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NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ ČS SKAUTŮ A SKAUTEK

Pět let bez br. Fanderlíka
'Když jsme si na jaře v roce 1949 rozebírali skromný
majeteček naší vlčácké smečky, zbyla ma mě otřískaná
figurka prince z loutkového, divadla a příručka s náz
vem LISTY JUROVI. Bylo mi málo na to abych jejímu ob
sahu rozuměl,natož abych znal či cokoliv věděl o je
jím autorovi.
,Vzal jsem si ji sice,avšak závistivě přitom pošilhá
val po lesklé polnici s třapcem,kterou si vybral můj
kamarád,
.
"Není to nadlouho,co se rozcházíme,bratři ",řekl nám
tenkrát náš vedoucí,
0,jak se mýlil.Bohužel,
Přešla léta»dospívali jsme.Začínali jsme chápat pos
lání onoho posledního jarního dne v devětačtyřicátém
roce.
Listoval jsem v Listech.Jurovi.Vzpomínám si na první
okouzlení už při čtení úvodu:"V Dartmoorských vřeso
vištích, kdesixv Anglii,v srpnu 1945."
To už jsme věděli,že je třeba nějak pokračovat ve
skautské práci.
Vůdcovských kursem a Lesní školou se nám staly Lis
ty Jurovi Velena Fanderlíka.
Vychoval nás nepřímo.dálkově,až od kanadských jezer,
rozšířil řady nových skautských vůdců.Československý
skauting mu nemůže být doBti vděčný.Stejně jako mu
nemůžeme»bohužel»poděkovat.Pátý rok není mezi námi.
• Určitě se nám dívá přes rameno a má radost.
Za sebe bych mu rád řekl: "Byla to vlastně má život
ní klika,že na mě tenkrát nevyšla ta trupeta,bratře
starosto."
Pedro.

Dr.Velen Fanderlik
11.2.1907 - 2.2.1985

Milí čtenáři.Opět nás jednou čas
předběhl.Samozřejmě bylo obnovení našeho
hnutí konečným cílem,který jsme měli na
mysli,když jsme koncem loňského roku dá
vali reálnou podobu představě skautského
samizdatu.Začínali jsme v hluboké konspi.raci,nebol ťehcty se nám proces jevil roz-■ tažen do několika let.A ejhle,po nic netu
šícím třetím čísle přichází toto v době ,
kdy již--můžeme mít zcela určitou předsta
vu konkrétní organizace v blízké budou cnosti.A nebude to snad jen obnovený Ju nák s jeho tehdejšími nedostatky ,nýbrž
skutečná skautská organizace podle všech
mezinárodních pravidel»které se otevře
vstup do světového bratrství.
Všechny tyto příznivé zprávy ovšem je
ště neznamená jí,že by se Čin zcela pře žil.Reprezentoval zpočátku' jistý radikál
nější postoj a i přes současné heBlo jed
noty ho bude po nějakou dobu zapotřebí ,
nebol recidivy ideologizujících a politizujících přístupů se nadále vynořují.
Vycházíme tínrto číslem částečně ze
stínu, a otevíráme čtenářům možnost zpět
né vazby.Budete-li nám chtít něco sdělit,
můžete tak učinit na adrese: Daniel Kumermann, Rozšířená 23»Praha 8,182 00.
A na závěr bychom rádi vyslovili podě
kování Činu nezávislým iniciativám,které
nám v počátečních fázích velice pomohly.
Jejich portoc byla jen logickým vyústěním
naší dlouhodobé spolupráce s těmito akti
vitami , pro jevem jejich postoje ke skautingu.Rovněž,jak řekl jeden významný ativista,splácením dluhů,nebol jen pár pražských
• oddílů se nebálo při jímat děti z těchto
kruhů a nechat je' tak podílet na skautské
činnosti.Tento vztah,jak doufáme a věří
me nekončí současným rozšířením prostoru ,
ke svobodnému dýchání,ale naopak bude dá
le pokračovat.

Co už na stránkách Činu nebudete' číst:
"Východoněmecký exodus a skautská pomoci
"Zpracování závěrečné zprávy komise ÚV
SSM kontrolující letní dětské tábory."
Ze stejného soudku je i materiál o poku
su některých našich bratří a sester za
vést v sedmdesátých letech do PO SSM
skautskou metodiku.Byl to poměrně obsáh
lý a velmi zasvěcený článek s názvem
GiLLwellský kruh s Internacionálou.
Není vyloučenou,že k posledním dvěma se
v budoucnosti vrátíme,avšak současná si
tuace nás nutí abychom se autorům omluvi
li. Věříme,Že řady našich přispěvatelů ne
opustí a zůstanou nám příznivě nakloněni.

VELEN VZPOMÍNÁ
Nezapomenutelným zážitkem druhé světové války byla pro mne
evakuace našich vojsk z Francie.Jak asi víte,v roce 1940 pře
kročili Němci Belgii a Holandsko„Francouzská armáda se prak
ticky zhroutila.My Čechoslováci,jsme byli v jižní Francii na
‘ pobřeží Středozemního moře,kde jsme měli asi dvacet tisíc li
dí,z toho deset tisíc bylo posláno na frontu.Zbytek čekal na
transport za nimi.Já jsem byl v té druhé části.Mezitím došlo
k úplnému rozložení frarncozské armády .Vznikla otázka jestli
budeme schopni vyvézt naše lidi z Francie do Anglie.Chybělo
spojení,nebyly vůbec žádné zprávy.Panovala nálada více než
nejistá.
.
Jedno odpoledne si mě zavolal náš velitel generál Miroslav.
"Vy umíte anglicky,že",povídá. "Ano,jakžtakž,pane generále."
"Podívejte se,potřebu ji někoho kdo zajede na náš konzulát
do Marseille a pomůže jim b evakuací našich lidí.To zanaraená
aby lodě.vyskytující se v okolí Marseilles byly dirigovány
sem,do Sete aby mohli odvézt naše vojáky./ Sete byl nejbližší přístav od naší posádky/
"Odjadu ještě dnes,hned .Vyberu si jednoho důstojníka. "Gene
rál na to odpověděl: "A já vám k tomu dám svého„nejlepšího
šoféra." S díky jsem generálovu nabídku odmítl.Řekl jaem,že
mám svého šoféra. "Kdo může být lepším šoferem než můj Fran
tišek",divil se pan generál. "Můj šofér-pašerák,který mě z
Marseilles vyveze kdyby je obsadili Taliáni.Nechtěl bych tam
zamrznout,"
"Správně,vidím,Žé myslíte na všechno".pochválil mě.
Přijeli jsme na konzulát,který byl prázdný až na domov
níka Francouze. "Všichni odjeli do Uranu...", řekl nám.
První věc,která mě V prázdném konzuláte napadla byla likvida
ce archivu.Nařídil jsem spáVt především váechny vojenské
spisy.
Ještě s druhým důstojníkem jsem se sebral a šel do přístavu
navázat nějaké spojení s někým.
Velitel přístavu -admirál- byl velice ochotný a milý.
"Udělám pro vás cokoliv budete chtít",řekl nám," jenom kon takt 8 loděmi si musíte navázat sami."Admirál,jehož jméno si
nepamatuji,vypadal jako Anatole France„měl dlouhé bíle Vou
sy do půl těla,nám doporučil abychom se obrátili o pomoc-na
radiostanici přístavu.
,
S velitelem radiostanice jsem se domluvilyže nám dá okamžitě
avizo jakmile dostane spojení a nějakou lodí.
Trvalo to asi půl druhé hodiny,když pro nás opravdu přiběhla
hlídka.
Dostal jsem kontakt s anglickým kapitánem,který láteřil,že
ho prohánějí Taliáni .Dvakrát prý ho už. bombardovali. Asi za
hodinu po naší rozmluvě radiostanicí přirazil k molu.gavedl
jsem ho k admirálovi,který dal rozkaz vybavit jeho lod vším
co potřebovala.
' .
' '
Zá šera,majáky kvůli bombardování nesvítily„konečně vyplula
naše první'revakuaČní lod.
V 8 večer jsem dostal další kontakt. Byl to kapitán H^teš-to
jméno nezapomenu.Dlouhý chlap jako tyčka.Také jeho lod byla ' ’
naložena potravinami a palivem.Tento kapitám mohl vzít na pa?
lubu dva a půl tisíce lidí.
Na jednu věc jsme přeci jen u něj narazili, Říkal nám
Já
jsem tady nikdy nebyl,neznám to zde,nevím jak vypluji z pří
stavu. Potřebu ji mapu,"
Admirál mu řekl,že' mapu bohužel nemá.Zavadil však očima o vel
kou nástěnou. mapu,co visela přes čelní zed kanceláře. "Tu vám
ale nemohu dá't,mám jen tuhle.jedinou." Kapitán se otočil ke
mě: "Kdyby tu byl nějaký "this páper? Nevěděl jsem co to je.
"Podívejte se na záchod.Prostě,role klosetpapíru by byla dob
rák "
,
.
;
,
, ,
' ’
Celé to rychlé pochopil admirál:"Pánové,máme tady přeci pauzo
vací papír." Kapitán si rychlými tahy mapu obkreslil.Za pár
chvil na to odjížděl do Sete.
Telefonoval jsem našemu veliteli co se děje a čeho jsem už do
sáhl.Generál mi ke konci rozhovoru řekl: "Tak to abyste se už
vrátil?"
Přesto jsem v Marseilles zůstal ještě dva dny,3 některými lo
děmi jsem se domlouval přímo na moři a posílal je do Sete rov
nou.
'Další den přiletěla Taliár.ská letadla.Jejich bomby zapálily
jednu loď v přístavu a pobořili pár baráků„Panika byla veliká.
Proti náletům,které jsem později zažíval téměř den co den v
Londýně,to však nic nebylo.
Zabalili jsme kufry»rozloučili se s Anatole Francem,který jen
poznamenal,že už je pro nás opravdu poslední čas,a vykličko
vali z obsazované Marseilles^
Pan generál se mě později ptal jak jsem tohle všechno dokázal.
Řekl jsem mu:" Jenom jsem udělal to,co jsem udělat měl.A byl
jsem připravený na všechno."
loto Velenovo vyprávění osvětluje,jak naši sk... ;i- tehdy když
to u táborového ohně vyprávěl byl starostou J áka- aktivně
přispěli v našea odboji proti íašisasn»
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Major Dr.Velen Fendsr? í j
ro.-.e 1946
mezi skauty v Hradci Kr^lc-.é.

Dr.Velen Fanderlík po zvolení za
starostu Junáka.

Dr.Velen Fanderlík s m??. - alkou Sláv
kou, rosenou Zvědělíkov. při návště
vě Lady Baden-Powell - ■'■•jím bytě v
Londýně,

Ještě o lilii

JAK ŠEL ČAS
20.11.89.
Někteří členové redakce Činu se setkávají v klubovně ve Spá
lené -ulici s vedoucími oddílů Ligy Pěti.Toto setkání přináší
pracovní,ale vzhledem k situaci otevřený závěr: Zahájit čin
nost "Klubu přátel skautingu" a k tomuto záměru vytvořit pro
stor zřízením "Skautské informační kanceláře'/
22.-11.89.
*
Snažíme se navázat spojení -b Františkem Kašpárkem»předsedou
bývalé Pražské rady Junaká.

..

-

Ve vztahu k Občanskému fóru se prohlašujeme za skupinu pr<j
obnovení skautingu.Delegujeme své zástupce u Občanského fo-ra.Zveřejňujeme kontaktní adresy.
Tento den jedná Iniciativní skupina pro obnovení Junáka se
členy sekretariátu ÚV SSM.

25.11.82x
Roy Svoboda svolává pracovníky Pražské rady Junáka a vedoucí
TOM na 30.11.89 do Žitné ulice 42.

26.11.89. '
Vylepení"Prohlášení přípravné skupiny pro obnovu skautingu,
■oodepBané Jaroslavem Foglarem,Janem Remišerem,Jiřím Záchariášem a Ivo Vacíkem.V něm vyhlášení otevření "skautské infor
mační kanceláře." . r
,
Dopoledne schůzka redakce Činu a vedoucích Ligy Pěti doplně
ná o zástuppe Dvojky a dalších oddílů.Přichází Vláďa Princ a
Karel Průcha, Jiří Navrátil.
,
'
Večerní schůzka přibližně v obdobném složení.Zde předložen
návrh stanov Svazu skautů a Bkautek.
Poprvé čteno prohlášení,které bylo o něco později přeformulo
váno' do 7 bodu-podraínek za nichž chceme skautskou organizaci
obnovit»Původně bylo bodů 8 + úvod,které se vypustily.
27.11.82.
■ '
'
- .
■
Vě_SvoSodném slově zveřejněno prohlášení "Skauti znovu".
Opět setkání ve Spálené ulici.Vyhlášeno a odsouhlaseno 7 bo
dů.
2§.11.89i
..
Otevření "Skautské informační kanceláře,"
t
Článek v Mladé frontě o jednání Iniciativní skupiny na UV SSM.
*V něm výzva k účasti na schůzce 2.12.89 v Městské knihovně.
29x11x89.
Konzultace ve Spálené s br.Šumem. .
Setkání činovníků v restaraci "U korunek!'
50xJ1.82.
Setkání v Žitné.Pražská rada+vedoucí TOM.Dohoda o sobotní
schůzce.Přijato 7 bodů.

1x12.89. ■
•
/.
Pozvání zástupců "Skautské informační kanceláře" k jednání
na Ped.fakultu.Toto setkání řídil br.Pachman.Jako hosté čle
nové stávkového výboru Ped.fakulty.
Organizační schůzka k zajištění sobotního setkáni v Městské
knihovně.Zdě /klubovna ve Velesíkavínově ulici/ dopracován
program schůzky a její režie,
•Slavnostní schůzka za účasti několika tisíc skautů a skautek
v Městské knihovně. .
4.12x89.
Setkání pracovníků "Skautské informační kanceláře" a Ligy
Pěti 4 Vláda Princ.

,

Skautský odznak-lilie- tak jak ho větši
nou znáte,či jak ho můžete vidět v záh
laví tohoto časopisu,byl od doby svého
vzniku,resp. zavedení nošen více než
250 miliony skautů.V současné době ho 2.«
nosí asi 16.milionů skautů ze 150 zemí
a teritorií.Je to jeden z nejznámějších
symbolů na.světě.Ne všichni však znají
historii jeho vzniku,proto se o ni krátse zmíníme.
Původ odznaku popsal sám B.- P. slo
vy: "Vzali jsme si svůj odznak z mapové
značky,která mapu orientuje k Beveru."
Lady B.-P. později řekla: "ukazuje nám
správnou cestu."
Odznak tedy skautům,že mají být prav
diví ‘a spolehliví jako kompas při dodr
žování skautských ideálů a při ukazová
ní cesty ostatním.
Tři vrcholy odznaku :<■. representují
pro skauty tři hlavní body skautského
slibu.Dvě ozdobné pěticípé hvězdičky
jsou v některých zemích chápány jako
pravda a vědění.
Ve světovém skautském odznaku je zá
kladní motiv obtočen provazem,na kterém
je uvázána plochá spojka.Ta představuje
jednotu a bratrství: skautského hnutí na
celém světě.Stejně jako nelze rozvázat
plochou spojku,aí; taháme za provaz sebe
víc, zůstává i při svém neustálém rozrů
stání naše hnutí jednotné.
Světový, odznak je bílý, na pozadí krá
lovského purpuru.I to má. svou symboliku.
V heraldice bílá představuje čistotu a
královský purpur vůdcovství a pomoc bliž
ním.
, ■
Aještě jedna zajímavá verze vzniku zna
ku, lilie: Encyklopedie Britannica uvádí,
že prý pochází z větrné růžice,která je
mnohem starší než kompas a která^se po
prvé objevila ná mapách středomořských
kormidelníků,Osm základních směrů větru
bylo označováno řeckými písmeny,sever
měl písmeno "T" /jako tramontana/
V průběhu času se "T" spojilo s hlavou
šípu,takže nakonec přestalo být chápáno
jako písmeno "T".

Tři prsty
Viděli jsme několikrát během posledních
demonstrací v Praze,že tam,kde při hym
ně ostatní zvedali dva prsty.objevily
se i tři v klasickém skautském pozdravu,
Bylo to velice potěšující,že náš pozdrav
takto aktivně žije,že právě tam v ulicí<
kde se tentokráte rozhoduje o budoucí
mravní orientaci národa,jsme mohli spat
řit lidi obracející se ke své skautské
identitě.

tingu původní smysl.
Trvání na samostatnosti skautské organiza
ce nás nikterak nediskvalifikuje od jed -»
nání se svazáckým ústředím,a to pokud
půjde o společné kroky ve prospěch celé
Pojem "kulatý stůl" se pro nás,obyvatele východní Evropy,Btal
společnosti,či o jednání o navrácení za
symbolem složitých,avšak namnoze úspěšných politických jedná
baveného majetku Junáka.
ní.Jestliže jsa® si pro sdělení Bvých názorů vybrali název
Pokud jde o Pionýrskou organizaciL-SSM: ne
stojící v záhlaví»neznamená' to,že bychomupomysiného stolu
stojíme o to,aby byla slabou a kulhající,
chtěli v budoucnosti setrvat sami.Své postoje k perspektivám
přejeme si ji silnou»kvalitní a výchovně
československého akautingu sdělujeme především proto.abychom
usněšnou,také proto,že náB tím bude nutit
vyvolali diskusi,pomocí které zaplníme křesla u našeho stolu
k intenzivnější práci na sobě.
tak ,aby se stal opravdu kulatým;
.
Myslíme si,že současná doba umožňuje
Budou zde tlumočeny názory členů redakce Činu na události
svým stále se rozšiřujícím' prostorem ukolem prvních kroků obnovující se čs.Bkautské organizace.Je
, platnění všech dosud spících předností
stliže v některých případech zabočíme do sedmdesátých let,ne
skautingu.Nepromarněme tuto příležitost
znamená to,že odbíháme od tématu,jde o nutný návrat do histo
naděeným návratem ke kloboukům.liliím a
rie,neboí v ní,jak Čtenáři pochopí,je soustředěno hlavní těži
totemům.Vybudujme moderní skautskou or
ště dnešních problémů a těžkostí.
ganizaci ,která jako celá naše společnost
Představa redakce Činu o skautské organizaci byla a je
vykročí sebevědomě,bez chytračení a tra
výsledkem dlouhých úvah,-jejichž konečnou podobou,po neuskuteč dičního šve jkování , do jedenadvacátého sto
něném .projektu vyvolat společenství činovníků,kteří by se oletí.
ficiálně přihlásili ke skautingu /rok 1968/,jsou první a dal
ší čísla tohoto zpravodaje..
Od samého počátku jsme se zásadně hlásili a chtěli navázat
Tyto názory podepisují nejen redaktoři
na pojetí prvorepublikového Svazu skautů a skautek,a to z ně
Činu,ale i tito bratři: Jiří Zachariáš,
kolika důvodů : Tím prvním byla., určitá .profanace Junáka,který
Ivo Vacík,Jiří Kafka»Miroslav Kopt,
dílem musel,v období své činnosti,čelit tlaku moci a. tím ustuDovat-od původního skautského obsahu téměř až k nerozeznatelnosti své prvotní podoby,avšak na druhé straně sám produkoval
svou ústupovou taktikou jisté procento funkcionářů,zasázených
v rozhodujících pozicích,kteří v určité chvíli neváhali pro
měnit své skautství za stranictví.
Návrat k podstatě Rkutingu jsme chtěli vyjádřit i v názvu or
ganizace; jsme za tím,že tento návrat je úkolem prvořadým.
O tom jak si nejlépe hrát na pašeráky byla v minulosti napsá
na spousta knih,ale to že jsme skauty,jsme si museli sdělovat
po koutech,a to i v době,kdy trval oficiální. Junák.Oč význam
nější výchovné podpory se dostane stovkám vůdců,kteří apel ke
skautské čestnosti a obětavosti budou moci vyztužit,kromě své
ho příkladu osobního,ještě konstatováním,že .ke stejným ideálům
se hlásí miliony chlapců, a děvčat na celém světě,a.co víc,
jsou to naši bratři 'a sestry,patříme k nim.
Důvod třetí,proč stojíme zá svazovou strukturou,je ten,že máme
za sebou zkušenosti posledních dvaceti^let.V 68.roce byla ne
důstojně obětována silná základna křestanských oddílů a základ
na oldskautská.To byly nejen počátky neslavného konce Junáka,
ale znamenaly.ve své podstatě především opuštění toho,co v or
ganizaci mělo programově pevný skautský základ.,
Posledním důvodem je opět skutečnost vycházející a opírající
se o současné zkušenosti .Svazová organizace by totiž umožni
la činnost nejrůznějších druhů oddílů,které v této době sto
jí na pozicích Woodcraftu,avšak cítí se být skauty.
Když jsme se tedy,společně s celým národem,ocitli po 17.11,
unrogtřed převratných změn,rozhodli jsme se uskutečnit program
. z loňského ledna: soustředit skautské činovníky a s nimi roz vinout debatu o smyslu skautingu a teprve potom budovat orga
nizaci ..Počítali jsme samozřejmě s možnými názorovými střety.
Co nás však skutečně nenapadlo,bylo to,že tzv.iniciativní
skupina pro obnovu Junáka br.Pludka a br.Macháčka započne jed
nání o jeho ustavení na půdě SSM,Na tuto možnost,na toto ře
šení nikdo z nás,ani z taktických důvodů, j.estli se to tak dá
nazvat,programově nepomyslel.Je jich oznámení v denním tisku,
Že se k jednání na. U.V SSM odhodlali jít ještě 23.11.1989,pů
sobilo jako, zlý sen.Komplikované bylo na celé věci ještě to,
že vedle osob zcela společensky kompromitovaných se. jednání
v sekretariátu Vasila Mohority zúčastnili činovníci značných
kvalit,jichž si i my vážíme,
I když pohnutky,alespoň některých členů tzv.iniciativní sku
piny pro obnovu Junáka;leží jinde než ve snaze přinést pomocí
UV SSM naší mládeži skauting ..zabývali jsme se přesto, otázkou,
jaký by to vlastně by.l skauting takto získaný.Navíc získaný
lidmi,kteří podle našeho názoru ztratili jakékoliv oprávnění
hovořit a jednat za čs.skauty.Opět by nám chtěli dát jen "junačení",jemuž by snad vymohli lilii,ale zároveň ochranu stra
nických skupin.
'
'
Tato představa opětné možné deformace skautingu nás vyburco
vala k tomu,že jsme vypracovali sedmibodové prohlášení podmí
nek,za kterých chceme skauting obnovovat.Zatímco na těchto
bodech se všechny proudy stojící za obnovou skautingu shodly,
.nevyřešena zůstala ještě otázkk^stažení "'těch činovníků,kteří
nesou přímou odpovědnost za likvidaci Junáka v roce 1970.Své
neudržítelné. postavení si uvědomil,jak se zdá, jen br.Plůdek.
Očekáváme takovéto osobní prozření.i od těch ostatních.
. 'Navzdory tomu, že riskujeme získat nálepku radikálů,, jimž
jednota skautingu neleží na srdci,trváme nadále na oněch sed
mi bodech,které jsou pro nás závazkem pro další práci Ve'skau- i
tingu.Jsme samozřejmě ochotni k jednání i kompromisům,v čem .'
I
však kompromis možný není,je otázka výchovy a vzdělávání po-,
mocí.skautingu.Jenom tak.j k jsme přesvědčeniyse vrátí skaú-

PŮLKULATÝ STŮL 1.

4

*

Ne druhém čísle- Činu byl komentován bezesporu alarmující jev
vyskytující se v-určitých kruzích naší mládeže - kult naBÍlí
a vandalismu vedoucí až k napodobování fašismu.ha. omezené plo
še nebylo možno Dostihnout všechny stránky problému a s ohle
dera na jeho naléhavost bude jistě potřeba sek němu ještě ví
cekrát vrátit v zájmu jasné orientace skautsky cítící mládeže.
Především je třeba vzít v úvahu,že tento kult násilí není
specifickým rysem reálného socialismu,nýbrž trápí veřejnost i
politiky ve všech vyspělejších zemích.Průběžně přinášejí zá
padní média otřesná svědectví o gangsterismu,násilí a šikano
vání,které začíná už mezi malými školáky a končí u části star
ší mládeže obecnou kriminalitou,která je provázena,v minulos
ti nevídanou,samoúčelnou brutalitou až sadismem.
0 subjektivních příčinách bylo už i u nás napsáno dost,rozbo
rem objektivních příčin se však naše sdělovací prostředky do
sud nezabývaly-.
,
Faktem je,že děti a mládež na Západě mají k dispozici pod
statně více motivujících předloh- od ffi.mů v televizi a kinech
ořeš značně obskurní filmy šířené na videokazetách a široký
výběř nejrůznějších propriet považovaných za symboly násilí
až po velké rockové koncerty,které mají dnes 8 hudební událo
stí pramálo společného.U nás se zájemci k těmto zdrojům dopo
sud dostávali naštěstí dost klopotně a za nemalý peníz.Na dru
hé straně však,Bouběžně s tímto pochybným byznisem,mají na Zá
padě volné pole působnosti a k tomu navíc plnou podporu vlád
ních,politických a veřejných míst ty síly ,které si kladou za
cíl působit na děti a mládež v pozitivním směru.Takových orga
nizací je velmi mnoho a patří mezi ně samozřejmě i skauting.
Právě v těchto možnostech a v postoji politického a stát
ního vedení je situace v reálném socialismu zásadně odlišná.
Prakticky jsou vytvořeny takové vnější podmínky,které jsou
přímo ideální, pro kultivaci a reprodukci sociálně patalogic^
kých jevů neji mladými,i když snad nejsou záměrným cílem ve
dení .Připomeňme nejzávažnější z nich..
Paralyzovaná funkce rodiny ve značné míře způsobená nutnou
zaměstnaností matek.
Dlouhodobě nevyhovující skladba učitelského sboru.Při výběru
se' zásadně nepřihlíží.k talentu pro učitelské povolání.
Systém obřích centralizovaných učilišt a internátů,které od
trhnou děti z domova a není v nich prakticky•možný individuál
ní přehled učitelů ani vychovatelů.
Vedením podporovaná^inverze ,popřípadě úplné "revoluční překo
nání" tradičních morálních hodnot.I když se komunistická ideoióéia všeobecně velké oblibě netěší»komunistická morálka byla
ochotně a široce asimilována díky své nenáročnosti a nezávaz
nosti .
Orientace represivních složek státního aparátu na potlačování
nekonformního myšlení,zatímco obecná kriminalita je reletivně
tolerována.Také "fašistické projevy" vyburcují soudruhy tepr
ve tehdy dotknou-li se přímo ideologických tabu.
Záměrné zamlčování podstaty fašismu»které vedlo jednak k jeho
podceňování a jednak k vžité představě,že fašismus je jakýmsi
protipólem komunismu.Nejeden středoškolák či učen,který si
hraje "na fašisty",činí tak v mylné víře,že tím-revoltu je
proti stávajícímu neuspokojivému establishmentu.Nikdo mu ne
vysvětlil,že obě formy totálitarismu jsou dvojčata z kolébky
marxismu a jsou jedno od druhého těžko k rozeznání.Takzvaná
protifašistická výchova,byt soustavná,byla a je tak slabomysl
ná,že bohužel proměnila. V nejedné dětské hlavě fašisty v jaké
ši Jánošíky.
. .
,
,7
Zamyšlení nelze ukončit jinak než ífráhou,jak by asi mohL pro’ti kultu násilí a bezpráví působit v našich podmínkách skau ting.Zdá se,že.ne příliš a ne bezprostředně.Především proto,
že jádro fašíaující mládeže stojí mimo tradiční sféru vlivu
skautingu.Rekrutuje se z lumpenproletariátu a tam skauting. nik
dy nelovil.Jiné je to s chlapci a děvčaty»kteří se k bandám
přidávají z nudy,z nenaplněné touhy po dobrodružství.Ti by 1
snad mohli přímo ve skautingu nelézt prostor pro pozitivní vy
žití.
'■
Větší význam by patrně mělo nepřímé působení skautingu.Totiž
pronikání skautských norem chování prostřednictvím skautů a
skautek do školních tříd i do mimoškolních spontánních kolek
tivů.Časem by snad mohlo dojít k tomu,že by prastaré zákony
dětské party mohly být opět postaveny z hlavy na nohy.Tím je
míněno,že by tělesná zdatnost»chytrá hlava,iniciativa»pravdo
mluvnost ,spolehlivost a věrnost mohly opět získat vysoký kurs
v dětském světě.
Pražské jaro 1968 ukázalo,že ideály skautingu se po létech
půaiu mohou šířit jako štěpní požár.Lze předpokládat,že by se
mohly šiřit tak i nyní a výrazně napomoci k tomu,aby se mezi
dětmi vytvořilo zdravější klima,v němž primitivům,násilníkům a
křivákům se daří špatně.’avíe bychom nebyli osamoceni.Spolu
s námi by do pole vytáYi četné další obnovené organizace a
iniciativy »nebol skaut¿.i.¿ není žárlivý monopol, nýbrž spoluprá
ce.

■
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Sv. Anežka česká
Jestliže se o nás říká, ostatně myslíme
si právem, že jsme za posledních čty
řicet let zapomněli na duchovní odkaz
našich předků, odkaz svaté Anežky Přemy
slovny bychom si měli, připomínat s veš
kerou naléhavostí. Nebot přes vzdále
nost několika století jde.,o poselství,
které nám tato královská dcera zane
chala, krajní/ důležitosti a významu.
Programově odmítla trůn a korunu cí
sařovny, ncjvyšší světsko pocty. Jaká dři
há dívka kterékoliv doby by udělala totéž
A který muž?
Úsměvy, ochota, nadšení a
odhodlání,
kterých jsme svědky v posledních týdnech
naší zvláštní krásné revoluce, jakb by
byly poznamenány příkladem Anežky České.
Jakoby nám svou milostí .umožnila koneč
ně se narovnat a svobodně vydechnout.
Anežce byl Bůh a život.v něm nejvyšŠí', absolutní hodnotou. Podobně bychom
si měli i my, věřící i nevěřící, vzít
. za nejvyšší hodnotu ty krásné vztahy
a postoje posledních dnů, to doslovné
zduchovnění doby.
A skauti především. Nebot skauting,
což můžeme i s jistou dávkou nafoukanosti prohlásit, má v sobě geneticky
zakódován způsob života, který by jis
tě vyhovoval i Anežce. Zbývá jen ten
kod rozluštit. Je sice zarostlý šípko
vým trním forem a metod, zadním však
ty čisté prameny jsou. Dostat se k ním
nebude snadné, ale v každém případě je
cesta k těmto pramenům jediná smyslu
plná.

O WOODCRAFTU
Woodcrafterské hnutí,které je dnéa rozšířené v různých zemích
své ta,má svou kolébku v USA a je spjato se jménem Ernest
Thompson Seton /14.8.1860- 22.10.1946/. Byl tó přírodovědec a
malíř,cestovatel a spisovatel,zálesák ;á vy,chovatel,Setonova
autobiografie vyšla v CSR poprvé' y ročb 1977 pod názvem Gesta
životem a přírodou v nakladatelství .Or^iď.Z angličtiny ji pře
ložil spolupracovník prof,.Miloše .Spíf-erta,dlouholetý w.oodcrafteř Míla Vavrda.Kniha však po. zásahu cenzury zůstala bez lo gického konce,nebol nesměla.být uveřejněna poslední kapitola
Hnutí woodcraft.Tuto závěrečnou kapitolu vrbce 1979 vydal
dnes již zesnulý Míla Vavrda jako -samizdat pod názvem Hnutí
wooderafterských Indiánů,.
Své první sdružení chlapců,Jako první kmen woodcrafter
ských Indiánů.založil E.T.Setoň v roce 190/ vé státě New Jersay,městě Summit.Pro činnost a vychpyg. hnutí ,napsal pokyny,
do knihy Svitek březové kůry, a dp; Kp.ťhy lesní moudro,stí-./ ponrvé yyšly v CSR obě v jednomzpoieůriém svazku v překladu
Miloše Zapletala roku 1970 v nákladaťěl.sví Olympia nod názvem
Kniha lesní moudrosti/. Knihy se rychle rozšířily a příštích
letech daly program všem s.kau takým/.zálebáckým“a tábórnickým
hnutím.
. .
'
.
Když je v Americe založena organxžáfye .Bpy Spouts o.f America
je Seton,bylo to v roce 191,0, zvól'én náčelníkem všech americ
kých skautů.V období,kdy USA vstpup/ly dp bpjů první světové
války, dává se Seton plně do věře jnýjch’ pro ti válečných služeb.
Roku 1915 odchází z náčelnická í^inkpe amerických skautů.,i když
s touto organizací nadálé BpolUpřapVjě.yěnúJé sě však více
svému hnutí,které organizačně.itíeově i výchovně zkvalitňuje.
Mění i jeho původní název na Zálesáckou ligu Ameriky- The
Woodcraft League of America.
•
Po první svatové válce patřil mezi nejanámější šiřitele
myšlenky woodcraftu v CSR profes,dř příro.dopibú .Miloš Seifert
/8.1.1887-5.12.1941/. Sinal několik c.lzíbh Jazyků,a přeložil
tak do češtiny i spis Henryho .Davida T.hbreua Wálden,čili ži
vot v lesích.Pro mládež překládal povídky a spisy K/T.Setona.
Roku 1912 poprvé se svými studfenty táboří v šumavských lesích
u říčky Vydry.Od tohoto roku také aktivně pracuje s mládeží v
českém skautském hnutí,až do roku 19.2Ů.,Jkdy ho socialistický
ministr zdravotnibtví čs .vlády ,MUDř.Vr.benský , jmenuje inspekto
rem čs.skautingy .Ve stejném roce je však vyloučen ze Svazu
junáků-skautů ROS, je proti němu vedeno .soudní řízení,Zároveň
však vydává i svou knihu Přírodou a životem k čistému lidst
ví,kde ostře kritizuje skauting.gniha se stává metodickou pří
ručkou woodcrafterského hnutí v Československu a Seifert 22.2;
1922 zakládá Zálesáckou ligu československou.údajně první zálesáckou ligu na evropské pevnině.Woodcrafteřské hnutí za svůj
cíl zvolilo ideál čistého lidství pro Celý život a pro člověka
každého věku.Woodcrafterům nešlo jen o to ,abý něco dělali,
ale aby vybírali,čím se chtějí zdokonalovat.Výchovným prostře
dím jím byla příroda a vzorem ideální charakter Indiána.Od
Bvého založení toto zálesácké hnutí prošlo svým vývojem.Cas®n
některé názory a metody zastaraly,jiné woodcraft obohatily.
Dnes z tohoto hnutí tematicky,organizačně.metodicky,názorově
i symbolicky čerpá znalosti i zkušenosti i česká mládež.
Zajímalo mě ,.jak se k woodcraf terskámu.hnutí staví dónedávr
na jediná monopolní organizace mládeže v CSSŘ.Pro informace
jsem si došel přímo k odborníkům,a tak jsem se dostal k odbor
né a stále platné příručce s názvem Přehled dětských organizáfr
cí v českých zemích v 19 a 20 století.Příručku .vydala česká
ústřední rada PO SSM v roce 1975.Napšal Ji Bohumil Steiniger,
CSc. a účelem této příručky je poskytnout pracovníkům PO SSM
"přehled" o, těchto organizacích. "•>* stUdiu.m činnosti bur žoázních dětských organizací má pro ná$ pionýrské pracovníky
dvojí význam.Za prvé: i.když odmítáme jejich ideologii jako
nepřátelskou,a tedy nepřijatelnou.můžeme se v mnohém poučit z
jejich zkušeností v oblasti metodiky.*.”
A. za druhé: názory šířené těmito organizacemi a iluze o nich
žijí mezi částí obyvatelstva a přOštřgdnictvím dospělých se
samozřejmě dostávají k dětem-s Připomeňme si nedávná léta 19681969,kdy některé z těchtp organizací Obnovily svou činnost.
Nestačí jen se spokojit s konstátováním,že ta či ona organiza- >
ce je buržoazní,ale je třeba vědět, y četu jge její sepětí s
buržoazní společností prójevovaio,a zároveň také, v čem tkvěla
její přitažlovost pro děti;jaký byl obsah a formy její Činnos
ti.” .
V publikaci se kromě dětských pyganižaci pojednává o nejdůle
žitějších organizacích dospělých,které pracovaly s dětmi.Orga
nizace jsou členěny na. buržoazní a prpíetářské,aby se zdůrazni-::
lo jejich zařazení do dvou protikladných táborů.Woodcraft je
zde zařazen^jak jinak,do buržoázníph organizací,! když v závěr
ru kapitoly se hovoří o jeho ideové diferenciaci v CSR a při
pomínají se woodcrafterské organizace hlásící se k socialismu.
Přes tuto skutečnost autor nezkoumá odděleně woodcraft buržoaz
ní a woodcraft socialistický,jak to učinil u skautingu.Jak
sám tvrdí»důvodem je jednak to ,že hnutí woodcraftgrů patří za
tím k nejméně zpracovaným /často bývá tóylně ztotožňován se
skautingem/,a jednak to,že socialisticky smýšlející Vůdci do- ,
cházejí v roce 1929 sami k popření woodcraftu tím,že chápou
C

jeho nereálnost jako systému. .
Místo zhodnocení politických postojů,vý
chovných metod,ideových cílů atd.se
autor publikace zaměřil na vypísy čitá- '
tů pro.Seiferta,které-kritizují skauting
což se mu náramě hodí do krámu.Navíc u
Seiferta nachází viditelný rozdíl mezi
jeho obecnými proklamacemi a konkrétní
mi požadavky na příslušníky svého hnutí.
Objevný závěr udělal autor jmenvané pu
blikace,když napsal,že nedůslednost Sei
ferta je nedůsledností celého woodcrafterského hnutí,které chce řešit neduhy
společnosti útěkem do přírody,návratem
k .primitivismu.
’ .
Autor se potom z roku 1920 přesunuje do
lét 1927-i929,aby ukázal opět na někte
rých výňatcích článků časopisu Slunce,
které kritizují woodcraft/hovoří o je
ho nereálnostl,osočují Setona i Seifer
ta, a připomíná jak se ve woodcraftu
vytvářely proudy Inklinující ke komunis
mu. Jako příklad uvádí pouze ISAW,což by
la zkratka pro Internacionální sociali
stickou asociaci woodcraftu,spojenou se
jménem Prokopa Koudely a časopisem Slun
ce.
Je škoda,že tímto rokem 1929 končí ško
lení pionýrských pracovníků o woodcraf
tu a připojují se už jen názvy různých
wooderafterských organizací,aby z toho
tak byl ještě větší "guláš”
Z uzavřené kapitoly se tak nikdo nedoví,
že woodcrafterské hnutí u nás existovalo
i po druhé světové válce a mnozí jeho •i;
členové byli v padesátých letech souzeni
jako Trockého agenti a hnutí bylo násil
ně zlikvidováno.
Bezpochyby nás čeká přehodnocení po
stojů k woodcrafterBkému hnutí.Jeho vý
chova přírodou,o přírodě,se dá využít
nro charakterové i ekologické působení
na mládež.
Vždyt k tomu přímo vybízí citovaný názor
uveřejněný ve Slunci,že "způsob výchovy
ve woodcraftu je přijatelný i pro ideo
vě protichůdné organizace,které j.ej mo
hou využívat,aniž by měnily své progra
mové zásady,nebot woodcraft si stanovil
za cíl nouze zdravého a dokonale rozvi
nutého člověka vychovávaného přírodou..'.’

E.T.SETOŇ v roce 1911 při symbo
lickém pokládání základního ka
mene organizace skautů U.S.A.

Redakce Činu obdržela Ústavu a Bbírku ostat
cích nařízení Světové organizace skautských
21_££2!?2í22SÍ'i
¿.B^hnutí .Domníváme se,že bude dobré vás s tímSpojené
národy vyhlásily rok 1990 rokem
to textem sezná-lt.Protože to ale není ni gramotnosti a přizvaly všechny mezinárod
\ jak zábavné čtení,budeme vám ho podávat po
ní organizace, aby pomohly zlikvidovat ne
menších dávkách:
gramotnost do rokli 2000.- Světová- skautská
kancelář vydá v dohledné době příslušném
informační materiály. ’.
tOj Preambule
Jmenován novv_oblastní_přndstavitel
Pověření představitelé národních aso1 ciací skautských,které přijaly a praktiku Pan Kim Kyu-Young, člen korejské skaut
jí skautské hnutí.založené R.B.Powellem v
ské organizace, byl jmenován novým oblast
r roce 1907, se shromáždili v Paříži v roce
ním představitelem pro asijsko- pacifickou
1922 /červenec/ a založili Mezinárodní kon oblast na skautské-konferenci v 'fáipei.
ferenci skautskou pro koordinaci skautských Zaujmu! tak místo, které po devatenáct
hnutí celého světa,spolu s Výkonnou komisí
let předtím držel pan.Del Silvester.
a sekretariátem.
Až do roku 1991 si však Kim ponechá i svou
Současná Ústava řídí činnost Světové organizace skautských
funkci.v rámci korejského skautingu, pro
hnutí v duchu celosvětové spolupráce,’přátelství a bratrství.
tože je hlavním organizátorem světového
jamboree.
Kapitola I
■’’Ý
'■'! *
Skautské_hnutí.
Ugandskc^ jamboree
1 ..
Skautské hnutí je dobrovolné,nepolitické,výchovné hnutí
Asi 6400 skautů a skautek z 12 zemí
pro mladé lidi,otevřené všem bez rozdílu původu,rasy či vyzná - - se zúčastnilo druhého celoafrického jam
ní,v souladu s cílem,principy a metodou tak jak byly formulová boree v ugandském Kaazi pod heslem 'mír
ny jeho zakladatelem a jak je uvedeno níže.
a přátelství'. Úvodního i závěrečného ce
remoniálu se účastnili i představitelé
cíi 2.
' . ' ’' :
státu a církve-..
Cíleni skautského hnutí je přispět k výchově mladých lidí,tak
aby mohli dosáhnout -plného rozvoje všech svých tělesných,inte
lektuálních,společenských a duchovních potenciálů jako jedinci
Ne íl22^í_lSDiÚ£_D?_l?2SÍý_22ÍI2Z'
i jako zodpovědní občané a členové místních,národních a meziná
Jakou’knihu byste si vzal ssebouna
rodních společenství.
pustý ostrov, je otázka Často kladená růz
ným významným osobnostem. Odpovědi až do-,
Článek II • :
‘
1, Skautské hnutí je založeno na následujíchích princi posud vesměs obsahovaly nějaký skvost
světové beletrie Či náboženské literatury.
pech:
■.
Byl to teprve jihoamerický • novinář ArtuPoyinnos t_k__Bohu
ro Uslar Piet.ri, který přišel v článku
Zachovávání duchovních principů,loajality k náboženství,
v argentinském ii.stč i>a Iíacion se správ
které je.vyjadřuje a přijetí povinností z něho vyplývajících,
nou odpovědí:"Na pustý ostrov bych cht*l
ssebou. jen jednu knihu a to skautskou
?2ZÍ2222Í_^_25Í2Í9Í5_
Loajalita k vlastní zemi v souladu s prosazováním místního,ná rodního a mezinárodního míru,vzájemného pochopení a spolupráce.
-Podílení se na rozvoji společnosti,spojené s uznáním a re
spektováním důstojnosti svých bližních jakož i integrity přírod
ního světa.
?2YÍ222É!Í_k_sobě
.
Zodpovědnost za rozvoj vístní osobnosti.
Dodržování_81ibu_a_zákona_2.
Od všech členů skautského hnutí se požaduje,aby dodržovali
skautský slib a zákony,které vyjadřují jazykem příslušejícím
kultuře a civilizaci každé jednotlivé národní skautské organi
zace a schválené Mezinárodním ústředím v sobě odrážejí princi
py povinnosti k Bohu,ostatním a sobě a které byly formulovány
zakladatelem-.skautského hnutí v následující podobě;
Slibuji na svou čest,že učiním vše co je v mých silách,abych
splnil svou povinnost k Bohu a Králi /Bohu a své vlasti/.
Abych vždy pomáhal otatním lidem,
Abych dodržel -skautský zákon.
Skautský zákon
• .
■
17~7ě~možno věřit v skautovu čest.
’ '
2. Skaut je loajální.
■ ' •
5.Skautovou povinností je být užitečným a pomáhat ostatním.
4.Skaut je přítelem všech lidí a bratrem ostatních skautů.
5.Skaut je zdvořilý.
,
6.Skaut je .přítelem zvířátek, /doslovný překlad/
7.Skaut poslouchá své rodiče,rádce své družiny a vůdce oddílu.
8.Skaut se usmívá a píská si při všech potížích.
9.Skaut je spořivý.
'
10. Skaut je čistý v myšlenkách,slovech a činech.
Článek III
•
?
-2-2^- skautská metoda je systém postupného sebevzdělávání
skrze:
Slib a zákon.
Učení praxí.
Členství v malých kolektivech,které pod dohledem dospělé
osoby má za cíl postupné objevování a přijetí zodpovědnosti,
výchovu k sebeovládání zaměřenou k rozvoji charakteru,a získá
ní zručnosti,sebedůvěry,spolehlivosti a schopností pro spolu
práci a vedení,
■
■
.
Postupný a podněcující program rozličných aktivit,založených
na zájmech těch,kteří se na nich podíle jí,který obsahuje hry,
užitečný zručnosti a službu společnosti a které se odehrávají #
především ve styku s přírodou.
H o V* nr-X «v» /

z v -j. v

Při projevu: br.JanSek /vlevo nahoře/
br.Sum
/vpravo/
br.Břicháčěk
Skautské mládí a pohled mezi hosty.

8

foto: Jiří VaQÍk

Spisovatel Jaroslav Foglar
byl přivítán nadšeným po tleskem.
br.Karel Průcha při proje
vu.

PŘÍLOHA

Stavíme ae za ustavení skautské organizace, .
které nebudou žádné limity organizační ani
ideové bránit v účasti na světovém skautském
hnutí, na rozvíjení skautského bratrství a na
jejím členství v Mezinárodní skautské kaheelá.ri
l/yslímé ši, že základy skoutingu v. českých
a slovenských zemích jsou dostatečně hluboké a
pevné, aby mohly, být využity k vybudování ta
kového skautského domu, jehož obyvatelé budou
nositeli a šiřiteli nejlepších lidských.vlast
ností .
Stojíme za tím, aby ve skautské organizaci měl
důstojné a odpovídající místo naši věřící ses
try a bratři? jejichž morální a mravní silou
jsme se mohli v uplynulém období mnohokrát
inspirovat« .
Výchovný systém R.B.Powella a A.B.Svojsíka
a E.T.Setcna, jeho tradice, osvědčené metody
práce, ale i nové moderní zkušenosti světového
skautingu by pro náš měly být závazkem a trv
lým zdrojem poznávání.
'
Jsme za to; Že je třeba vystavět skautskou
organizaci r.ejen pro děti a mládež, kterým je
předevSím určena, ale své důležité místo člen
ské a výchovné by v ní,měla mít i základna
dospělých.
4
Nenechme vychovávat-, mládež podle objednávky
žádné politické strany.
Nenechme budovat svou organizaci'na půdě součas
ného Socialistického svazu mládeže a to ani v
nejvolnější formě.

Praha
27.listopadu 1989

£2 SKAUTI ZNOVU. Po ‘devatenácti letech
se skauti opfit chystají obnovit svou or
ganizaci. Ve výchově dětí a mládeže, ]a-,
kož 1. v působení -na své .dosp&lé členy,
hodlají uplatňovat osvědčené metody a tra
dice .čs. a . světového skaúHngu. .Skautská
organizace se chce zaťadlt mezi ty prou
dy - společnosti, ■ které usilují. o její mo
rální a mravní obrodu. Od úterý' 28. 11.
1989 bude ve Spálené ulici 9 v Praze 1
otevřena Skautská Informační kancelář.

z
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PRO OBROVŠTÍ Cm'OS'i'I JuhÍK/

Dopis A. Pludkovi

• Preha 5. 10.1989
.

Vděčný soudruhVešil . iíí^ -b o r i .č a
předseda ÚV 3S.”
nám. .Maxima' G oi-kého 24- .
110 GG
? r a h a
1
Vážený soudruhu. předsedo,
dnešní spólečoilský pohyb vnáší vlasti,
vyjádřený přestavbou, staví každého občana před povinnost pro
jevit maximálně- svoji iniciativu.. Proto jsne si rádi přečetli
v Rudém právu 20. září stručnou zpráva o Vašem setkána s novináři,
.kde jste uvedl, Se si US;.í nedělá monopol na organizování česko
slovenské mládeže a neobává- so vzniku jiných organizací.
Uvítali jsme tento hlas,, jako Činovníci JUir.CZA-, řádně
zvolení na junackéíi snčrau v-prosinci 1968 ¿o jeho nc-jvyšoích or
gánů a jsme ochotni jednat s Vámi a s Ve&inii ne jbližšími spolupracovníky o obnovení činnosti’této organizace, nikoliv tedy o
založení organizace nové. J1Š./I' byl-řádné' reijictrován příslúČn;hi
ministerstvem a pozastavení johc činnosti- v roce 1978 nebylo
v souladu s jeho pianoví-mi. ■
ý
'
•jUL'ÍK vždy zč' reznoval mravní výchovu mládeže, vlastenectví,
ochranu přírody, tělesnou zdatnost a dobré mezilidské vztahy.
- roto je obnovení jeho činnosti plně v souladu-s požadavky/které •'
naše společnost kladc^na probil nastupující generace. Jsme také
přesvědčeni, že si požadovanou autaritu získal už v létech svého
působení ú nepochybujeme., ■ že bude vc- významné službo dctem a mlá
deži ve stejném směru pokračovat.
Obracíme se na Vás proto, že jsme Vždycky byli pro jednotnou,
. vnitřně, diferencovanou organizací mládeže. V tom smyslu jsme ochot' ni zahájit obnovu činnosti_JžMAKÁ spolu s ostatními činovníky a
členy, podnítit vznik ocddílů a ostatních složek a tok věnovat
svoje síly_i zkušenosti organizačnímu a odbornému zajištění jejich
výchovné náplně, řírn bychom přispěli k- uskutečňování pravého
smyslu naší společné činností.
Pokládáme proto za užitečné pracovní netkáni nás, níkoliku.
iniciátorů této výzvy s Vámi r s Vašimi spolupracovníky, abychom
dohodli potřebné kroky k realizaci našeho*návrhu, o jehož uži
tečnosti pro naši společnost v období přestavby nepochybujeme.
Prosíme proto, abyste o případném termínu našeho setkání uvědomili
dr. Pavla
Macháčka.
S přátelským pozdravem
.;
•

PhDr. Václav 3 ř i c h á c o k ,
Ke vini-čných horách 37, Proher íi
PhDr. Povel L! ach d č c- lc'
Pujmonovú 1, Praha 4, ta 1.<59-22-137; 29-55-3.4
Prof .hbhr. Jan ?• f c i f f e r, lii’c.
Jugoslávská 21, Pivka?
/
ing. Alexej P 1 u d c k
? ' ý.
Podolské. 10, Praha

Vi L-AD^'H^KJTTr
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Iniciativní skupina řádné zvole
ných Činovníků Junáku PhDr. Vác
lav Dřlcháček. PhDr. Pavel Machá
ček, proí. MUĎr, Jan Pfeiífer DrSc.
a zasloužilý umělec Alexej Plůdek
so obrátila na předsedu ŮV SSM
Vaslla Mohorltu s oznámením,, že
hodlá obnovit činnost Junáka.
Ve čtvrtek 23. listopadu došlo
k Jednání s pracovníky sekretariá
tu ÚV SSM. Výsledkem bylo roz
hodnutí setkat se s předsedou OV
SSM v rie¡bližších dnech a projed
nat vzájemné vztahy.
Shromáždění, kde bude obnove
na činnost Junáka, se sejde v so
botu 2. 12. ve 14.00 ve Velkém sá
le Městské knihovny v Praze. Zú
častní se řádné zvolení Činovníci
ústředních a krajských orgánů Ju
náka z roku 1968 B vedoucí oddílů
a Instruktoři.
(ow)

,

PANE zasloužilý umělče, četl ¡sem v no
vinách, ie se t);odláte angažovat při ob'
nově Junáka a i> práci s mládeží. Abyste
to mohl s čistým svědomím a úspěšné
dělat, měl byste se jednoznačné, a veřej
né dístancovut, od vlastní knihy VABANK
(Cs. spisovatel, 1974], kterou osobně po
valuji — a Jistě ne sám r-» ¿a jeden
z nejodpornějších produktů literární ko
laborace a rozšiřování rudě zbarvených
fašlzotdních textů. V této knize, v níž podle záložky se snažíte „odhalit příčiny a
zdroje hluboké krize, jel zavedla národ
na práh katastrofy" a v níl prý vedete
k pochopení, le „proces probíhající u nás
byl součástí celosvětového ústil Imperia
listických sil o likvidaci socialismu", na
stovkách stránek usilujete vsugeroyat čte- ■
nářům, le obrodný proces v CSSR v ro
ce 1968 nebyl ničím jiným než zlovolným ■
žldovsko-slontstlckých spiknutím ve služ
bách imperialistů. Při Vašem intelektu á
Vaší erudici nelze toto'křivé zrcadlo, na
stavené tehdejšímu vývoji u nás, sršíct
rasovou nenávistí, hodnotit jinak než ja
ko vědomé klamání veřejnosti, záměrné
oživování, antisemitismu a jako snahu za
líbit se tehdejším mocným a vytlouct z ná
rodní . katastrofy okupace a tzv. nbrmaltzace kapitál. Tempora muiantur a snad
se měníte i Vy. Příkazem, dneška je od
puštění/tolerance, ale i morálka a vzá
jemná úcta. Kdybyste opět, nebyl tím „an
gažovaným" ■. jako v sedmdesátých le
tech, nebyl bych sl nq Vaši oškllupu knthu vzpomněl. Chcete však půso
bit.mezi mládeží a na mládež,.která v po
sledních dnech prokázala své vynikající
kvality a k níž-bychom my starší neměli
přistupovat bez čistých rukou a čistého
svědomí. Proto Vám doporučuji a] za
ujmout veřejně stanovisko (např. v lite
rárních časopisech) Je VABANKU, k okolnostem jeho vzniku, k VaŠtm dnešním po
stojům k tomuto „dílu“. Měl byste pří
tom věci nazývat pravými jmény: lil o po
zadí vpádu vo/sk v srpnu ’1968 do Čes
koslovenska lhaním a klamáním veřejnos
ti, literární prostituci literární prostitucí,
rasismus rasismem atp, b) věnovat veřej
ně prospěšnému účelu, třebas na konto
obnoveného Junáka, • peníze, které Vám
VABANK vynesl,,.jakožto nekalým způso
bem získané obohacení. A to — celý ho
norář za VABANK, vyplacený Vám Cs.
spisovatelem a Literárním fondem; — ce
nu, která Vám byla za VABANK udělena
tehdejšími veličinami, kolem .literatury
v „soutěži. u ^příležitosti 25. výročí Úno
ra 1949’.. Dokud tak neučiníte, budu vše
mi dostupnými. legálními prostředky va
rovat mladé llďl před Vaším vlivem:
Zatím zcela, bez úcty
■ ■
JUDr. fosej Klánský, CSc.
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RADOSTNÉ VÁNOCE
A S1ASTNÝ NOVÝ ROK

O NOVÍHO ROKU 1990

OVNOU JÍZDU
IEZ KLIČKOVÁNÍ

>ŘEJE

,ČIN’
■ ’ROBERT PADEN-POWELL OF GILWELL 18 57-1941

KONEC

VÁNOČNÍ/OZDRAV

ROČNÍKU

Tímto čtvrtým číslem končí první ročník Činu.Rok ,v němž
zpravodaj vycházel, ve svém závěru drauia ti cky, avšak pozi
tivně vyvrcholil.Málokdo tento vývoj předvídal.Události
nás,pokud jde o přípravu skautské činnosti,předběhly.Také
tento rychlý spád je důvodem jisté chaotičnosti a mnohých
názorových rozepří uvnitř skautské’» obce.Myslíme si,že je
třeba se ke všem problémům,co se jich za. posledních čtyři
cet let nahromadilo,pozorně vracet.Zpravodaj Čin chce v
příštím ročníku na sebe,mimo jiné, vzít úlohu-zpostředkovatele nejrůznějších názorů a postojů o historii a budou
cnosti ča.skautingu.Věříme,že tato diskuse,k níž tímto
dáváme prostor,bude přínosem nejen pro historii,ale přede
vším pro jeho další vývoj.
Příkladů o tom,že skauting a jeho hodnoty jako jsou .
obětavost»pracovitost a smysl pro povinnost jsou stále
živé,vidíme kolem sebe dost. Za všechny je třeba se zasta
vit u příkladné práce dobrovolníků působících ve S^autš kém informačním středisku ve Spálené ulici.Návštěvy zájem
ců o skauting zvládají tito bratři s obdivuhodným nasaze
ním a trpělivostí.Patří jim naše poděkování.Stejné díky
vyslovujeme rovněž organizátorům schůžky činovníků v Měst
ské knihovně. Také oni prokázali,že jsou připraveni.
Zbývá si přát aby jejich nádšer.ý zápal se přenesl do veš
keré naší práce.Bez něho a bez vzájemné tolerance neujdena nové skautské stezce ani metr.
Redakce.

