praha ¡1., Vodičkova 6.

Ernest
Thompson
Sefon

^Conec časů cholery V
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’’Protože jsem poznal trýzeň žízně,
chtěl bych vyhloubit studnu,z kte- 1
ré by mohli pít i jiní."
Jméno Ernest Thompson Seton /14.8. 1
1860--£3-10.1946/ a jeho leBní příz
visko Černý Vlk-Blac Wolf»proniklo
do všech zemí světa.Zní v nich jed
nou jako jméno velkého přírodovědce,
jindy jako originálního opisovateleobjevitele nového líčení života di
vokých zvířat a také jako skvělého
malíře a grafika.Jeho velkým zájmem
byla však i výchova mládeže. Při *
vedl mládež i dospělé z města do
přírody a bohatým systémem činností
a životem v ní je učil chápání smys
lu života a odpovědnosti za každou
jeho chvíli,sebeovládání i rozvoji
všech kladných duševních i fyzických
sil a vědomí povinnosti ke společno
sti.Z jeho výchovného systému čerpa
lo wooderafterské hnutí,které zalo
žil,ale i hnutí skautské v USA,v An
glii či v ČSR.Za svého života zís kal Seton mnohá státní»vědecká»umě
lecká,! skautská uznání.Roku 19J6
byl vyznamenán řádem Stříbrného Bi- •
zóna,nejvyšším uznáním za prokázané
služby americkým skautům.
Seton odešel ve věku 86 let.Ve výro
čí jeho*nedožitých stých narozenin,
dne 14.8.1960,vzlétlo malé letadél
ko nad krajinu u městečka Santa Fé,
kde byla založena "Seton Village"
/institut pro výchovu vůdců woodcaftu/ a členové jeho rodiny pietně
rozptýlili Setonův popel.
Příštího roku uplyne stotřicet,
let od narození Ernesta Thompsona
i
Setůna.V tomto památném výročí dů - •
stojně vzpomeňme osobnosti Černého
Vlka jak v oficielním čs.tisku ta}$ především u našich táborových
ohňů.
i

Pluralitní spolupráce rovnoprávných organizací,fungující kratiČ- ký čas v době Pražského jara,se stala nepřijatelnou a odsouzení
hodnou .
V oficiálních dokumentech SSH byla obnova Junáka označena za pra
vicový pokus o rozbití jednoty mládeže.Obrovská většina společ
nosti, která znovuustavení skaautské organizace přijala vesměs
kladně,byla těmito materiály diskvalifikována na hrstku pravico
vých ztroskotanců,vitající v obnově skautingu další pole pro
své protisocialistické rejdy.
Jako jeden z prvních ee do skautů pustil počátkem sedadesátých let Zdeněk Svatoš,tehdejší šéfredaktor Pionýrské štafe
ty.V seriálu článků "Jak Šla pionýrská léta",poslal skauting
tam kam podle něho patří-do věčného zapomenutí.Aby toto své sta
novisko ještě více podpoří 1,vydává v roce 1975,spolu s Janem Ko
houtem »brožurku Poznámky o vývoji a současnosti skautingu. A jak
v úvodu,tak také v jejím doslovu oba autoři připomíná jí,že vznik
la hlavně proto,hby v hlavách pionýrských pracovníků udělalala
konečně jasno o tom ,co to skauting doopravdy je.
Po těchto dokumentech,článcích a posledně vzpomínané
brožuře nenásledovalo jaké v padesátých letech zatýkání skautů
a skautek. "Normalisovaný"režim.denně se skandalisující.nepotře
boval ještě ke všemu zavírat skauty.To už by epigonství s pade
sátými lety bylo příliš zjevné.1 když ani sedmdesátá léta se
neobešla bez výslechů skautů Státní bezpečností,bez vyhrožování,
vyhazování ze zaměstnání a zákazů činnosti s mládeží.
Benunciace skautingu v sedmdesátých letech a zděšené funkcionář
ské zprávy o tom,že se přes všechnu snahu předcházejících let
dokázal skauting do naší společnosti vrátit a víc,byl touto spo
lečností vřele přijat,měla za následek vytvoření nejrůznějších
komisí,které měly a mají dodnes za úkol kontrolovat a střežit
"ideovou čistotu" oddílů mládeže pracujících jak v PO SJM,tak i
v jiných společenských organizacích.
Jan Kohout.donedávna šéf pionýrského oddělení ÚV SSM,
označil ještě v roce 1984¡v článcích K čemu se hlásíme a čeho se
zříkáme/otištěných v Pionýrské štafetě.skauting pejen tradičními
nálepkami.Šel ještě dál,šel naproti Aloisů Poledňákovi.
Skauting podle Jana Kohouta brání národně osvobozovacímu hnutí
v jeho rozvoji.podporuje agresivní války /neuvádí sice jakým
způsobem,ale to zdá se nepovažuje za důležité,když Jako příklad
skautské agresivnosti popisuje,že skauting rozpoutal konflikt
mezi Velkou Britanií á Argentinou o Falklandy/, brání také vědec
kotechnickému pokroku / bíc| /.
Československý skauting a jeho představitele obvinil Kohout z
bezvýhradné podpory mnhhovského diktátu.
(
Pokouší se srovnat nesrovnatelné.Astronomické počty členů orga
nizací pionýrského typu /vydávané za výchovný úspěch hnutí/,
srovnává se stále prý klesajícím počtem Členů světového skaut
ského hnutí.
Stejně jako si Alois Poledňák a další mohli dovolit v pa
desátých letech napsat Bvé knihy-a Články,aniž se museli obávat
kvalifikované odpovědi a tím 1 obvinění ze lží a nactiutrhání,
tak také Jan Kohout usiloval o pozornost sovětskou okupací zdecimovaného národa.Věděl dobře,že se nikdo neozve,že může bez ?.*- •
trestně lhát dál.Také v sedmdesátých,ale i osmdesátých letech
měla odpověd na Kohoutovy výpady a nepravdy jedinou šanci,ztrá
tu svobody.
Co nám uchystají teoretici SSM dál?Do jakého nového
pohledu se dostane skauting v čase tak převratných událostí v
níž žijeme.Jistým překvapením je poslední Článek Bohumila Stenipgera.Nejen svým obsahem,ale také tím,že potvrzuje určitý stu
pen rozložení názorů maži funkcionáři SSra.Není jisté zda si au
tor přál aby spolu n jeho článkem bylo uveřejněno i ono ’’memen
to" s časopisu Skauting z roku lyGÓ.Závěr článku připomíná dokijnce jakousi zálohu na polemiku.A je to věru poprvé,co tento
ton zjištujeme.Věřme,že autorův pokus o serióznost nemá nic
společného 6 jeho_bezpochybnou znalostí situace v mládežnických
organizacích v Maďarsku,Polsku,ale samotném Sovětském svazu.
Článek Bohumila Steningera připomíná provolání A.Axmana a Jbaldura von Schiracha,fašistických vůdců německé mládeže.Ti v roce
1935 v projevu k vedoucím rozpuštěného německého skautingu řekli
" Běláme všechno jako vy.Na vás je,kdy se naučíte vidět hnědě."
Nám zbývá říci jasně a srozumí tělně:Nebyli jsme a nejsme
nepřátelé vlasti.Jsme ,ano, k tomu se hlásíme,odpůrci deformací
života.Jsme protivníci totality i komunistické.Jde nám o obnovu
společnosti v mravním 61ova srnyslu.Tomuto cíli jsme ochotni slou
žit.Na rozdíl od dosavadních funkcionářů SSH si docela dobře do
vedeme představit skautskou organizaci,jak na tomto projektu
společenské obnovy pracuje se všemi organizacemi
a to i pio
nýrskými , budou-li respektovat pravidji. slušnosti , cti a rovnoceného partnerství.
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Vznik mezinárodní Ligy Červeného kříže je spojen se jménem Henryho Dunanta a ro
kem 1865 .Cinno.At Ligy ČH a různých národních společností Červeného kříže či Čer
veného půlměsíce se pd-prvopočátku stala symbolem lidskosti a dobroty.Letos si
také Československý Červený kříž připoračl 70.výročí svého založení.Je ho vznik
or datuje k 6.2.191 9,'kdy v nově ustanoveném státě ukončil působnost rakouský
Červený kříž.Od svého založení proěel CsČk dlouhou cestu,na jejichž zákrutech
se v mnohém podensala doba.Dpea.slouží -získané zkušenosti jako zdroj poznání
pro další Činnost v budoucnu.ČsČk,který byl odkázán na dobročinnost },idí,je
íjnen nejbohatší společenskou'organizací NF,sdružující kolem 1,5 milionu členů.
Časem přešel od svého charitativního poslání ke stejným.formám pi*áce,jaké se’
uplatňují dnes ve všech 147 národních společností Čk a Cp,které ve svých zemích
usilulí o zdraví a ochranu životů obyvatelstva především rozvojem zdravotnické
a sociální činnosti,působením na mládež i řadou dalších aktivit.
Přes své ušlechtilé cíle nebyl ani ČBCk ušetřen krize,která pstatně probíhá
skoro ve všech organizacích NF.Je to stágnace činnosti,kampanovitost,ztráta dů
věry a tím i pokračující pokles početního stavu členské základny,pokles aktivi
ty,špatná práce s mládeží atd.
Není tajemstvím,že v ČBČk pracovali a stále pracují 1 českoslovenští skauti a
skautky.Z našich řad zde pracovalo mnoho význačných lékařů /Klika,Cyvín,Char‘
vát,Filip /,ale i dnes se mnoho našich sester a bratří zapojuje do jeho činno
sti.Co je k tomu vede? Jsou to mravní ideály,humanita,láska k člověku,k posti
ženým dětem,dobrota a soucítění,které se u nich rozvíjely skautskou výchovou.
Vždyí; v českých zemích humanistické tradice skautů vznikaly již v začátcích
skautského hnutí,v období prvé světové války.Vedení spolku Junák-Český Skaut
bylo tehdy velmi brzy po zahájení války postaveno před rozhodnutí,-zda má ukon
čit svou činnost,nebo najít cestu,jak válku nepodporovat a přitom český skauting
udržet i ve válečném čase.Cesta se našla.
_ .
Skauti začali organizovat dobročinnou činnost ve prospěch strádající české ve
řejností,ve prospěch invalidů,vdov .sirotků.Konali^pořadatelské služby při růz- i
ných podnicích vr prospěch České dětské nemocnice,České zemské komice pro och- '
ránu dčtí .Jedličkova ústavu pro zmrzačené.
•
Ani po skončení války a založení CsCk spolupráce skautůs Čk nepřestala.Již v
květnu roku 19J9 pořádali vodní skauti v praže pro ČsČk Jarní slavnost a věno
vali mu celý výtěžek,což bylo 1.000 kčs.O rok později -na výzvu Čk se také okam
žitě uskutečnila skautská pomocná výprava na Podkarpatskou Rus do tyfově zamoře
ných oblastí k zvládnutí poválečné bídy
hladomoru.Skauti se také aktivně za
pojili do Masarykovy ligy proti tuberkulóze.V době hospodářské krize a nezaměst
nanosti organizovali skauti pro chudé sbírky peněz .potravin a šatstva.Na své
tábory vzal každý oddíl bezpalatně jednoho či dna "stipendisty" z nejpostlženčjších rodlnjSkauti vykonali bezpočet hodin při službách o Velikonočních týdnech,
v týdnech Červeného kříže,u Vánočních stromů republiky.
Sloužit bližním,být připraven pomáliat těm^kdo naší pomoc potřebu j í, dělat denně
dobré skutky...- to vše patřilo a stále patří ke skautské výchově a má Bvé pl
né uplatnění i dnes.
S Členy ČsČk se skauti sešli v domácím odboji hned na začátku okupace.Vý
voj událostí v roce 1939 postihl ČsČk ještě dříve než skautskou.organizaci.Na
zfWadě opatření říšského protektora byl dne 22.7.1940 spůek CsCk se všemi svý
mi složkami rozpuštěn a veškerý maJetek byl německými okupanty odcizen a dán ve
prospěch Německého (jerveného kříže.
Skauti a členové CsOk odvedli svůj vlastenecký podíl a zúročili svůj zdravotnic
ký výcvik i-v pražském povstání roku 1945.Dokumetační fotografie z té doby do
kazují,že skauti měli v 1’raze i své ukoři Btěné vojenské sanitní auto s nímž ve
dne v noci převáželi do nemocnic raněné,nemocné a vysílené...
Dnes kdy jsou čeští skauti zahnáni s oficielní scény do zákulisí a tím i do opo
zice ’proti režimu.vychází i nadále z našich oddílů mládež,která chce zdravot nictví a sociální službě věnovat své síly.Je to Bprávné a potřebné.Věříme,že
skautská myšlenka ještě více zapustí své kořeny na půdě ČsCk,který od letošní
ho roku může za své členy přijímat i mládež od jejího čtrnáctého roku věku.
Významným impulsem a symbolem obou hnutí jako by bylo i to,že v čele světové
skautské prganizace dnee stojí bývalý generální ředitel mezinárodního Červené
ho kříže Švýcar Jaques Moreillon.

Z našich táborů. •
Z množství různých pohledů & názorů na prázdninové tábory
české mládeže,které jsme měli možnost navštívit letos i v
minulých letech,můžeme dnes do následujících odstavců shr
nout ty názory,na nichž jsme se všichni v redakci shodli.
'•v ;ť(
•'
*
‘‘‘l
Administrativa
Proklamovaná československá přestavba,tak jak skoro ve všem
ostatním,se velkým obloukem vyhnula i úřední,papirove byro
kracii při povolování a pořádání táborů mládeže,at je jejich
zřizovatelem jakákoliv společenská organizace.Stále je ještě '
nutné podstoupit politické školení o POSSM,tzv."pionýrské
minimum", a dále mít v pořádku stoh různých písemných žádo
stí a povolení,mít předem připravené různé alternativní plá
ny .orogramy ,přehledy .seznamy .deníky ,řády a mnoho dalších pa
pírů pro kontrolní orgány,než se tábor vůbec povolí.Potom
následuje administrativní-práce během provozu tábora.včetně
.účetnictví .hospodaření a financemi i s potravinami,a po
ukončení tábora další hlášení.vyúčtování,hodnocení a vyhodno
cení .schůzování atd.
■’
■
Pi
•
Tvoří zvláštní kapitolu,ale bez prokázaní znalostí o symbo- 1
líce a o výchovném systému PO SSM,nelze dnes být vedoucím
mládeže na jakémkoliv táboře,i kdyby zde nebyl přítomen je
diný pionýr a vedoucím tábora by byl třeba vysokoškolský
učitel.Tato tak přísně vyžadovaná "politická odbornost" je
zcela zbytečná,formální a pokud Člověk není přímo členem PO,
nemá prakticky, žádný význám.Skolením a zkoušením z tohoto
"pionýrského minima".které je především zaměřeno na pracovní
ky s mládeží v jiných společenských organizacích /ČSTV,ČSČK,
Svazane a další/,si snad funkcionáři SSM namlouvájí,že-tu
nejsou zbyteční a své platy neberou zadarmo.A nebo,jak kdosi
nedávno poznamenal.chtějí do svého bahna korupce a kolaborace
zatáhnout co nejvíce lidí,kteří budou mít Bpolu s nimi Bvůj
díl "másla na hlavě".
Nikdo totiž,mimo táborů hOH a PO SSM, na nějakou pionýrskou
symboliku neteře zřetel,natož na výchovný systém PO SSM.Pro
případné kontroly jsou vždy připraveny a nacvičeny "potěmkinovy vesnice".

Tábořiště
Vhodných míst pro táboření ubývá a dobrých míst je čím dál
méně.Nejhůře jsou na tom o letních prázdninách vodácké pu
tovní tábory.SSM chce tuto kritickou situaci dobrých míst
nro letní tábory mládeže řešit jakousi utopií o "výměnné ban
ce tábořiši".Naráží však na nepochopeními úplnou ignoranci
většiny tábořících oddílů,které 8 tímto plánem nechtějí mít
nic společného.Vědí asi velmi dobře proČ.Snad jen oddíl,kte
rý by se na své tábořiště už nikdy nechtěl vrátit,poskytl by
ho SSM bance a tak vydal všanc kdoví jakému oddílu ke zniče
ní.
Řešením by snad mohlo být zrušení zákazu pobytu v hraničních
částech republiky a po odstranění signalizačního zařízení a
drátěných zátarasů,by se v hraničním prostoru mohly zřídit
rezervace pro dětské a mládežnické tábory.
Táborové stayby_
Jsou vždy zrcadlem jednotlivých oddílů mládeže a chloubou
jejich tábornické zdatnosti a dovednosti.Z- českého tábornictví ještě úplně nevymizela romantika a estetické spojení p
přírodou,což se v dnešní přetechnizované době stává větším
kladem než kdy v rainulosti.Myslíme si,že v táboření nejsme
za skautským světem nijak pozadu,i Když by dnes mnohý akautík odkojený tábořením ve stanu tee-pee,nebo montovanou pod
sadou z palubek asi neuměl postavit vlastní dřevěnou podsa
du z krajinek pod svůj stan.Dřevěné montované díly podsad z
nalubek se dnes používají z důvodů rychlé a nenáročné výstav
by tábora .Je to k velké SkodČ tábornického výcviku,ale prav<-r,
da,je to lacinější finančně.Z těch samých důvodů se upouští
od klasických podsad z krajinek.Neúměrně totiž stoupají ce•
ny dřeva.Dřivě bylo toto dřevo táborům prodáváno za symbolic- <
kou cenu nebo darováno jako palivový odpad.Dnes je tomu přes- l!
nš naonak.Kralinky se staly pro dřevařské podniky výhodným
zdrojem příjmů.
Pozornost budí a do mody přichází táboření v prostorných a
romantických indiánských stanech tzv.tee-pee.pro Btavbu tá
bora z několika tee-pee je zapotřebí velké tábořiště,ale na
druhé straně je v našich hynoucích lesích vždy nadbytek Bou
ček na vhodné tyče k těmto stanům.S tábořením v tee-pee při
chází i renesance indiánské romantiky,která duchovně i orga
nizačně Čerpá z historie a ideálů bývalého woodcrafterského
hnutí.
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"Plus_^’st_on ^29®"«
Volně přeloženo do češtiny; "Máte na '
víc". Nemusíme kopírovat pionýrské
tábory ROH,kde pro rozdílný a náhod
ně sestavený kolektiv mládeže se lé,pe . hodí rekreační program,vy tvořený
•pbiizě ze sportovních soutěží a her,
jehož ústřední osou je úseková celotáborová hra s dobrodružnou legendou
a sněkterými nenáročnými prvky, pio
nýrské , turistické , Či tábornické čin
nosti.Takový program se hodí pro na
še nejmladší děti,vlčata a světlušky.
Naše letní stanové tábory pro 12-17
leté hochy či děvčata,by měly být
opravdovým vyvrcholením celoročního
výcviku oddílu a celé jeho výchovné
činnosti.Na táboře máme nejvíce času
naučelnýaodborný výc
vik, na jeho zdokonalování v jakénikolv
liv oboru lidské činnosti.AÏ je to‘ ho
rolezectví,spěleologie.botanika,neteo
rol ogi e .astronomie, kartograf i e, zdxm- i
vověda a první pomoc,vodactví atd.
|
Výcvik lze provádět různými hrafei bes
»¿vodivého prvku,takže vyniknout zde •
mohou všechny děti bez rozdílu fyzic
ké dispozice,nebot by se především
mělo dbát na správnost a důkladné
znalosti.V tomto ohledu jsme hodně po
zadu za elitními skautskými oddíly ve
světě.Přitom schopné,obětavé a odbor
né instruktory v našich skautských
řadách naleznete.Přesvědčili jsme se
o tom na mnoha táborech i letos.

O LILIOVÉM KVĚTU

. !

Stylizovaný květ lilie známe již od starých Peršanů,Egypťanů
8 Indů jako prastaré znamení spojované se sluncem, míro ta a či
stotou.Od pradávna byly stříbrné lilie považovány i za jeden
ze symbolů Panny Marie.Jako erbovní znak se lilie vyskytuje
od nočátků erbornictví,které vzniklo ve I2.století,hejvětšího rozšíření dosáhla lilie v Evropě od 14.do 16.století.
1 hlavní město Francie Paříž,má ve svém znaku pět lilií.
Ale již roku 1303 se zásluhou:’italského mořeplavce Flávia
Gloje jako značka určující sever na námořním kompasu rozšíři
la do mnohých přímořských zemí Evropy.V 16 století se lilie
jako znak severu začala kreslit na námořní a Buchozemské ma
ny .
Málokdo ví,Že i jedna ze zemí České koruny měla kdysi ve Bvéta
znaku lilie.Bylo to Knížectví nisské,v jehož červeném štítě
je šest, heraldických lilií.Toto Knížectví bylo za krále Jana*
Lucemburského v roce 1342 připojeno k českému-'království.l)va
zachované erby Knížectví jsou dodnes vidět na staroměstské
mostecké věŽiv Praze.Zde také můžeme vidět na soše Karla IV,
šat Dlný heraldických lilií.Kdysi zde bývalo tradiční místo
jednoho dívčího oddílu-z Prahy.
S erbovní lilií se můžeme setkat na hradní bráně hradu Točníku,ale i ve znacích několika českých měst a obcí /Seč na Ohru
dimsku.Litomyšl,aj/.Lilie se objevuje i v řadě znaků českých
rodů,na příklad u Kunáše z Hachovic.nebo v erbu,který byl krá
lem Karlem VI.potvrzen 17.února 1735 rytířům Žižkům z Trocno
va.
.
'
Lilie najdeme i na domovních znameních a pamětních deskách,
V Praze je to například známý měštanský dua. • U zlaté lilie"
na Malém náměstí nebo pamětní deska s erbem vévodů Burguns-kých na Platý-zu v Praze na Uhelném trhu.
Pro své skautské hnutí převzal sir Robert Baden-Powell styli
zovanou lilii z námořního kompasu.Tvar lilie se tak stal zá
kladním odznakem různých skautských organizací na celém svě
tě.Samotná lilie má pro skauty vlastní symboliku.která je
všem dobře známá.Jistota správného směru kompasové střelky
je i jistota skautů,Že jejich cesta pod znamením Bymbolu mrav
ní čistoty-lilie,bude také úspěšná.
V Čechách se v začátcích skautingu lilie neužívala proto,že
středoškolský profesor tělovýchovy,A.B. Svojaík, náčelník a
zakladatel Junáků-českých skautů doufal,že skautská myšlenka
najde své uplatnění hlavně v Sokole.Prvním odznakem junákůčeských skautů byl proto trojúhelník a v něm postava atleta.
Ve skautingu v Čechách ae lilie začala používat až v roce
1919 a v jejím středu se objevil "chodský" znak:bílý štítek
3 černou psí hlavou.Je zajímavé,že tento "chodský" znak vzni
kl až koncem 19.století,a to jako ilustrace malíře Mikoláše
Alše k románu AloÍBe Jiráska "Psohlavci".Před tím měli Cho
dové v obrazu pečetě za znak sekerku a na svém praporu sym
bol svobodných sedláků- botu.
Prerfesor A.B.Svojsík chtěl v Čechách vytvořit skauting s ry
ze národní ideou a uvažoval dát svým skautům název "Chodové?
V době,kdy :české země- žily pod nadvládou Habsburků,šlo o
vzor aktuální,ale že se název pro skauty nehodí,o tom přesvěd
čil Svojsíka sám Jirásek.I tak však zůstali Chodové junákům
vzorem svou neústupností a Bvobodommyslností. Alšův "chodský"
znak-bílý štít s černou psí hlavou byl poprvé užit Českými
skauty ve dnech 27. 28.září 1913 v Praze na Trojském ostrově,
kde zdobil bránu ukázkového skautského tábora pro veřejnost.
ha podzim téhož roku zvolila si tento Alšův znak za svůj
nová skautská organizace založená prof.dr.Janem Hořejším,
která si dala i název Psohlavci.Bílý štít s černou psí hla
vou byl použit i v roce 1915 jako ilustrace k titulní stra
ně časopÍBU Junák,
Je zajímavé,že o 50 let pozdě ji,v roce 1964,název "Psohlav
ci" i chodský znak zvolili za Bymbol pro svých 13 mládežnic
kých oddílů vedoucí tábornického klubu v Praze,kteří pak ja
ko první na jaře roku 1968 prohlásili Bvé oddíly za skautské.
Po skončení druhé světové války při vytvoření Československé
ho Junáka nahradil psí hlavu ve středu skautské lilie státní ,
znak naší republiky.Po obnovení činnosti Junáka v roce 1968’
byla znakem této povolené skautské organizace opět tradiční
lilie s černou pbÍ hlavou.
Skautské lilie a jiné skautské odznaky objevují se nyní
často na oděvu dnešních trampů,kteří tím snad vyjadřují pod
poru skautskému hnutí,z kterého vzešlo i jejich trampské hnu
tí.Vážíme si těchto kamarádů,kteří s námi sympatizují a svým
chováním a vystupováním nedělají skautskému odzanaku,který
veřejně nosí,ostudu.Je pochopitelné,že skauti,kteří dneB
pracují s mládeží v různých společenských organizacích NF,
Při své činnosti z ochranných důvodů nepoužívají ani styli
zované heraldické lilie.
Dnes se skautské lilie leBknou na zelených košilích českých
skautů jen při slavnostním obřadu,kdy po vigíliích je přijí
mán rover do našeho skautského bratrstva jako jeho nový člen^

‘Maďarští skauta
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Pro dobrý skauting
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Ačkoliv Boučasné změny probíhající v
Maďarsku do jisté míry připomínají,
co -se u nás dělo v roce I968,obnovování skautingu tam probíhá poněkud ji
nak.U nás příchod aměn našel mnoho
hotových oddílů^a poměrně vysoké úrovni,nad nimiž rychle vyrostla celostát
ní struktura,která jakoby jen uvedla
v pohyb dávno připravené masy,a tak
několik měsíců po oficiálním vzniku
organizace již existovaly stovky let
ních skautBkýchttáborů.
Jakkoliv se režim našeho jižního
souseda jevil často liberální,se
skautingem zatočil svého času defini
tivně.Jak vzpomíná Géza Bodolay.Člen
současného vedení maďarských skautů.
Když se v roCe 1947 vrátila maďarská
delegace ze .Světového jamboree ,-našla
v Budapešti prakticky již jen pionýr
skou organizaci.Do roku 1948 přestal
skauting v celé zemi peálně existo ra‘t»
'•
V několika posledních letech se začaly při katolických školách organi
zovat oddíly mládeže,které se tu ví
ce tu méně hlásily ke skautské tradi
ci .Ne jakti vně jší bylo gymnázium v Sze
ntendre.Pravý počátek se však počítá
až od přelomu září a října roku 1988,
kdy se v kavárně Budapešťského muzea
Bešlo asi padesát lidí vesměB ještě
pamatující původní organizaci.Tato
skupina pak znovu založila skautskou
organizaci /Magyar Cserkesészcsapatk
Szovet/ pod vedením Emila Pappa,
Y letošním roce se konalo několik
táborů,byt ještě spíše na pokusné bázi a tenrve od počátku nového Školního roku se již stabilizovaná organiza
ce b prvními odchovanci Lesní školy,
která také proběhla v létě tohoto roku,chystá jí nábor ve školách a na vy
tvoření sítě regulérních oddílů.
Zdá se,že bude nutno vyřešil ^eště jeden problém,a to,že náhle ziskaná Bvoboda bez předchozí tradice
může vytvářet výrazně rozdílné nás
tupní pozice.Stojí tedy vedle Bebe
silnější skupina b početnějším členstvem orientovaná na spolupráci s
církví a slabší ochotná spolupraco
vat se současným reforormujícím se
vedením.
Doufáme,že vám budeme moci brzy in
formovat □ dalším vývoji Bkautingu
v Madarsku.

Voda pro Súdán
Německý svaz skautů /BdP/ do
končil před jistou dobou dvou
letý projekt "Voda pro Súdán",.1
na kterém se podílela více nežli’
polovina všech skautských od- I
dílů náležejících ke Svazu.
Německým skautům se podařilo
dát dohromady více než 25OOOO .
marek.
Za tyto peníze budou nakoupe- 1
ny vodní pumpy pro sto Súdánských vesnic z oblaisti jižního Kordofanu.
Skauti získali peníze výstavami a trhy,bazary,či
stěním bo.t a pouličními informačními stánky.Část
neněz přišla i od veřejnosti jako reakce na zprá
vy v ti6ku.Hlavním cílem tohoto projektu bylo
praktickou činností přivést skauty k chápání a ú- I
časti s problémy třetího světa,jako jsou podvýži
va a.nemoci způsobené používáním znečistěné vody.

... "Každý skaut svých třicet_stromků"
To bylo heslo akce amerických skautů pro minulý
rok /1988/.Každý skaut,který se tohoto projektu
zúčastnil musel na svých třicet stromků osobně
vydělat.Potom,když je i sám zakoupil,po dohodě s i
místními orgány,které pro stromky určily místo,
také sám zasadil.Do celé akce se zapojilo 115 ti.píc chlapců a.^děvčat.

bů.Rozpravu o tomto problému řídil generální se- 1
kretář švédské WWF /Světová organizace pro ochra-nu životního prostředí/ Jeane WahlBtedt.Seznámil
skauty s projektem WWF jak zachránit tropické
;
deštné lesy. "Hlídka džungle"se jmenuje tento
■projekt.
|
Výsledek tohoto lodního semináře na sebe nene;.. phal dlouho čekat.Po návratu z Anglie domů,do
Švédská,oznámil reprezentant Švédské skautské ra
dy Eje Rosén.že se všechny švédské skautské or
ganizace rozhodly připojit k výzvě WWF pomoci za
chránit tropické lesy.
WWF mohla započítat do projektu "Hlídka džungle"
1250 skautských oddílů.Jejich 150 000 skautů by-:
lo připraveno přispět.
Na adredu WWF začaly přicházet větší i malé část
ky peněz,které oddíly,družiny i jednotlivci po-ukazovali na konto "Hlídka džungle".
Skautská příspěvková akde trvá do konce roku
1989.Je krásným příkladem skautské odhodlanosti,
obětavě pomáhat všude kde je pomoci zapotřebí.

Skauti _ 222
í2EÉ?_
Y polských Katovicích proběhl kurs pro dobrovol
né pracovníky ve zřizovaných komunách do nichž
jsou umistováni toxikomani.
Skupině toxikomanů je propůjčen objekt /Btarý
statek,zanedbaný,opuštěný zámeček,hospodářské
stavení/,který je nutno opravit a jeho okolí
zkultivovat.
V čele nejvíce dvacetičlenné skupiny toxikomanů
stojí lékař-specialista se štábem dobrovolných
pracovníků.Zásada je,že všichni zde mají Btejná
ráva i povinosti.Léčení i léčitelé.
čel komuny je pomocí tvrdé práce, snahy o aobé»staČnost v ohledu ekonomickém,vyžadování a dodr
žování pravdivosti k životu překonávat návyk na
drogy.
,
Kurs o němž byla na počátku řeč byl pořádán pro
dobrovolníky rekrutující bc ze skautských řad.
Zúčastnilo se ho 35o skautů a skautek.

S

U2D-1?SP_CS:T2

Scout Post-ChristaiaB_Delivery_
Vždy o vánocích mohou angličtí skauti ve svém oko
lí roznášet vánoční poštovní zásilky.U příležito
sti této činnosti bylo vydáno již velké množství
skautských nálepek,kterými se zásilky označují.
i

"Viking
Ve čtvrtek 9.března 1989 odcestovalo 1500 švédt
ských skautů z Goteborgu do Londýna.Započala se
jedna z největších událostí Švédského skautského
hnutí v poslední době.
Na palubě lodi "Tor Line" nebylo k nalezení ani
jedno volné mí sto.Všude byli skauti.A všichni v
příjemné a nádherné atruosfeře.
V každém otevřenějším a volnějším prostoru palu
by byla vzdělávací centra.zabývající se vším,co
mohlo skauty zajímat.a co Je dobré umčt.
Spolu se švédskými skauty byl na palubě Jeho
Veličenstvo švédský král Karel XVI,čestný předse
da Švédské skautské rady.Sám aktivní skaut od
chlaneckých let.Účastnil sc živě jako instruktor
všech aktivit.
Jedna z největších vdělávacích stanic se zabývala
péčí o životní prostředí.
Dlouhý čas,2a velké pozornosti Bkautů.byl věnován
projevu a následné diskuzi o ničení tropických le-|
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Ještě jednou ze Švédska:Již 26 roků organizuje
švédská skautská'organizace specielní tábory
pro invalidní děti a mládež.
Pro -postižené děti,které mohou ve skautsky ve
deném táboře prožít několik prázdninových týd
nů mají obrovský význam na celý život,
rředně si každý účastník musí,samozřejmě za poci zdravých skautů,postavit svůj příbytek.bále
še všichni,zdraví i handicapovaní,podílejí na
službách v táboře.Od nakupování zásob až po va
ření v táborové kuchyni.Rovněž noční hlídky a
plnění nejrůznějších skautských zkoušek se drží
a provádějí za spolupráce a spoluúčasti.a.pečli
vé pomoci.nikoliv však hýčkání,zdravých skauts
kých instruktorů.
Pobyt y táboře není pro vedoucí ani instruktory
honorován.Každý z nich,i skauti,kteří v průběhu
tábora působí jako patroni handicapovaných dětí
si musí zaplatit táborový poplatek.
Zájem o účast na táboře je obrovská,a-.to jak u
invalidní mládeže tak i u dětí zdravých.
Jeden instruktor tohototábora řekl;"Bez těchto
táborů bych asi nebyl takový jaký jsem.Nenaučil
bych se rozumět tomu,že není samozřejmé,že Člo
věk přijde na svět ve všech ohledech zdravý.A ani
tomu ,jak člověk správným způsoben pomůže druhému.*1

Přiznávám,že b názvem Článku,který vypůjčený je
dnes na této stránce jsem dlouho nesouhlasil.
Byl nad mé chápání.
Kdysi,po invazi sovětských vojsk,otištěný bůhví v
jakém časopisu ,nalezl jsem jej.rozečtený otcem,na
kuchyňském stole.
Ležely na něm pohozeny jeho brýle.
Jakpak to pane »polemizoval jsein s autorem Článku,
proč nám tvrdíte,že Srpen není naší prohrou?Když
celý Život kolem nás se prohře podobá.A to i přes
to,že národ první rok po okupaci oslovil nový re
žim vzdorem a vše. nasvědčovalo tomu, že v něm nikdyneumlkne.
Ale umlkal a já cítil,že mám pravdu když jsem na
tem Článek vzpomenul.
Potom,v roce 1970,jsem o tom byl více a silněji
přesvědčeni než kdy jindy.To hořel náš poslední

oheň,pár minut před koncem skautingu.A odcházeli,
ti,co jsem měl rád,i to co jsme měli rádi.Cožpak
tohle nebyla prohra?
A nepřišla snad v té strašné noci z jejíhož násle
dujícího dne přenáším dosud děsné obrazy svého
dětského strachu?
Nic jsem nevěděl o paměti národa,která vskutku by
mohla být polště-jší ,ale zaplaí bůh,že je.
Nic jsem nevěděl o zákonu bumerangu v politice a
v životě.0 zpupnosti moci,která nepoučitelná stá
le překračuje a přepíná své síly,předepíšujíc si
větší a větší dávky narkotik před strachem ze smrti..ve vlastních zvratcích.Nic j6em nevěděl.
Domníval jsem se a obával,že Srpen bude
zapomenut.Svědčilo o
tom ticho a malátnost

NEBYL
NAŠÍ
. PROHROU

národa,který lhostej
ně obětoval ty,kteří
vytrvale připomínali
srpnový strašný dldh.

Zatím z krátkých kal
hot a svých omylů vy
rostla má generace.

Zdá se,že vyspěla i
generace těch,co k
nám přijela v tancích
Už vím,že Srpnovou
nemoc je možné změnit
v uzdravení.Dnes vín,
že nebyla prohrou ná
roda,ale prohrou těch
kteří mu ji naordino
vali. Vědí to oni,víme
to i my.

Snímky jsou použity
z materiálu.který
vyšel v srpnu 1968
pod názvem Nepokoře
ná svoboda.
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'i anketě Lidových novin na otázku
"Proč jste s<* rozhodl podepsat
prchlášerií ř.ěkolik vět" odpověděl
■Jiří Černý,známý hudební teoretik
i nublicista:
1‘rotože vystihují,co se mně u nás
nelíbí,i Jgk bych ai představoval
to změní t.Štvanice na signatáře ,
včetně pokusu o jejich sociální
zbídačení pomocí černých listin,
ml jen potvrdila,že jsem se rozhodl
správně.Dostál jsem dvěma důležitým
slibům svého života: jun á c k ém u a univerzitnímu.

i topařa • praktika

A h

PAR RADEK CTEHARŮM
Nejčastější dotaz,který dostáváme
se týká ohlášených,ale neotištč ných Článků.Chceme vás ubezpečit,
že nás k této praxi nevedou žádné
oba vy,ale pouze důvody technické
a nraktické.Některé zprávy a člárnky jsou zkrátka aktuálnější a nám
se zdá,že mají právo být otištěny
před těmi,které třeba už byly oh
lášeny./Dnes je to například zprá
va o exilovém skautingu,inserovaná do druhého čísla/. To znamená
že na všechny avizované články se"
postupně dostane.
Sondy některých čtenářů jak Činu
pomoci finančně jsou potěšitelné.Zatím nás však nenapadá jak tento
bezpochyby užitečný plán uskuteč
nit.Necháváme tedy tuto záležitost
otevřenou.
Méně potešitelné'jsou zprávy o tom,
že číslo druhé k některým čtenářům
nedorazilo.Budeme uvažovat o případ
ném dotisku.
Čtvrtým Číslem uzavřeme první ročník
Oinu.Jisté okolnosti naznačují jiné
možnosti tisku.Rozhodně však,pokud
nedojde k nějaké extrémní Bituaci,
hodláme ve vydávání Činu pokračovat,
Vás,bratři a sestry,žádáme o zaslá
ní vašich názorů,zamyšlení a zhodno
cení práce redakce.Věříme,že se k
nám vaše podněty pro další práci doBtanou a zúročí se v užitek nás všech.

L__ ________ ______________ J

Veškeré potřeby pro skau
ty přesně dle předpisu
obdržíte jedině v obchod
ním domě

J.HouÉk Praha,
Vodičkova ulice číslo 34.

Bohatý obrázkový cenník
skautských a sportovních
potřeb, zašlu na požádání
zdarma a vyplaceně.

<%V 4.

V tomto roce vydali polůtí harceri ve svém riakl.-ida telství "Slask" knihu F.A .Klstnera , spiso
vatele cestovatele a prvního vůdce našich Les
ničit škol která v Československu vyšla v roce
íyúb pod názvem Dobrodružnou stezkou.

Dr.Velen Fanderlík
Vodní skauting a Josef J<tfsnler-Li uvnký
Skauti u Skvoreckých
Světový skautský znak

