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Blíží se významné výročí všech skautů a skautek světa. Příští rok uplyne 100 let od založení světového
skautingu. Neměli bychom to opomenout Pro nás, co jsme si zvolili skauting jako životní styl, to bude
událost těžko s něčím srovnatelná. Víme, že výchova není jen záležitostí dětského věku, ale provází nás
po celý život. Ze záměrného působení na malé děti se postupně mění v uvědomělou sebevýchovu
dospívajících i dospělých. Chceme věřit, že skauting se bude podílet na formování lidskosti i nadále.
Snad pro své výrazné vlastnosti je skauting tak často napodobován, nikdy však nedostižen. Před
minulostí smekněme a pro budoucnost si vyhrňme rukávy. Světový skauting se už nyní připravuje na
magický rok 2007 oslavy svých stých narozenin. Zahájí je zatroubení na roh kudu na ostrově Brownsea,
ráno 1. srpna, přesně po sto letech na tom samém místě, kde naše pohádka začala. Je navíc velmi
nadějné, že za sto let své činnosti obdrží skautské hnutí Nobelovu cenu míru.

Kmenové noviny OS
KMENOVÉ ZPRÁVY

Výběr nejdůležitějších zestručněných zpráv
ZÁPIS 20. zasedání náčelnictva Kmene dospělých Junáka Jihlava pátek 13. - neděle 15. 10. 2006
Přítomní: sestry Hana Kaprálková, Eva Hörnerová a bratři Jan Adamec, Jaroslav Frič, Miloš Gurecký, Jiří Horňák, František
Hron, Čestmír Janata, Jiří Kalenda, Jiří Klikoš, Vladimír Köhler, Luboš Lehký, Ladislav Marek, Marek Matýsek, Zdeněk
Maxmilián, Julius Müller, Antonín Skřivan, Vladimír Stránský, Vladimír Stöhr, Jiří Wolf. Omluveni: Vladislav Jech, Jiří
Žáček, Miroslav Kubát, Josef Richter, Ivo Fišera, František Radkovský.
Program jednání Pátek:  Br. náčelník přítomné přivítal a zahájil jednání v 18,30 hod  Projednání a schválen programu
 Zprávy  Promítání DVD z WLŠ 2006. Sobota:  Zamyšlení (v příloze)  Schválení zápisů UNOS resp. RNKD  Informace
z jednání NJ  Řád Kmene dospělých a statuty vyznamenání  Závěry z Kmenové porady 2006  Kmenový sněm 2007
 Lesní škola „WLŠ 2006“  Vzdělávací akce 2007  Informace členů UNOS  HSKD – volba členů, plán 2007  Výprava
(organizovaná hostitelem)  Spisový pořádek NKD  Večerní beseda. Neděle:  Sváteční slovo  Informace Roverského
odboru Junáka  Kmenové noviny  Stav www stránek  Celonárodní Jamboree 2008 (zajištění)  Projekt skautského muzea.

Pátek jednání: Přítomno 19 účastníků s hlasem rozhodujícím. Program schválen s dodatkem, aby jednání o
Historické komisi Junáka bylo zařazeno jako samostatný bod na sobotní jednání
Přijato: (19:0:0)
Zprávy krajských zpravodajů KD (Z příspěvků vybrány pouze významné body, plné znění zpráv je součástí
zápisu zasedání)
Praha: br. Müller: Čtena krátká zpráva, písemná zpráva bude předána br. Stránskému.
Jihočeský kraj: Zprávu přednesl br. Stránský, kraj momentálně nemá KZKD.
Plzeňský kraj: br. Skřivan: Čtena zpráva o činnosti OS a o přípravách oslav 28. října 2006.
Karlovarský kraj: br. Horňák: Přečtena zpráva o činnosti.
Ústecký kraj: br. Janata: Situace ve střediscích se nemění. V Roudnici n.L proběhla výstava „Šlechtici ducha a
meče“, která byla později přestěhována do Lovosic. Středisko má vlastní internetovou stránku.
Liberecký kraj: br. Lehký: 7.10. 2006 proběhl v Turnově poradní sbor OZKD. Br. Stránský podotkl, že kraj je
jediným, kde došlo k úbytku členstva.
Hradecký kraj: br. Klikoš: Kraj beze změn, plánované akce se plní.
Vysočina: br. Hron: Není OZKD v Pelhřimově a je velmi špatná spolupráce s Třebíčí. Ve Žďáru nS se ruší ORJ.
Jihomoravský kraj: br. Wolf: Novým OZKD za Brno – město se stal br. Kolečkář. Instalace sochy Františka
Palackého v gymnáziu ve Vyškově; dobrá prezentace KD na Jamborre „ORBIS 2006“.
Olomoucký kraj: br. Frič: Problémy v okrese Přerov.
Zlínský kraj: br. Stöhr: V Kateřinicích bylo slavnostně otevřeno táborové centrum (byla získána dotace). Na
otevření centra mají velkou zásluhu vsetínští skauti a OS.
Moravskoslezský kraj: br. Matýsek: 7.10. 2006 proběhly oslavy 60. výročí založení mohyly na Ivančeně.
Plánují vytvoření skautského slovníku s ohledem na polské harcery. Problémy v Bruntále.
Středočeský – západ: br. Maxmilián: Čtena rozsáhlá zpráva o činnosti OS v kraji.
Slabá členská základna v Rakovníce, přidají se ke Kladnu nebo Berounu. Předseda KRJ je nezvěstný. Vedení KRJ
se ujala ses. Ivana Růžičková.
Středočeský – východ: br. Marek: Velmi dobrá spolupráce s benešovskými OS. V Nymburce má br. Bobek
problémy v členské základně. Kutnohorští OS navštívili Sluneční zátoku.
Promítání záznamu z průběhu WLŠ 2006. Od 21:00 hod. byl promítnut záznam z průběhu LŠOS a dalších akcí.
Ukončení jednání ve 22:30 hod.
Sobota jednání zahájil náčelník Kmene v 8:15 hod.
 Zamyšlení „Před svým přítelem se nemusím omlouvat, nemusím se bránit, nemusím nic – u něho nacházím
pokoj.“ Antoine de Saint – Exupéry přednesl br. Jech.
 Zamyšlení z knihy Josefa Schultze „Vlídná povzbuzení na každý den“, přečetl bratr Jiří Wolf.
 Schválení zápisů z jednání užšího náčelnictva KD Schváleny zápisy č. 16, 17, 18, 19.
Usnesení č. 17/05 je rozhodnutím užšího N KD a bude zařazeno jako samostatný bod jednání 20. zasedání NKD.
 Informace z jednání NJ Náčelník Kmene podal vyčerpávající informace z jednání NJ. à Členské příspěvky na
rok 2007 jsou stanoveny ve výši 150,- Kč. à Pořádáním národního Jamboree 2007 byla pověřena Plzeň. à KD
poskytne cca 50 činovníků na zajištění organizace Jamboree. à Nebyl přijat Řád SO. à 100. let skautingu –
informace o přípravách.
 Historická komise Junáka Předseda HKJ br. Müller přednesl zprávu o činnosti HKJ, o současné situaci v SI
ABS a o vztahu SI ABS, NJ a Kmene dospělých k HKJ. Zpráva je přílohou zápisu.
Usnesení 20/01: NKD pověřuje RNKD provést rozhodnutí NJ týkajícího se Historické komise Junáka. Za
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provedení odpovídá náčelník byl NJ schválen v prvním čtení a postupuje do 2. čtení.
 Závěry z Kmenové porady 2006. Br. Stránský informoval o výstupech z jednotlivých koutů a závěrech
z jednání.
 Příprava Kmenového sněmu 2007. Dle usnesení 19/01 proběhne Kmenový sněm v termínu 19. až 21.10.2007
v Kutné Hoře. Při protinávrhu podaného do 31. října 2006, rozhodne do 05.11.2006 o místě konání sněmu RNKD.
Usnesení 20/02: Jarní zasedání NKD proběhne ve dnech 18. – 20.05.2007. Nosným bodem zasedání bude příprava
Kmenového sněmu v říjnu 2007.
(19:0:0)
Usnesení 20/03: Volební sněmy KD proběhnou dle harmonogramu:
à Střediskové sněmy KD (kde je více klubů ve středisku) do 15.02.07
(19:0:0)
à Okresní sněmy KD do 31.03.07
(15:2:2)
à Krajské sněmy KD do15.05.07 za termíny konání odpovídají činovníci KD na všech stupních.
(19:0:0
 Volba předsedy a členů Kandidátní komise: à Předseda KK : br. Matýsek; členové KK: br. Janata, Gurecký, Brož
a ses. Hörnerová. Schváleno aklamací optickou většinou.
 NKD vyhlašuje témata k předsněmovní diskusi: à KD a společnost à Juniorizace KD
à Výchova členů KD. Diskuse bude ukončena dnem 31.08.2007. Diskusní příspěvky zasílejte taj. NKD br. Jechovi.
 Lesní škola 2006 – „WLŠ 2006“. Br. náčelník, v návaznosti na včerejší promítání filmu z LŠ, přednesl
závěrečnou zprávu vůdce školy o konání LŠ 2006. Zpráva je přílohou zápisu.
 Vzdělávací akce KD v roce 2007. V roce 2007 se nebude konat LŠ. Plánují se akce: à Seminář digitální
technologie à Seminář od Roveringu do Kmene dospělých à Kurzy pro vedení Klubů dospělých.
 Informace členů RNKD místonáčelník br. Stránský – současné stavy členstva. Klesají početní stavy dětí, stav
dospělého členstva se podstatně nemění.
 zahraniční zpravodaj br. Adamec – přečtena vyčerpávající zpráva o 10. Česko – Polsko – Slovenském setkání OS
a zpráva z 5. konference středoevropského subregionu ISGF. Jako zajímavost pro sběratele předvedl sbírku
odznaků z jednotlivých světových jamboree. (Zpráva je přílohou zápisu)
 Místonáčelní ses. Kaprálková – Škola pro Afriku; ekonomickému odboru NJ byla předána vybraná částka.
Probíhá sbírka v mladém kmeni, pokud se členové KD sbírky účastní, podejte informaci NKD.
 Akce „Století“ Příprava akcí k oslavám 100 let skautingu.à NJ připravuje akci s názvem „Vítání slunce“.
à Vyškov – rozsáhlé přípravy. Výstava 100.let skautingu, konference ke 100. narozeninám br. Velena Fanderlíka.
à Brno – výstava ke 100. výročí narození Jaroslava Foglara à Beroun – výstava 100 let Skautingu v berounském
muzeu, otevření skautského muzea v Nižboru, otevření areálu ABS ve Výbrnicích à Zlín – propagace a oslavy
skautingu probíhají neustále. à Moravskoslezský kraj – několik společných akcí s polskými harcery, všechny lze
zařadit do oslav 100. výročí. à Středočeský – východ –účast na akci „Sluneční zátoka“. Praha – rada zatím o akcích
nejednala, průběžně některé již probíhají. Od 25.04.2007 kontinuálně proběhne výstava ke 100. výročí narození
Jaroslava Foglara „Od Bobří řeky do Stínadel“, kterou pořádá Sdružení přátel Jaroslava Foglara v Muzeu HLM
Praha à Část akcí je a bude pořádána společně s mladým kmenem.
 Výprava pořádaná hostitelem Skvěle připravená a sprůvodcovaná výprava po památkách královského města
Jihlavy.
 Spisový pořádek NKD je závazný pro NKD, pro další organizační KD jednotky je pouze doporučený. Dnem
účinnosti se ruší Spisový pořádek Náčelnictva Kmene OS. Spisový pořádek NKD byl schválen dne 14.10.2006 a
nabývá účinnosti dnem 01.11.2006.
(19:0:0)
 Informace o RO Junáka. KD je připraven participovat na vzdělávacích akcích. Založen Klub dospělých na Praze
5 vedený ses. Mílou Fouskovou. Roverský odbor funguje asi 2 roky a sdružuje cca 1500 dospělých.
 Kmenové noviny. Podle informací tiskového zpravodaje br. Žáčka klesl počet příspěvků od dopisovatelů
z klubů. V současné době je v přípravě prosincové číslo Kn.
 W-stránky. Vzhledem k dnešnímu stavu web. stránek NKD přijímá NKD tento úkol:
 Projekt skautského muzea. Předložen projekt Skautského muzea v Nižboru. (Projekt v příloze zápisu)
 Různé à br. Adamec: světové Jamboree 2007 v Anglii, informace o publikaci br. Josefa Cihláře „Dějiny ČS
exilového skautingu“, která je opět k dispozici à br. Skřivan: národní jamboree 2008 v Plzni à br. Gurecký: za
kandidátní komisi navrhujte kandidáty do RNKD.
 Diskuse, promítání DVD z akcí KD a fotografií z odpolední výpravy (jednání ukončeno 21:30 hod.).
Neděle 15.10.2006 Jednání zahájil náčelník KD v 8:00 hod. a přečetl sváteční slovo br. Jecha. Diskuse
k proběhlému zasedání.  Schválení zápisu: NKD schvaluje přečtený zápis a zároveň vyslovuje poděkování bratru
Františku Hronovi a jihlavským OS za perfektní přípravu a zajištění zasedání NKD
(17:0:0)
Jednání skončilo v 9:30 hod

Zapsal: Kalenda Jiří
Vladimír

Schválil: Köhler
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Z KLUBŮ

vzdělávání (rozvojové) bude mít pouze
rámcová pravidla vč. specializace pro LŠ,
vůdcovské kurzy, apod. à pro „profese“
zdravotník, trenér, instruktor doplňujících
disciplín jako záchranářství, cyklistiky,
práce s lany apod. Poprvé bude do tohoto
systému, jako její první stupeň, zařazena
příprava družinových rádců. Závěrem jsme
byli upozorněni na setkání zájemců o tento
systém 21. 10. 06. Vystoupení bylo
zasvěcené, přesvědčivé stručné, ale
výstižné. O přestávce mi jeden účastník
řekl: „Ale tohle není nic nového.“ Moje
odpověď zněla: „To proto, že budou
využity ty základy, se kterými se
ztotožňujeme i my, dříve narození.“ Dobrý
směr.

VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ

Svojsíkova oddílu

Zasedání zahájila vůdkyně SO, ses. Hana
Bouzková a pozdravila přítomné hosty.
První sloka skautské hymny zazněla velmi
mohutně. Pro malé zamyšlení jsme
vyslechli malý příběh o nápravě chlapce,
který nám zaslala Šavra, která nám
doposud takové příběhy předčítala sama.
(text je umístěn v rubrice pro zamyšlení).
Účast na zasedání byla 136, omluvilo se
129 členů.

Vystoupení náčelníka kmene
dospělých

Schválení programu

Br. Köhler - Mika poděkoval za pozvání
kmene dospělých a přednesl kratičký
příspěvek a předal písemnou zprávu o
činnosti kmene. Zejména o úspěšnosti
nového dialogu s rovery.

Plénum přijalo předložený program všemi
hlasy: à Informace o novele ŘVČ à Zpráva
o činnosti SO à Zpráva tajemníka SO
à Přijetí nových členů SO à Několik
hezkých slov do dušeà Zprávy rádců družin
SO à Různé, volné návrhy.

Zpráva vůdkyně SO
Ses. Hana Bouzková přednesla pravidelnou
výroční zprávu o činnosti SO. Úvodem
vysvětlila,
že
v minulém
roce
zkoordinovala odd. rada termíny konání
svých zasedání s OVF. Letos došlo opět
k souběhu. Úvodem uvedla pár čísel:
oddílová rada zasedala čtyřikrát, oddíl, má
501 členů z toho 354 mužů a 147 žen.
Navždy opustilo naše řady 16 bratří a deset
sester. Na jejich vzpomínku jsme drželi
minutu ticha.
Oznámila nám, že byl ústředními orgány
projednáván Statut SO, ale nebyl přijat.
Důvodem je stále rozpor o delegování
členů oddílu na Valný sněm. (k tomuto
problému vystoupil po svém příchodu ještě
br. Zd. Prančl-Wabigoon, náčelník ChK).
Oznámila odstoupení br. K. Vaňka
z funkce tajemníka oddílu a ochotu

Novela Řádu pro vzdělávání
Informaci o novele Řádu pro vzdělávání
činovníků (ŘVČČJ) přednesla ses. Adéla
Hanáková-Safari.
Metodická
komise
zabývající se úpravou řádu vychází
z následujících zásad. Cíle: à připravit
mladé činovníky pro práci v Junáku
à přispět k jejich uplatnění i na trhu práce
à podpořit tak jejich komplexní rozvoj.
Respektovány by měly bát následující
principy: à skautské vzdělání musí být
kompatibilní
s jinými
organizacemi;
kvalifikace každého činovníka (vůdce,
instruktor ad,) musí zajistit potřebné
(universálně, objemově apod.) potřebné
kompetence. Vzdělávací systém je
rozdělen do několika bloků – modulů: à pro
hospodaření, vedení táborů, výchova à pro
4
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vyznal, že se nemůže smířit s vývojem
morálky v naší
společnosti. Závěrem
přislíbil, že dá po úpravě k dispozici text
svého příspěvku. Těšíme se.

přijmout tuto funkci br. Mil. Moravce a
změnou rádce v družině br. R. Plajnera ve
Zlíně. Slova se ujal br. Míla Moravec a
seznámil nás se zprávou o hospodaření
zpracovanou br. Vaňkem. Zpráva byla
přijata. Výsledky budou uvedeny v zápisu,
který obdrží každá družina.
Oznámila, že byl upraven způsob
udělování odznaku Čestných let služby.
Ústřední evidenci vede br. J. Zajíc a bude
publikována na W-stránkách Junáka.
V JUNu mají dostatek odznaků až do
hodnoty 60 let, vyšší hodnotu lze vytvořit
kombinací s dalším lístkem. Naše prodejna
zatím nemá na skladě objednané
domovenky oddílu.

Zprávy z družin
Družiny se během roku podle možností
sešly dvakrát až čtyřikrát. Po všeobecném
konstatování početních stavů družiny,
pokročilého věku, a omezené mobility části
členů družin. Došlo na skutečné často
bohatou činnost družin, Vedle stálé pomoci
mladým kmenům ve střediscích a okresech
při výchově i péči o majetek. Návštěvy
památných míst Ivančeny, tábora Vojna a
mohyly tábora Eliáš.

Přijetí nových členů SO

Seznámila nás s dopisem námi sponzorované indické chráněnky.

Jednomyslně byli přijati noví členové do
SO: Jaroslav Černý z Brna, Zdeněk
Maxmilián
z Rudné,
Josef
Pišvejc
z Berouna, Jiří Pucholt z Benešova n.Pl. a
František Vích z Dobrše.

Vystoupení br. Písko
S připomínkou a zamyšlením nad
příspěvkem Svojsíkova oddílu k výchově
v Junáku vystoupil br. J. Písko.

Volba tajemníka SO

Přestávka

Do funkce tajemníka byl všemi hlasy
zvolen navržený br. Míla Moravec.

Přestávka umožňuje nejen občerstvení, ale
i vzájemné pozdravení jednotlivců, ale i
výměnu mnoha dvoustranných informací,
sjednání mnoha dalších schůzek apod.

Volba rádkyně
Všemi hlasy byla potvrzena ses. Roubalová
jako rádkyně družiny br. R. Plajnera Zlín

Merkur

Vystoupení náčelníka ChK br.
Prančla

Po krátké přestávce nám br. Miloš Blažek–
Merkur připomněl vzpomínkovou mši za
odešlé členy Junáka, která se bude konat od
17,30 dne 6.11.06 u sv. Ignáce na Karlově
náměstí. Dále připomněl udělení Řádu sv.
Řehoře,
papežského
vyznamenání
udělované laikům, br. Zdeňku ZelenémuKáďoví ze střediska Maják za jeho
celoživotní postoj.

Potvrdil, že přijetí Statutu SO bylo
odloženo. Závěrem přednesl nabídku na
příštích zasedáních zařazovat příspěvky o
činnosti ústředních orgánů Junáka, a tak
zajistit větší informovanost pléna SO
(obdobně jako dnešní příspěvek ses.
Hanákové-Safari).

Slova do duše

Různé

K současné situaci ve společnosti i
v Junáku promluvil velmi zasvěceně Br.
Václav Dvořák-Tiňta z Č. Budějovic.
V úvodu se sám představil jako skaut, mukl
a farář. Ve svém poctivém zamyšlení se

Diskuse navázala na vystoupení br.
Prančla. Část příspěvků (dotazů) byla
vznesena na odložené dokončení Statutu
SO. Vyšel najevo i jeden z důvodů, který
brání přiznat oddílu nárok na vlastní
5
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školách a o návazných zkouškách.
Na základě jednání ÚLŠ v březnu 2006 má
inovovaný výchovný systém Junáka u jeho
členů, zvláště vůdců a dalších činovníků:
 posílit kvalifikaci (způsobilost)
 prohloubit kompetence (znalosti,
dovednosti a postoje).
Při přípravě této soustavy, která má začínat
novou skautskou stezkou, jsou v diskusi
následující otázky:
 zda zachovat instruktorskou kvalifikaci
i OČK
 jaký statut mají mít lektoři (např. i
mimo členy Junáka)
 zda není třeba posílit výchovu rádkyň a
rádců
 zda mají být v řádu pro vzdělávání
zakotveni také tzv. gestoři vzdělávacích
akcí.
Pokud se nový systém podaří vytvořit a
zavést, mohl by v budoucnu znamenat, že
by Junák mohl školit i neskauty.

delegáty na Valný sněm. Je to obava, že by
se sněmu mohli zúčastnit členové SO, kteří
již nejsou členy Junáka, ale jiných
organizací. Další se týkaly krojového
předpisu a krojové nekázně.

Závěr
Padly návrhy, aby významnější příspěvky
do „různého“ byly oznamovány již před
zasedáním a diskuse byla příště vedena
ukázněněji jejich přihlašováním u řídícího
zasedání a zásadně přes mikrofon (aby se
tak
omezilo
svévolné
vstupování
jednotlivců do diskuse) a nesmazával se tak
dojem dobrého průběhu a ducha zasedání.
Jednání bylo zakončení skautskou hymnou.
Příští výroční zasedání bude 15.9.2007.
Gog

Z PRAŽSKÉ DRUŽINY SO

Ještě něco k Pražské družině. Přítomno
bylo 23 členů. Ptal jsem se sestry
Amlerové, kolik nás v oddílu je. Dozvěděl
jsem se, že 76, ale
z toho 15 členů nemůže docházet ze
zdravotních důvodů. A tak se dá říci, že
účast bývá dost slabá.

Mám ve zvyku do Kn uveřejňovat zprávičku
o schůzkách Pražské družiny SO, to lze ale
jen při vlastní účasti. Já jsem tentokrát
strávil to odpoledne v nemocnici. Byl jsem
rád, když ke mně dorazil dopis od Danyho,
ve kterém mě informoval o průběhu, a tak
jsem požádal Kamzíka, který tam hovořil o
vzdělávání. A příspěvek je tady. Gog

V Kmenových novinách jsem se dočetl
o·výsledku registrace v roce 2005 –
46 197.
Porovnal jsem to s registrací v roce 2002,
kdy se registrovalo 51 264. Ten úbytek
přes pět tisíc členů je zarážející, a možná i
skličující. Asi by se nad tím měla vážně
zamyslet náčelnictva .
Dany ještě účastníky informoval a předal
pozvánky na listopadový koncert na
Bertramce a prosincový vánoční koncert
v Deylově konzervatoři.

(11. 10. 2006 celnice) Sestra Amlerová Lin seznámila přítomné s akcemi Pražské
družiny v závěru roku a plánem v roce
příštím. Na schůzi Pražské družiny
přednesl br. Dany zajímavé téma „Skauti
proti totalitě“. Protože vše, o čem
v hovořil, osobně prožil, mluvil spatra a
velmi sugestivně, jako vždy ve stoje, a tak
to mělo úspěch a všichni jej velmi pozorně
sledovali.

Zahajovalo a končilo se junáckou. hymnou
.
Podle poznámek Danyho Gog

Další příspěvek měl o výchově br. Jech.
Hovořil o vzdělávání oldskautů, o lesních
6
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ani pověstný „liberecký
„mimoňský bramborák“.

„NA SEVERU STRÁŽ

– věrnou vlasti máš“

štrůdl“

a

Druhý den pokračovala beseda, diskuse o
našich radostech a starostech pod heslem:
„Ať je každý všední den svátkem!“ a
„Děkujeme za každé ráno“. Zejména ale
patřila pozornost radám sestry Vendulky
„hrajeme si“. Hry, které si všichni členové
družiny vyzkoušeli, budou moci využít ve
svých střediscích. Skautskou hymnou se
rozloučila v táborovém kruhu severočeská
družina
Svojsíkova
oddílu
Junáka
s překrásnou podzimně zbarvenou přírodou
Lužických hor a s nadějí dalších šťastných
dní, prožitých pod junáckou vlajkou.

Tento skautský pokřik se
rozléhal v minulých dnech
Lužickými horami. To
členové
severočeské
družiny Svojsíkova oddílu
Junáka se sešli v chatě libereckého
střediska na „Selešce“ v Petrovicích na
Českolipsku. Tam vedly všechny cesty
skautů a skautek družiny z Ústí nad Labem,
Teplic, České Lípy, Liberce, Jablonce nad
Nisou, Šluknova a Mladé Boleslavi.
Rádce družiny bratr Sir zahájil dvoudenní
rokování
a
besedu
s pamětníky
připomenutím chytrých výroků „moudra
světa“, včetně modlitby siouxských
indiánů. Liberecká sestra Majka se všemi
„pořádně zacvičila“, a tak poznali na svém
těle, co je to rehabilitace a jóga. Výprava
do lesů byla úspěšná, vzhledem k pěkným
úlovkům hub a také ke hře „najdi v lese
neblahé stopy civilizace“. Výchovná
zpravodajka sestra Vendulka zjistila, že ze
všech účastníků výpravy měli jen čtyři
„krabičku poslední záchrany“. Po návratu
z lesa pokračovala beseda pamětníků o
ceně života, poselství pravdy a lásky, o
svědomí a úsměvu, ale i o morálce a stáří.
Nechyběly vzpomínky na sametovou
revoluci, znovuobnovení činnosti Junáka, i
na generaci lidí strádajících před lety
v uranových dolech. Zajímavé bylo
povídání o historii naší státní hymny a
jejích dalších slok. Večer se rozzářila
obrazovka videa bratra Brouka filmem
z pořadu televize Ztraceného času „Buď
připraven“ z roku 1932. Dále o únorovém
puči, ale i z prvních schůzek družiny.
Protože všichni dostali družinou znovu
vydaný zpěvník „Písničky skautského
mládí“, tak si zanotovali každý tu svou,
nejmilejší. Obětavé liberecké oldskautky se
vzorně postaraly o výtečné jídlo a nechyběl

Jiří Řeháček- Mimoňský Balú

„NÁJEZD“ OLDSKAUTŮ

na Černou Horu.
Jako každoročně připravili Kuklenští
oldskauti k prodloužení letošního léta
pobyt u moře. Br. Chládek-Carda ve
spolupráci s jilemnickou CK IK BUS po
loňských zkušenostech vypravil dva
autobusy do Tivatu-Donja Lastva v Černé
Hoře.
A tak od 8. do 24. září 2006 v hotelu
Kamelja našla v dvoulůžkových pokojích
přístřeší stovka účastníků, z toho přes
šedesát oldskautů především z Hradecka,
ale nejen odtud. Ubytování poskytovalo
příjemné prostředí, moře jen 50 metrů od
hotelu, písečné dno se jen pomalu sklánělo
do moře, takže ani méně odvážní plavci
neměli s poznáváním slané vody problémy,
dokonce ji mohli předem ochutnat i ve
dvou bazénech na zahradě hotelu. Po
prvních tropických dnech přišly jako
oddechový čas asi tři dny se zataženou
oblohou i občasnými přeháňkami, ale voda
v moři se svými 25 stupni byla stále o dva
stupně teplejší než vzduch a zvala plavce k
„ohřátí“. Navíc neúnavný organizátor br.
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i římskokatolické, uzoučké uličky s
dlažbou z „kočičích hlav“ a prádlem,
sušícím se nad hlavami chodců, vzpomínka
na Ant. Raše a další vzbouřené námořníky
z konce I. světové války, sešlá fortifikace z
dob Rakouska-Uherska, to všecko opět
zarámované zelenými kopci, modrým
mořem a vysokým nebem.

Carda připravil i „potravu pro duši“, výlety
na bárkách po vodách jednotlivých zálivy
boky nám daly poznat staré fortifikační
stavby i s vjezdy pro lodě, otvory střílen z
kasemat v úbočích pobřežních kopců,
ostrovní pevnosti z dob starého mocnářství
Rakousko-Uherska, ale i překrásnou
„modrou lagunu“ či v jiném zálivu
ostrůvek Perast s klášterem, plným
památek, nejen z darů dávných námořníků,
chrámem, ale i připomenutí rozsáhlé
působnosti někdejších Benátčanů.

Středoevropan v Černé Hoře si nedokáže
představit jak a z čeho lidé v těch
kamenitých strmých kopcích žili, co jim ta
kamenitá políčka na těžce budovaných
teráskách mohla poskytnout. Všude váš
pohled provázejí bílé domečky, dnes často
opuštěné, vystavěné z místního bílého
vápence prostřed lesů s granátovými jablky
i smokvemi přístupné jen po velmi
namáhavém výstupu, za který jste
odměněni překrásným výhledem do údolí i
na moře, výhledem zcela nesrovnatelným s
těmi z našich kopců, navíc všude
zarámovaným všemi odstíny modře mezi
oblohou a mořem. Prostě něco, co pobyt na
plážích v Chorvatsku, Řecku či Tunisu
nemůže poskytnout... Díky, Cardo!
Dr. Miroslav Moravec - Kudla

Pochopitelně nejen po vodě, ale i „po
svých“ jsme poznávali krásy okolních
kopců, tak strmých, že vlásenky cest
prodlužovaly poutě k cílům i zdánlivě
snadno přístupným. Nezapomeneme ani na
výlety autobusy, které s námi zde zůstaly.
Dubrovník, Plavi Horizont a večerní
Budva, ale především nádherná cesta
horskými serpentinami vysoko nad mořem
až ke Skadarskému jezeru mezi Černou
Horou a Albánií, zarostlému záplavou
žlutých stulíků. Návštěva Cetinje s
historickým klášterem a pak návrat
nekonečnými vlásenkami cesty, kde
některé účastnice v zatáčkách bázlivě
zavíraly oči. Závěrem se před námi otevřel
opravdu nezapomenutelný výhled na celou
boku Kotorskou. Nerad se opakuji, ale
opravdu nezapomenutelný byl i výstup
k poustevně (nebo klášteru?) Ostrog,
ležícímu vysoko v téměř nedostupných
kopcích. Po průjezdu nekonečných
uzoučkých serpentin, kde se dvě auta
mohou vyhnout jen na málo místech, zůstal
autobus na parkovišti a na výletníky čekalo
asi 350 m převýšení k poustevně na
strmém srázu. Mnozí se za euro dali nahoru
vyvézt taxíky, jen pár odvážlivců se vydalo
k výstupu pěšinkou po srázu kopce. Ale ty
schvácené nohy i propocené oblečení stály
za ten nádherný pohled do dálek v
hlubokém údolí. Nebo návštěva samotného
Kotoru, opět nádherné chrámy pravoslavné

OLDSKAUTI MOŘEPLAVCI
Část skautského oddílu (družiny) oldskatů
z Mimoně vyrazila letos do Chorvatska na
plachetnici. Najeli jsme přes 150
námořních mil z přístavu Sukošan, kolem
ostrovů Kornaty, zpět do Zadaru. Myslím,
že za ten týden jsme zažili vše, co se dá na
moři zažít. Dva dny byl vítr o rychlosti
bouřky, byly i dny, kdy moře bylo stojaté
jako jezero, Viděli jsme delfíny, kteří pluli
chvilku vedle lodi, jako by se chtěli honit,
při potápění jsme studovali mořskou faunu
a flóru. Pojídali jsme dary moře. Některé
pozlobila mořská nemoc a kdybychom tam
byli déle, tak bychom měli snad i kurděje.
Tuto podzimní akci musíme připočíst k
dalším úspěšným akcí mimoňských skautů.
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O celé podzimní plavbě pořádali účastníci
besedu 10. 11. 2006 s promítáním DVD
filmu a fotek, kterých bylo přes 450.
Besedy se účastnili skauti z Mimoně a
příznivci vodáctví, kteří zaplnili celý
Sallon, který se změnil v přednáškový sál.

informačních prospektů, úryvků z historie
hradu Radyně, mapek a něco z pověstí a
už se ujal slova náš průvodce historií br.
Jirka Světlík. Odborným a zasvěceným
výkladem
v okolí
hradu,
hradních
prostorách pod širým nebem i během celé
prohlídky zaujal všechny přítomné na více
než 2 hodiny.
Většina starších i mladších pak vyšlapala
dobrou stovku strmých dřevěných schodů
k přístupné rozhledně na věži hradu. Tam
sice ukázala mračna létajících mravenců co
umí, ale po návratu na pevnou zem se
všichni shodli na tom, co všechno se dá
překonat (koleno, dech, kyčel, revmanerevma) , když je dobrá parta.

OLDSKAUTSKÉ HOROŮEZENÍ
Českolipští oldskauti se zamilovali do Alp.
Pravidelně v létě směřují přes sousední
Rakousko k různým velikánům těchto
evropských velehor. V roce 2006 jejich
expedici dominoval majestátný Matterhorn.
Miroslav Kubát-Sir

RADOUŠŮV DUCH

Účastnické lístky s Radyní od br. Pulce,
sáčky čerstvých hříbků, známé klubové
pokřiky OS, stisky rukou na rozloučenou i
pozvánka 55. klubu rokycanských OS na
zářijové klání ve Zbiroze na zámku
umocnily vřelá setkání i přítomnost
Radoušova i skautského ducha mezi námi.
A to byl jenom obyčejný čtvrtek
v polovině srpna 2006.

Radyni
Byl
obyčejný
čtvrtek
v polovině srpna, prázdniny,
léto i dovolené ještě v plném
proudu, nebe jako vymetené
- Rychlá rota OS z Klatov
jistě podnikne další z plánovaných výletů
a ani 53.klub OS Šedá Střela Plzeň
nezahálí. Ten pozval klatovské, rokycanské
i ostatní oldskauty, příslušníky Svojsíkova
oddílu jakož i jejich přátele a příznivce
skautingu
k obyčejnému výletu za
poznáním přírody, historie a pověstí kolem
zříceniny hradu Radyně. Hrad plnil již od
svého vzniku v roce 1356 správní a
ochrannou funkci sídla Staré Plzně.

Pro KN, KŠŘ a POSEL připravil
Monti 53. klub OS Šedá Střela Plzeň

SETKÁNÍ TŘÍ KLUBŮ OS

Strakonic, Rokycan a Spáleného
Poříčí
V pátek 9.6. jsme u nás ve
Spáleném Poříčí očekávali
příjezd našich milých sester a
bratrů ze Strakonic. Bylo
dopoledne, sluníčko nám svítilo,
a tak jsme všichni byli v dobré náladě a
těšili se na naše přátele. Přijeli v půl
jedenácté dopoledne a tak jsme je
slavnostně přivítali v naší klubovně těmito
slovy: „Vítáme Vás přátelé, vítáme Vás
vesele, vítáme Vás v každý čas, neb jsme
rádi, že Vás tady máme zas.“ Pokračovaly
další sloky, ale ty nebudeme již psát;

Připravili jsme 2 trasy, pěší z Černic u
Plzně a druhou, která začínala
na
parkovišti u Radouše. Polední setkání
pěších i „mobilních“ pod hradem však nám
všem vzalo dech, včetně dvou žabiček,
světlušek vodních skautů a bez několika
pejsků se nás sešlo více než 55 ! Docela
obyčejný výlet ve všední den.
Přivítání poutníků se ujal br. Bongo
z třiapadesátky. Osobní setkání přítomných
během občerstvení doplnilo předání
9

Kmenové noviny OS

zakončili jsme přivítání junáckou hymnou.
Předali jsme si vzájemně drobné dárky,
chvíli se povídalo a přešli jsme do vedlejší
klubovny ochranářů, kde bylo připraveno
pohoštění. Ukázali jsme si fotografie,
znovu popovídali a byl již čas jít na oběd.
Ten se konal v hezké vinárně Lewidt
(dřívější židovský dům), kde se velmi
pěkně sedělo v hezkém prostředí a při
výborném obědě.

ale také z Rokycan.
A tak honem, honem píšu,
ať to všechno povím vám.
Vstávali jsme do sluníčka,
bude jistě krásný den,
proto rychle pospícháme,
velkou radost dneska máme,
že se zase setkáváme.
Jak je krásné,
tolik dobrých lidi za bratry i sestry mít.
Co bychom si více přáli,
co můžeme více chtit?
Rychle jsme se vypravili,
do klubovny chvátáme,
abychom vše připravili,
Strakonickým pohostili.
To bude zas krásný den,
každý bude spokojen.
Už jsou tady, už přijeli,
už jsme se jich dočkali !
Dva roky jsou dlouhá doba,
než jsme se zas shledali.
Čím jen to je,
že se všichni do srdcí nám zapsali?
Není to vše samozřejmé
deset let se setkávat.
Nic nevadí velká dálka,
ať v světě mír nebo válka
skauti se vždy rádi mají
a vždycky si pomáhají.
Krásně jsme si povídali,
zasmáli se, zazpívali
a už je čas k obědu.
Do vinárny na obídek zašli jsme si
společně,
a to hezké dopoledne zakončili báječně.
A co potom? Co se stalo?
Do Rokycan míříme.
Rokycanští už čekají
na louce se scházejí,
s radostí nás vítají.
Je nám u nich jako v ráji,
jsou to milí přátelé,
o nás všechny se starají,
stoly plné dobrot mají,

Kolem čtrnácté hodiny jsme se auty vydali
do Rokycan. Tam nás již
očekávali. na skautské louce,
kde mají rokycanští postaveno
velmi hezké skautské obývání, s
velkou místností, krbem a ozdobenou
krásnými obrazy, se všem líbilo. Krom této
budovy, kde je i kuchyňka a klubovny,
mají na skautské louce i dvě hezké chaty.
Jednu pro světlušky, jednu pro vlčata. Bylo
to velmi hezké setkání, opět s bohatým
pohoštěním a dárky,hlavně povídání o
činnosti našich klubů OS. Zakončení bylo
v budově tradičními pokřiky našich oddílů
a středisek.
Zvláště
Strakoničtí
když
zahřmí svým pokřikem: „Hali
buli, tady všudy Strakonice
fezy dudy !“
Na sluncem zalité louce jsme
se ještě vyfotografovali a vydali se kolem
šesté večer k domovům. Vždyť nádherný je
skauting, nádherné je i přátelství! Ať stále
trvá! A slunce nám ještě svítí!
Jarmila Pelikánová-Fajnofka

A ještě jednou - řečí vázanou
Krásné setkáni 3 klubů Oldskautů.
Nevěříte? Už je to tak.
Velký papír vzala jsem si
na to dnešní setkání,
abych mohla všechno napsat
o velikém shledání,
nejen s skauty ze Strakonic,
10
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60 lety byla již jednou z vedoucích dívčího
oddílu u nás a před 15 lety zde byl její
zásluhou Junák obnoven. Její práce i
pomoc jejího muže Dobráčka je nesmírně
záslužná a všichni ji oceňujeme. Být
skautem a skautkou je krásné, můžete
prožít mnoho pěkných chvil na schůzkách,
výletech i táborech, hodně věcí se naučit a
dozvědět. Važte si této možnosti, jednou na
to budete rádi vzpomínat, tak jako my, staří
oldskauti, kteří jsme tak prožívali téměř
celý svůj život.

povídáme, vzpomínáme.
Ta naše setkání po duši hladí,
mít dobré přátele nic nenahradí.
Život nám uplynul, stáří nás tíží,
když se však setkáme, starosti mizí.
Každé té chviličky tuze si vážíme,
ty krásné vzpomínky v svém srdci nosíme.
Škoda, že čas běží, musíme končit,
s milými přáteli opět se loučit.
Byl to dnes krásný den,
vzpomínat budem,
s veselou myslí domů zas půjdem,
Osude , dopřej nám ještě dost času,
ať můžem prožívat dlouho tu krásu
skautského bratrství,
společné chvíle,
které jsou všechněm nám nadevše milé.
Milada Fialová-Básnička

Další naše společné setkání byla opět
oslava.
Naše
nejmladší
sestřička
oldskautka Hanička Němečková měla 70.
narozeniny. Je to naše věrná sestřička,
bydlí sice v Plzni, pracuje jako sestra u
zubního lékaře, ale zde v Poříčí bývá velmi
často a s námi se pokaždé setkává. Má zde
po rodicích malou chaloupku. Dříve
pracovala
na
dětském
oddělení
v nemocnici. Možná, že někdo dospělý z
vaší rodiny byl před lety jako dítě od ní
ošetřován. Říkáme jí „sestřička z Poříčí“ a
skautským jménem „Sluníčko“. Víte proč?
Kam ona přijde, hned se rozjasní a je nám s
ní dobře.

O ŽIVOTĚ OLDSKAUTŮ

ve Spáleném Poříčí
Myslíte, že staří lidé už nemohou
prožívat v Junáku krásné chvíle?
Mýlili byste se, hned vás o tom
přesvědčím.
Možná by se zdálo, že my, dávní
Oldskauti už nemáme žádné cíle, žádnou
náplň dne, že vlastně jen přežíváme, ale
opak je pravdou. V posledních třech
měsících jsme zde, ve Spáléném Poříčí
prožili hned tři pěkné společné chvíle, na
které rádi vzpomínáme.

A co třetí událost, kterou jsme my, zdejší
oldskauti, prožili? Již 10 let se přátelsky
stýkáme s oldskauty ze Strakonic, jezdíme
k nim, oni k nám, konáme společně
výpravy, soutěžíme, vyprávíme si různé
příhody z táborů, vzpomínáme a tak jsou
pro nás všechna tato setkání vždycky
krásná.

V měsíci dubnu to byla velmi slavnostní a
vzácná oslava. Nesešli jsme se jen jako
jindy, o Velikonočním pondělí, ale důvod
našeho setkání byl trochu jiný. Měli jsme
možnost předat naší sestře vedoucí
Fajnovce (Jarmile Pelikánové) velmi
vzácný dar, zlatou medaili sv. Jiří, která je
jedním z nejvýznamnějších vyznamenání.
Uděluje ji Ústředí svazu skautů a skautek
skautským pracovníkům za celoživotní
obětavou práci pro skautské hnutí. Sestra
Fajnofka si ji plně zasloužila protože před

Ale nejen se Strakonickými, ale i s
oldskauty z Rokycan se stýkáme. Právě
tento pátek 9. června, kdy k nám
Strakoničtí přijeli, jsme společné navštívili
i sestry a bratry v Rokycanech. Byl to
krásný den a znovu a znovu si
uvědomujeme cenu těchto přátelství, ten
význam a hodnotu skautského hnutí. Přála
bych všem dětem a mladým lidem, aby
11
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poznali to, co Junák člověku dává, jak mu
obohacuje život a že i stáří dovede
zpříjemnit a ulehčit. Kéž by každý člověk
plnil skautský zákon a žil podle něj.

Letos již otevíráme třetí díl vzpomínek na
naše setkání, tak po nás zůstane stopa
v historii skautské činnosti v Jablonci n. N.
Naše poslední, listopadová schůzka se
uskutečnila u krbu v útulné klubovně
vodáků, na které Marabu předal
vyznamenání bronzové medaile Syrinx
třem členům klubu. Po slavnostním předání
jsme zhlédli video vodáků z letošního
Navigáma v Hlučíně. Byli jsme nadšeni
zápalem mládí, nápady, odvahou, radostí
z pohybu, poznávání nových přátel.
Zároveň jsme pociťovali obdiv ke všem,
kteří setkání připravovali. Prožili jsme opět
krásné odpoledne, které pohladilo na duši.

Články převzaty z „9silu“
Milada Fialová – Básnička

JAK ŽIJE 91. KLUB OS

V Jablonci n. Nisou
Náš klub má 18 členů,
pravidelně se scházíme již 6.
rok. Schůzku máme každý
měsíc většinou přijdou téměř
všichni. Vůdce našeho klubu
Jindra Štěpán-Marabu nás seznámí se
zajímavostmi ze skautského tisku a se
zájmem mezi námi kolují Kmenové
noviny. Zajímá nás, co dělají kluby
dospělých, které o sobě dávají vědět v
tomto občasníku. Dvojčíslo červen-září
2006 přineslo řadu podnětů, ale i plánů být
při některých setkáních. Krásná musí být
atmosféra Máchova Máje mimoňskych
skautů na Bezdězu. Uvidíme, zda křížky,
které si neseme na svých bedrech, nám
umožní zažít a procítit kouzlo Máchových
veršů na Bezdězu.

V prosincových dnech vánočních máme
vždy radost z toho, že jsme pomohli
rozzářit Betlémské světlo na mnoha
místech v našem městě. Prosincové setkání
je u nás tradicí, kdy posedíme v klubovně u
prostřeného stolu, zářícího stromečku a
skautského betlému. Zpíváme koledy,
vzpomínáme, co nám rok dal a co
připravíme pro rok příští.
L. Prejzová-Kita
Autorka následujících příspěvků na mě
doslova vychrlila záplavu tří výprav. Boj o
místo v Kn mi nedovolil uveřejnit je v
plném rozsahu. Každá z výprav měla své
kouzlo, pokusil jsem se o sestřih, který by
zachoval hlavní zážitky účastníků. Snad se
to povedlo. Gog

Náš klub také nezahálí. Scházíme se buď
v naší klubovně ve Skautském domě nebo
podnikáme vycházky do přírody. Náš
věkový průměr dovoluje opravdu jen
krátké vycházky, vždyť na naše „túry“ s
námi chodí sedmdesátníci i osmdesátníci,
mnozí se svoji „třetí nohou“. Vůlí vše
zvládají a vždy se cítí osvěženi přírodou i
přátelstvím, které začínalo na schůzkách
světlušek či vlčat před mnoha léty. Naše
kroky vedou i do muzeí, kde osvěžíme své
vědomosti.V létě posedíme u táboráčku a
vzpomínáme na své skautské mládí. Z
každého našeho setkání máme zápis i
fotodokumentaci v kronice.

ZE TŘÍ VÝPRAV

strakonických OS
1. Nedělní výlet oldskautů ze
Strakonic.
Ráno 17. září jsme si vyjeli auty na výlet,
jehož cílem byla návštěva zámku Lnáře.
Kromě nás členů klubu, jeli s námi ještě
Fay a Mike, kteří jsou zde na návštěvě
z Anglie.
12
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rozhlédli jak po zavěšených obrázcích na
stěnách, tak po stolech kolem dokola
místnosti a druhé řadě souběžně
umístěných stolů, které vytvářejí prostory
pro vystavenou expozici asi 570 betlémů.
Ty jsou od známých malířů i od různých
autorů z cizích států a rovněž různých
velikostí od miniaturních po velké betlémy
se spoustou figurek. Paní Vizinová nám
nejprve podala výklad o historii, vývoji,
autorech, materiálu, zajímavostech a
současnosti betlémářství v Čechách i jinde
ve světě. Betlémy sama vystřihuje z papíru
a postavičky upevňuje pomocí špejle a
jehly na pdstavce. Má i duplikáty, které
nabízí k výměně.

Odtud jsme zajeli do obce, kde v malém
lesíku se nachází známý viklan, u nějž již
někteří členové klubu byli loni v tuto
dobu. Na informačních tabulích jsme si
přečetli zajímavosti, jak byl viklan kvůli
sázce vyšinut a že skupina lidí pod
vedením ing. Pavla za pomoci zdviháků
dostala viklan do původní polohy a nyní je
zabezpečen proti násilnému vyšinutí. My
jsme se alespoň u tohoto skalního masivu
vyfotili.

2 Sváteční výlet klubu OS
Strakonice.
Jak využít sváteční den 28. září domluvili
jsme se, že si uděláme výlet. Boží kámen je
přírodní mystické místo v lese mezi
Kraselovem a Tažovicemi. Je to skalní
masiv vzniklý přirozenou erozí a je
vyjímečný pro neustálé proudění kosmické
energie do jednoho z kamenných bloků a z
přírodních svatyní je nejsilnější. Kosmická
energie zde převažuje nad energií zemskou.
Toto místo je často navštěvováno lidmi,
kteří chtějí načerpat z energetického bodu
kamene energii pro sebe. Není ale žádoucí
pobývat zde déle než půl hodiny.

Není možné si vtisknout do paměti všechno
to, co jsme viděli, ale jen musíme
obdivovat
tu
mravenčí
práci
s vystřihováním a sestavováním betlémů.
Další výtvarnou činností, kterou se tato
paní zabývá, je technika malování na sklo
z rubové strany. Je zde také vystaveno na
600 obrázků v rámečcích už zavěšených,
nebo rozpracovaných a rozložených na
stolech.
Po srdečném rozloučení jsme se rozjeli
k Husinecké přehradě, kde jsme se jen
prošli a vyfotili. Pak jsme obrátili auta ke
zpáteční cestě, ale aby přece jen bylo
nějaké zakončení výletu, zastavili jsme se
ve Volyni v pěkné restauraci na Ostrovci
na nezbytnou kávu. Odtud jsme se pak
rozjeli k domovu samostatně. Někdo
pospíchal víc, někdo měl ještě čas
vychutnat pohledem okolní přírodu.
Hermanová

3 Výlet netradičně v pátek – OS
Strakonice.
Před časem, když jsme na schůzce
uvažovali o možném výletu do obce Zábrdí
na Prachaticku, kam se ze Strakonic
přestěhovala výtvarnice paní Vidinová. Má
tam ve svém domě sbírku betlémů a
obrázků malovaných pod sklem, tak zvané
podmalby.
Dojeli do cíle dnešního výletu. Obec
Zábrdí je ve svažitém terénu a dřívější
hostinec, což je nyní patrová chalupa paní
Vizinové, je na okraji a nic nebrání
v krásném výhledu na šumavskou krajinu.
Byli jsme očekáváni majitelkou, která se
s námi přivítala a hned jsme vystoupili do
patra, kde je velký sál. My se v údivu
13
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klubu. Výstavka měla vysokou úroveň a
byla velmi uspěšená.

VINOHRADSKÁ „46“ POKRAČUJE
Nemáme výročí, to jsme měli v roce 2005,
ale celých šedesát let nikdy nepřerušené
činnosti. Životní jubileum slaví jeden z nás.
Bylo mu sedmdesát let. V roce 2007 si
připomeneme, že je v oddíle činný plných
šedesát let. A to vede k zamyšlení.
Takových členů máme více. Tedy těch,
kteří osvědčili neobyčejnou věrnost oddílu
a tím i skautingu.

Mimo členů klubu se, zúčastňují některých
akcí i naše manželky a také již dorostlé
dospělé děti.
Miroslav Pergler - Dany

PRO ZAMYŠLENÍ

Oddíl v těch dávných létech, až do roku
1960, pořádal pravidelné měsíční tábory
vždy po celý červenec A když už jsme
nepořádali stálé tábory, konali jsme tábory
putovní.
V
průběhu
roku
jsme
uskutečňovali téměř každou neděli
výpravy, o Velikonocích a svatodušních
svátcích vícedenní a po Vánocích lyžařské
podniky na horách. Od září do června
probíhaly pravidelné schůzky družin a také
schůze oddílové, oddílové rady, vánoční
besídky, sportovní akce, jako třeba
atletické přebory, cyklistické výpravy,
míčové hry. Součástí programu byly i
návštěvy kulturních podniků.

SKAUTI v českolipském muzeu
V uplynulém
roce
bylo
největším
úspěchem
českolipských oldskautů a členů
Severočeské družiny Svojsíkova
oddílu Junáka dokončení stálé
expozice skautů v oddělení novodobých
dějin ve Vlastivědném muzeu a galerii
v České Lípě.
Dominantou expozice je oddílová vlajka a
činovnický kroj s kloboukem z minulé
republiky. Přímo pokladem je členský
průkaz z roku 1922, z mládí Josefa
Šťastného-Kima, který byl později, v roce
1946, velitelem českolipských skautů.
Unikátem je legitimace Josefa Řeháčka,
opravňující, aby prováděl se 300 skauty a
skautkami pořadatelskou, kurýrní a strážní
službu při vzniku naší republiky v roce
1918 pro Národní výbor v Praze. Všechny
sběratele zaujme první známka ČSR známá
ve světě skautů „Pošta českých skautů ve
službě Národní vlády“. Zvláštní pozornost
si zaslouží zažloutlá fotografie z první
výpravy prvního oddílu českolipských
skautů z roku 1921 na hrad Jestřebí.
Překvapením návštěvníků je první odznak
skautů z roku 1914. Má tvar trojúhelníku,
(hrotu šípu) a s postavou řeckého atleta,
českého skauta, který má po svém boku
sokola s nadpisem „Junák – český skaut“.
Z výstavního panelu se všichni dozví, co
byl „Černý den Junáka“, kdy gestapo

Vedení oddílu se plně věnovalo skautské
službě a oddílu zasvětilo prakticky veškerý
volný čas. Tehdy nám vyrostli výborní
rádcové a mnozí z nich stanuli v létech
pozdějších v čele oddílu. Celá tato činnost
a sounáležitost členů s oddílem vedla k
tomu, že když přišel čas, transformoval se
oddíl na, klub OS. Je činný dosud. V roce
2006 se registrovalo 22 členů. Mimo to má
klub sedm členů čestných. Především v
zahraničí, ale i v tuzemsku .
Program klubu se přizpůsobi1 možnostem
jeho členů. Schůzky, besídky, společenská
setkání, návštěvy kulturních podniků,
občasné výpravy do přírody, každoroční
červnové víkendové táboření na místě
posledního stálého tábora.
V loňském roce se uskutečnila výstavka
obrazů a fotografií, které vytvořili členové
14
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11. července 1940 potupně rozehnalo
skautskou mládež z táborů. Mnohé upoutá
vyznamenání Junácký kříž za vlast 1939 –
1945, který získali ti, kteří se zúčastnili ve
druhé světové válce odboje proti nacizmu,
nebo položili své životy v bojích, či
zahynuli ve věznicích a koncentračních
táborech. Mezi nimi nechybí
jména
českolipských skautů i posledního žijícího
pamětníka, novoborského bratra Ctibora
Vořecha-Borka.
Mezi
2 549
vyznamenanými je i jméno plukovníka
Antonína Sochora, skauta, bojovníka od
Sokolova, který v době totality zákeřně
zahynul
v mimoňských
lesích.
Na
výstavních panelech si návštěvníci přečtou,
kolik bylo skautů a skautek v České Lípě
v roce 1921 i v roce 1945. Že je skauting
hrou, symbolizuje v expozici legendární
hlavolam všech skautských generací „Ježek
v kleci“ Jaroslava Foglara, který vyrobili
mimoňští skauti. Největší pozornost kluků
ale přitahuje malá sbírka odznaků od
českolipských
skautských
sběratelů,
sádrové odlitky stop zvěře i zatnutá sekera
do špalku, symbol práce ve skautském
táboře. Celou expozici otevírá a uzavírá
heslo „Jednou skautem – navždy skautem!“
a panel plný fotografií vystihující druhou
etapu činnosti let 1945 až 1950, třetí 1968
až 1970 a obnovu činnosti Junáka v roce
1990.

tentokrát jsme si je na výročním zasedání
museli přečíst.
Žil kdysi chlapec se zlým charakterem.
Jeho otec mu dal sáček hřebíků a řekl, aby
zarazil hřebík do plotu jejich zahrady vždy,
když ztratí trpělivost a bude chtít někoho
urazit. První den chlapec zatloukl 37
hřebíků. V následujících týdnech se naučil
sebekontrole a počet hřebíků zatloukaných
do plotu se zmenšoval ze dne na den.
Nakonec přišel na to, že je lehčí
kontrolovat se než zatloukat hřebíky.

Konečně nadešel den, kdy chlapec nepřibil
ani jeden hřebík. Přišel k otci a řekl mu, že
dnes nepřibil ani jeden hřebík A otec řekl,
aby nyní pokaždé, když neztratí trpělivost,
vytáhl z plotu jeden hřebík. Dny ubíhaly,
až mohl syn zajít za otcem a říci, že už z
plotu vytáhl všechny hřebíky.
Šli se na to spolu podívat a otec řekl:
„Synu, dobře ses zachoval, ale podívej se
na ty díry: Ten plot už nebude nikdy jako
na začátku. Když někoho urážíš a něco
zlostně řekneš, necháváš v něm rány jako
tady v tom plotě.“
Můžeš někomu vrazit nůž do plic a později
jej vytáhnout, ale vždy tam zůstane rána.
Nezáleží na tom, jak často ho budeš prosit
o odpuštění; rána zůstane. Slovní zranění
dělá stejně škod jako fyzické zranění.

Každý návštěvník, který bude moci přijít
do muzea i v dalším roce, tj. 100. výročí
vzniku světového skautingu, si musí
připomenout slova: „Smekněte klobouk
před minulostí, ale vyhrňte si rukávy pro
budoucnost!“

Hliněné nádoby
V Číně měl jeden nosič vody dvě velké
hliněné nádoby. Visely na obou koncích
klacku, který nosil na krku. V jedné nádobě
byla prasklina, naproti tomu ta druhá byla
dokonalá a vždy nesla plnou míru vody. Na
konci dlouhé nosičovy cesty od potoka až
k jeho domovu zbyla v prasklé nádobě
vždy jen polovina vody.

Jiří Řeháček-Mimoňský Balú

PŘÍBĚHY PRO ZAMYŠLENÍ

O chlapci
Zpravidla nám svá zamyšlení Dagmar
Bednářová - Šavra přednáší sama,
15
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mládežnických
organizací
přidalo
udělování odznaků „Březový lístek“.

Celé dva roky to takto chodilo, nosič
donesl každý den domu jen jednu a pů1
nádoby vody. Dokonalá nádoba byla pyšná
na svůj výkon, vždyť přinesla pokaždé
všechnu vodu. Zato chudáček prasklá
nádoba se styděla za svoji nedokonalost a
cítila se uboze, že je schopná jen
polovičního výkonu.

V minulých dnech středisko Junáka
„Řetěz“ v České Lípě u příležitosti oslav
85. výročí založení prvních skautských
oddílů v České Lípě, udělilo svým
obětavým členům odznaky „Březový
lístek“, za mimořádnou práci pro výchovu
mládeže. Odznaky dostali za to, že dělají
vždy něco navíc a věnují svůj volný čas
dětem a mládeži, aby se bezcílně netoulala
po ulicích, což mnohdy končívá i trestnou
činností. Byli to K. Pištová, P. Hejdová, J.
Dziubalová, J. Starý, K.Brož, J. Tauchman,
J. Krása, M. Kuneš, J. Petrů, L. Němcová a
P. Rydygrová.

Po dvou letech soužení oslovila prasklá
nádoba u potoka nosiče: „Stydím se, moc
mě mrzí, že prasklinou vyteče cestou domů
tolik vody.“ Ale nosič jí odpověděl:
„Všimla sis, že kytky rostou jen na tvojí
straně chodníku a ne na straně druhé? - To
proto, že jsem vždy věděl o tvém
nedostatku a na tuto stranu cesty jsem
rozséval semena květiny. To ty jsi je každý
den zalévala, když jsme se vraceli od
potoka domů. Dva roky trhám tyto krásné
květin, abych si jimi ozdobil svůj stůl.
Kdybys nebyla taková , jaká jsi, tak by tato
krása nemohla prozářit můj domov“.
Všichni máme své osobité chyby. Všichni
jsme prasklé hliněné nádoby. Právě tyto
praskliny a chyby, které jsou v každém
z nás, dělají náš život tak zajímavým a
vzácným. Jen musíme umět každého
přijmout takového, jaký je a vidět v něm to
dobré. Přeji krásný den všem prasklým
hliněným nádobám.
Šavra

Březových lístků bylo lety předáno již na
30 000 a to nejenom u nás, ale také
v Anglii, Francii, Německu, Polsku,
Rumunsku, a dalších zemích. V našem
okrese je udělují nositelé Březových lístků,
oldskauti, jako symbol věrného bratrství,
obětavosti, čestnosti a tolerance. U nás
hodnocení a oceňování činnosti vychází
z principů práce s dětmi a mládeží
v klubech, jak je uplatňoval Jaroslav Foglar
– Jestřáb. Letošní předávání odznaků bylo
zvláště slavnostní, protože nejenom skauti,
ale celá veřejnost bude vzpomínat stého
výročí narození Jaroslava Foglara.

VE STOPÁCH FOGLARA
Česká Lípa – Všechno začalo tím, když
spisovatel a legendární vůdce skautského
oddílu Junáka Jaroslav Foglar - Jestřáb
uděloval v roce 1945 dětem a mládeži za
příkladnou práci v oddílech první odznaky
„Foglarův vontský čestný žlutý kvítek“.
Od roku 1965 se jako poděkování a
ocenění práce vedoucích dětských a

„Čestný Březový lístek“ byl i udělen
hejtmanovi Libereckého kraje Petru
Skokanovi, který se významně zasloužil o
dobré podmínky pro činnost skautských
oddílů v České Lípě. Celkem bylo předáno
u nás v republice 58 čestných Březových
lístků, které dostali i Tomáš Baťa, Václav
Havel, dalajlama, Tomáš Halík, další
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životního postoje. Značná část je však jen
přijetí dalšího jména, protože s těmi svými
nejsme spokojeni.

významní lidé, ale i mimořádně zasloužilí
činovníci Junáka a někteří starostové měst.
I českolipští skauti pokračují v dobré
tradici ve stopách Jaroslava Foglara i
v době skautování s internetem a stoletého
výročí dne, kdy se první kluci v Anglii
utábořili v lese pod stany na ostrově
Brownsee, říkali si skauti, měli skoro
stejný program a snažili se dodržovat
ideály a morální zásady, jako dnešní kluci a
děvčata v našich skautských oddílech.
Skauting dnes vykročil po osvědčené cestě
bratrství do dalšího století své úspěšné
činnosti.
Jiří Řeháček-Mimoňský Balú

Psaní přezdívek nemá žádná gramatická
pravidla, často provokují nezvyklostí např.
Ciryl. Přes zvolené členění zůstala část
přezdívek nezařazena, protože jsou prostě
nezačlenitelná pro svou výjimečnost, tvar
nebo neprokazatelnost významu
Ukázky užívaných českých přezdívek
Odvozené z českých jmen: Áček, Edy,
Janík, Jarek, Jiřín, Jůra, Kosma, Pepia,
Píček, Váša, Viki, Zděnda, Zdeny ad.
Předměty: Bedna, Benzín, Bidlo, Brčko,
Cucek, Dědeček, Guma, Chobot, Kudla,
Kulda, Kšanda, Lajna, Lupen, Očko, Poříz,
Pařez, Pes, Rumpál, Špalek, Rogalo,
Štrúdl, Tesák, Tříska.

SKAUTSKÁ JMÉNA přezdívky
Úvod Není mnoho skautských tradic, které
se přebírají a trvají. Patří mezi ně určitě,
ničím nenařízené, užívání skautských jmen,
přezdívek a pokřiků. Jejich kořeny jsou
přímo v oddílech.

Vlastnosti: Bimbo, Čočkin Gigant, Hejkal,
Kruťas, Lenouš, Louda, Macek, Meňas,
Menšík, Mudrc, Pinďa, Prášek, Rejpal,
Rychlík, Slzička, Smíšek, Starouš, Stydlín,
Šťoura, Zmatlík, Zrzek.

Došlo ke změně? Zajímalo mě, zda těch
několik desetiletí a několik generací na této
tradici něco změnilo. Použitý postup
nezachycuje vývoj přezdívek u jednotlivců,
jde jen o jakési statistické zachycení
celkového stavu.

Rostliny: Bambus, Banán, Bříza, Houba,
Kopr, Koukol, Maceška, Mydlík, Smrž,
Sosna, Šiška.
Zvířata: Bizon, Bobr, Brunďa, Buvol,
Delfín, Chrobák, Chroust, Fenek, Hroch,
Ježek, Jumbo, Kajman, Kamzík, Kivi,
Klokan, Kulík, Ledňáček, Makrela, Norek,
Rys, Tuleň, Varan, Vlk, Želva.

Užité zdroje Různé soubory s větším
počtem jmen jako telefonní seznamy SO,
KRJ, ORJ) , seznamy účastníků LŠ,
registrace oddílů, skautské časopisy, tisk,
publikace.

Tituly, povolání: Básník, Doktor, Don,
Filosof, Kápi, Kasař, Permoník, Pošťák,
Roy, Sir, Stopař, Sahib, Šejk.

Jak soubor členit? Postupem se členění
měnilo; původně jsem uvažoval o členění
na české, z angličtiny a indiánská jména,
ostatní. Později jsem přiřadil další členění
na
vlastnosti,
předměty,
zvířata,
zkomoleniny apod. dále jsem oddělil jména
převzatá z literatury, filmů či pohádek.
Výběr naznačuje, že přijatí přezdívky často
vystihuje
nějakou
charakteristickou,
vlastnost nebo snahu o vyjádření jakéhosi

Převzatá z literatury, filmů, pohádek:
Akéla, Akim, Aladin, Amálka, Baghýra,
Balú, Číl, Čochtan, Gandalf, Hata, Kaa,
Kim, Kopčem, Mang, Marabu, Mauglí,
Merkur, Orion, Rakša, Riki, Rikitan,
Robin, Rolf, Rychlonožka, Sigy, Scippy,
Skúkum, Soptík, Šedák, Šmudla, Távi,
Tiki.
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Dívčí přezdívky: Alka, Agi, Amálka,
Bába, Batula, Bucla, Díďa, Dražka,
Fajnofka, Ifka, Ješika, Kendy, Pavučinka,
Káča, Lili, Minehaha, Monetaki, Moučka,
Ora, Pinka, Písnička, Polárka, Sova,
Šamanka, Šavra, Tiki, Uška, Vážka, Vali,
Verča, Veverka, Viki, Vilka, Žu-žu, ale
často gramaticky neženského rodu jako:
Ali, Brouček, Cvrček, Obláček, Očko,
Hříbeček, Kačík, Knoflík, Pískle, Riki,
Safari, Skřítek, Smíšek, Střízlík, Uhlík.

vnitřní skladba změnila jen nevýznamně,
v současné době je cítit odklon od
anglických k českým a od převzatých jmen
k osobním vlastnostem. Část přezdívek
prokazuje smysl jejich nositelů pro humor.
Počet ukázek ve statistických skupinách
neodpovídá
skutečnému
rozložení
přezdívek.
Gog

DEN VE SKAUTSKÉM KROJI

Nezařaditelné: Alen, Brácha, Bráca,
Braťka, Dumbo, Hombre, Mánek, Čiko,
Tom-Set, Tor.

Výzva všem:
Na internetu jsem nalezl několik výzev
(původem asi v Olomouci) k již ujaté akci,
jednu z nich si dovoluji zveřejnit.
Gog
 Každou vteřinou se blíží den, kdy si
můžeš dokázat že jsi skaut
 Skaut se pozná podle činů
 Čiň se a ve středu 20. září si k tomu na
sebe vem skautský kroj
 Staň se nakrojeným!
 Chce to odvahu, chuť a jasný názor.
 Někde není odvaha potřeba, někde
doutná uvnitř. Přece se není za co stydět.
Někdo se ti posmívá? Asi tím zakrývá svůj
vnitřní pocit, že o něco přichází, že mu
něco chybí. Chuť! Den v krojích je
dobrovolný. Nikdo by do něj neměl být
nucen. Máte chuť ukázat, že patříte mezi
skauty, chuť se seznámit, mít pocit, že
patříte do jedné velké rodiny? Máte chuť
vyjádřit názor, že skaut není out? Názor
Proč Den v krojích? Pro seznámení se
navzájem. Pro přihlášení se k organizaci,
která ti je blízká a které věříš. Pro
prezentaci skautingu, že tu jsme a
nestydíme se za to, že jsme. Pro zpestření
všedního dne 20.9. se může stát dnem
velkých možností. Můžeš potkat nové
skautské tváře,navázat nové kontakty. Ale i
když nikoho nepotkáš, máme přece
Internet. Koukni na:
www.skauting.cz/denvkrojich

Neidentifikované a zkomoleniny: Atri,
Čiko, Gog, Keďul. Tík, Rik, Zan, Zet, Žík.
Z angličtiny nebo poamgličtěná: Arne,
Bob, John, Jerry, Dany, Rony, Frank
Charlie, Márty, Harry, Georg, Fox, King,
Sam, Poly, Lucke., Windy.
Neanglické: Chuan, Chuman, Juan, Lopez,
Pedro, Silva.
Indiánská jména či názvy: Mangidon,
Minevakan, Mokasín, Šebojgo, Uncas,
Wabi, Wabigon.
Podíly (%)přezdívek v jednotlivých
skupinách
U členů starších 60 let
České Angl. Indián. jiné Nezař. Bez
48
15
6
12
1
18
Současný stav
51
10
3
14
2
20
Závěr Snad nepřeháním, ale zdá se mi, že
přezdívky, jsou jednou ze skautských tradic
zadřených až pod kůži, (na rozdíl. od
„obliby“ nošení kroje) odolávají času a
dokonce částečně nepodléhají i módě. Bez
přezdívek zůstává pouhá pětina skautského
rodu. Původně jsem šetřil asi 400
přezdívek, později jsem soubor rozšířil na
celou tisícovku, nakonec jsem skončil něco
málo nad dvěma tisíci. Zajímavé je, že se
18
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Zaregistruj svůj oddíl, své město, napiš
svůj názor.

Roverská hlídka
Příspěvků do této rubriky
přibylo doufejme, že to skutečně
souvisí
s výše
vyhlášeným
programem vzájemného poznávání a
že se bude zdárně rozvíjet.

Některá velká města už mají svůj
navazující program, (setkání, zmrzlinu
apod.), některá ne, možná tam chybí
potřebný koordinátor, možná tam chybíš
právě ty, ozvi se, my ti pomůžeme.
V Olomouci hrajeme mrkanou, v 17 hodin
se sejdeme na Horním náměstí, zahrajeme
nějakou hříčku a dáme si zmrzku (malou za
6,- velkou za 12,-) a kolik stojí u tebe?
Soutěž Vyfoť se u cedule svého města,
obce. Cvakni skupinovou fotku. Vyfoť se v
práci, ve škole, foť, foť a posílej.

Je to necelý rok, kdy jedno ze zasedání
Roverského odboru navštívil sám náčelník
kmene dospělých – Mika, spolu s Ronym
(výchovným zpravodajem KD). Toto
setkání odstartovalo řadu dalších setkání a
debat nad budoucností kmene dospělých a
spoluprací mezi rovery a „dospělci“.

Pokud raději píšeš, napiš nám o Dni
v krojích. Nejzajímavější díla oceníme.
Čím víc se nás zúčastní, tím větší cenu Den
v krojích bude mít, proto prosím, šiřte
myšlenku dál. Díky, díky, díky skautíci
z Holomóca.

OLDSKAUTI JSOU „IN“
Ve Skautingu vyšly články roverstva o nás
„old.“ Nijak nefandím výrazům, že někdo
nebo něco je „of“, „in“, nebo dokonce
„out“, ale chceme-li porozumět mladší
generaci, musíme se to naučit. Gog

Radar, Střelec, Rheesa, Komár, Cézi

Co prosím? Ano, oldskauti jsou vážně in.
Na tom se shodli Míla, Pudil a Kšanda
z Roverského odboru Junáka, kteří měli tu
čest zúčastnit se dubnového zasedání
náčelnictva kmene dospělých.

Skauti se prý poznají i bez kroje podle
chování. Stoupni si na nádraží do davu a
pozoruj; 20.9. to budeš mít o fous lehčí.

Tahle mladá, nadějná a progresivní trojka
nejela na sešlost NOS jen tak, samo sebou
tam plnili „zvláštní misi“ za roverský
odbor. Idea celého podniku byla potvrzena
na Roverské poradě 2006, kde se zástupci
kmene dospělých, jmenovitě Mika
(náčelník KD) a Rony (výchovný
zpravodaj KD) ukázali a čile se zapojili do
debat, zvláště pak do debaty nad tématem:
„ukončení roverského věku, anebo co dál?“

Poslední stav sčítání akce značené na
internetu jsem nalezl 178 oddílů z 86 měst,
asi to nebylo konečné číslo. I tak bylo toto
číslo obdivuhodné. Postrádal jsem tam
nějaký klub OS, doufejme, že naše kluby
považují chození v kroji za svůj běžný zvyk,
se kterým se nemusí chlubit. Ještě mnoho
dní po závěrce se stále scházely fotografie
z této bohulibé akce.

Vraťme se k tématu. Roverský odbor
navázal se zástupci kmene dospělých dobré
vztahy a byla započata série jednání, která
mají napomoci sbližování obou stran tak,
aby se obě strany podělily o zkušenosti a
daly si o sobě vzájemně vědět a nebály se
spolupracovat.
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Řada z nás vidí oldskauty jen jako dědky a
babky s více než 60 křížky, řadou medailí a
se stále se opakující větou na všechno
nové: „V osmačtyřicátém to fungovalo
takhle a dobře, tak proč to teď měnit?!“.
Díky Bohu je těchto oldskautů velmi málo
oproti těm, co jsou in. Jen my jsme trošku
zvyklí vnímat a pamatovat si ty méně
příjemné zážitky.

Skauting je výzva
Na náčelnictvu dospělců jsme měli
možnost okusit „Křeslo pro hosta“, což
samozřejmě obnášelo odpovídat na
všechny možné otázky všech přítomných.
Výsledkem těchto dotazů a diskuzí je
jednoznačně shoda ve snaze ke změnám,
které by obě strany měly začít podnikat a
uskutečňovat, aby se právě lépe poznaly.

Vzájemně se poznejme

A že to není jen akademická debata se
můžete přesvědčit vy všichni, když se
podíváte na RoverNet
www.skaut.cz/rovernet
a snad i na webstránky kmene dospělých
www.skaut.cz/kmendospelych
Zde by se měly začít objevovat články z
vod „dospělých“. Na RoverNetu se již
vyskytuje i debatní konference, která se
věnuje tématu přestupu roverů a roverek
mezi ty “věkem a moudrem pokročilejší“.
Věřím, že se tak trochu pročistí a prosvětlí
tyto neprobádané končiny pomezních
roverských krajin a i ti méně odvážní se s
nadšením vrhnou do nové a jistě zajímavé
kapitoly dějin skautingu v ČR. Přeci jen
oldskauting je výzva!
Za Roverský odbor Junáka – Kšanda

Kmen dospělých žije a má mezi sebou
členy od 18 do sta let věku, jsou to skauti
stejně jako my, jsou prostě dalším
„stupněm“ skautské cesty. Udělali první
krok a přišli za námi s tím, abychom se
vzájemně poznali, s cílem, abychom věděli,
že až nám jednou bude rovering málo,
můžeme zkusit oldkauting a nemusíme se
jich bát, abychom věděli, že kmen
dospělých
existuje
a
chce
být
plnohodnotným třetím kmenem Junáka, že
nechce dopadnout stejně jako dopadl kmen
dospělých na Slovensku, a abychom věděli,
že je zcela přirozené přecházet mezi
dospělé, když usoudíme, že na to máme už
čas.

Přátelská setkání
Na poslední poradě KD v květnu 2006
obdrželi všichni roveři a rangres
prostřednictvím RO výzvu od „oldíků“
k přátelským utkáním v nejrůznějších
disciplínách. Pravidla „boje“ by si měly
mezi sebou určit obě dvě skupiny na
střediscích, okresech i krajích libovolně a
samostatně! Nezapomínejte na to, že
oldskauti nejsou jen lidé v důchodovém
věku! A taky nezapomínejme na to, že ti,
kteří jsou již skutečně old i mezi oldskauty
nám toho mohou hodně sdělit, a dokonce i
rádi, když ale my budeme chtít jen tu mezi
námi nebudou věčně!
Oldskauti se pohnuli a přišli za rovery, teď
by na oplátku měl Mohamed přijít k hoře.
Míla

JAK OLDSKAUTI VYZVALI ROVERY…
Věřím, že pro většinu roverů je svět
„odlskautů“ nepředstavitelný, nebo skoro
až děsivý. Málokdo už však ví, že mezi
členy KD patří nemálo lidí ve věku 18 – 25
let
Skoro by se chtělo říct: „ale vždyť to jsou
ještě roveři“. Ne, nejsou, každý skaut starší
18 let se může rozhodnout stát se členem
kmene dospělých a nemusí čekat na to, až
mu bude „pověstných 60 let“ a bude tedy
tím „pravým oldskautem“
Poté, co jsem absolvovala řadu setkání
s „dospělci“, musím dát za pravdu
Kšandovu článku, že „oldskauti jsou in“.
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SKAUTSKÝ SBOR CANTUTA

ROVERSKÝ ODBOR
se rozhodl ve svém programu zabývat se
třemi oblastmi:
1. metodikou roverské činnosti Šípek
2. regionální spoluprací roverů Kšanda
3 spoluprací s kmenem dospělých Míla
zejména:
 spolupráce s náčelnictvem KD
 dementováním nesprávných pohledů
roverů na oldskauty
 společným vyhledáváním cest pro
vznikl plynulého přechodu z RS do OS
v časopisech, rovernetu, kurzech, na
organizovaných setkáních.

zpíval na WLŠ v Miletíně
Těžko si lze představit krásnější závěr
vzdělávací akce, než jaký připravil smíšený
skautský
sbor
Cantuta
účastníkům
Víkendové lesní školy (WLŠ) 30. září
večer na skautské základně v Miletíně. Pod
svižnými gesty dirigentky Míly Fouskové,
členky Roverského odboru Junáka, sbor
nadchl své vděčné obecenstvo pestrým
repertoárem, v němž zaznělo i několik
citlivě provedených spirituálů. Potlesk
nebral konce, a tak bylo nutno několik
písní přidat.
Sbor Cantuta vznikl v roce 2003 jako
skupina nadšenců, kteří se pod vedením
Míly Fouskové pokoušeli, a stále
pokoušejí, o různé formy a varianty
sborového zpěvu. Většina členů patří
k hudebním laikům, jimž sbor dal první
příležitost zpívat pod odborným vedením.
Začátky byly skromné a rozpačité, ale již
během roku 2004 se počet sboristů rozrostl
na několik desítek. V současné době se
pohybuje
kolem
dvaceti.
Vedle
spřátelených sborů postupně zdokonaloval
svá představení až se dopracoval k prvnímu
zcela
samostatnému
celovečernímu
koncertu, uskutečněnému 19. prosince
2005
v Praze-Střešovicích,
v kostele
Československé církve evangelické.

CANTUTA, klub mladých

dospělých
Nepřehlédněte
V rámci ORJ Praha 5 se 16.10.2006 ustavil
Skautský studentský pěvecký sbor
v rámci kmene dospělých jako
KLUB MLADÝCH DOSPĚLÝCH
Sbor i klub řídí sestra Míla Fousková, která
současně vede jednání s naším kmenem o
vzájemné
spolupráci
a
společného
programu přibližování odrůstajících roverů.
Vítáme vás a přejeme hodně úspěchů.

Různé
VÝZVA ke skautské službě

Do Miletína sbor zavítal z nedaleké
Jaroměře, kde měl pracovní soustředění.
Tvoří ho studenti vysokých škol, a tak
zatím vystupuje ponejvíce při různých
akcích. Držíme mu palce a doufáme, že
budeme mít v budoucnosti mnoho dalších
příležitostí potěšit se jeho zpěvem.

Stárnutí přináší mnoho potíží: choroby,
ubývání sil, zhoršování pohyblivosti,
snížení schopnosti postarat se o sebe a
zařídit si i zdánlivě jednoduché denní
potřeby. A tady by mělo být v duchu
celoživotních skautských zásad pole
působnosti pro nás. V podstatě jde tedy o
projekt, který vychází z principu solidarity.

A na závěr ta nejlepší zpráva: Dne 16. října
2006 sbor vstoupil do našich řad jako Klub
mladých dospělých. Vítejte mezi nás!
Jan Adamec-Tarzan

Pomoc starým a nemocným
 návštěvy a popovídání
 pomoc při úklidu, vaření
 donáška tisku, knih, nákupů, obědů
21

Kmenové noviny OS

 doprovod k lékaři

vzdělávání v kmeni dospělých a připravě
setkání kruhu tohoto ročníku; rozhodli se
účastnit se přípravy setkání celého kruhu
LŠ KD.

Aktivizace seniorů v klubech
 besedy, přednášky
 rukodělná činnost
 čtení, hudba, zpěv
 cvičení paměti
 kondiční cvičení

OPUSTILI SKAUTSKOU STEZKU
Bratr Jaroslav Reška
z Přerova
dlouholetý činovník kmene dospělých
odešel ve věku 76 let
1. listopadu 2006.
Do Junáka vstoupil v r. 1945 a prošel celou
skautskou výchovou. Byl rádcem, pracoval
ve středisku i ORJ, vedl rádcovské kurzy.
Ve zralém věku pracoval jako okresní a
krajský zpravodaj OS, byl členem Hanácké
družiny Svojsíkova oddílu, a oddílu Velena
Fandrlika.

SOS – služba na telefonu
 Vytvoření dobrovolné sítě telefonních
kontaktů
ochotných
spolupracovníků
(v rámci klubu, střediska či obce), na něž
by se člověk v tísni mohl kdykoliv obrátit o
pomoc.
Dá se předpokládat, že mnohým klubům
není tato činnost cizí a že mají své
zkušenosti. Pokuste se doplnit tuto základní
osnovu poskytované pomoci, popřípadě ji
rozšiřte o své zkušenosti a případná rizika
s vykonáváním těchto činností. Kontaktní
adresa: kapralkova@seznam.cz
Hana Kaprálková, místonáčelní KD

Sestra Marta Kubiasová - Sovička
z České Třebové
oldskautka každým coulem
odešla ve věku 86 let
7. listopadu 2006

Severočeská družina Svojsíkova
oddílu

Zůstanete trvale v našich srdcích i
vzpomínkách

vydala k 100. výročí vzniku světového
skautingu zpěvníček „Písničky skautského
mládí“. Jde o soubor 20 písní z let 1945 až
1950 vybraných a uspořádaných br.
Jarmilem
Burghausrem-Jumbem.
Předmluvu připravil Mimoňský Balú. První
zpěvníky byly rozdány členům Svojsíkova
oddílu na zářijové oddílové schůzce v
Praze. Teprve v dalších dnech se zpěvníčky
rozletěly po všech střediscích severních
Čech.
Mimoňský Balú

Mezinárodní spolupráce Na
tradiční setkání 39. evropské fórum
v Grossarlu 07. RNKD deleguje br Jana
Adamce a Vladimíra Köhlera.
 Na Světové jamboree ke 100 letům
skautingu v Anglii je přihlášen br. Adamec
jako člen servisního týmu za ISGF).
 Konference Evropského regionu ISGF se
bude konat v červnu 2007 v Krakově.
 Národní jamboree v Polsku a další jako
např. pravidelné setkání CZ-PL-SK–
kalendář pro rok.

Kruh LŠ KD
Rádcové ruhu letošního 5. ročníku lesní
školy kmene dospělých WLŠ se sešli 10.11. listopadu ve Vrchlabí. Provedli reflexi
proběhlého ročníku, jednali o možnosti
zúročení získaných znalostí ve prospěch
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počítače, o kterých jsem myslel, že jsou
navždy ztracené.

Kruh WLŠ V sobotu (11.11.) se se konala
schůzka vedení družin WLŠ Vrchlabí;
schůzku celého kruhu WLŠ 2007
připravují 2007.
 Svojsíkův oddíl Br. Köhler předal
na výroční schůzi SO zprávu o činnosti
Kmene dospělých.
Ukončení WLŠ 2006 Br. Žáček s br.
Köhlerem informoval o ukončení WLŠ,
kterou odevzdali ÚJ, a to včetně výsledků
hospodaření, zpracovaných br. Chládkem.
 Probíhá archivace tohoto běhu, oproti
loňsku v širší míře elektronicky.  Br.
Fišera doporučuje převést dokumenty
předchozích LŠOS také do elektronické
podoby.
Spolupráce s RS Zástupce ROJ ses.
Fousková stručně informovala o činnosti
roverském
odboru.
Upozornila,
že
programový tým Národního jamboree
v Plzni v r. 2008 může program doplnit o
samostatnou akci Kmene dospělých.
Stav
stránek
www
K
neuspokojivému stavu kmenových Wstránek projedná br. Fišera s br. Černým
odblokování
vstupu
do
stávajících
webových stránek kmene dospělých a zjistí
možnost případného přechodu na nový
jednodušší systém.
Různé  Br. Köhler upozornil na
Memoriál J. Tleskače 25. listopadu v Praze
a o pozvánce Sdružení přátel J. Foglara na
100. výročí narození J. Foglara dne 16.
června 2007 ve Sluneční zátoce.  Br.
Köhler připomněl, že výročí J. Foglara i
100 let trvání světového skautingu jsou
dobrou
příležitostí
k návrhům
zastupitelstvům obcí na pojmenování ulic
se skautskými názvy.  Br. Fišera oznámil
konání již druhého semináře „Duchovní
rozměr a co ty na to?“ v Hradci Králové
v sobotu 25. 11. 2006.
Tiskový zpravodaj Počítače jsou
stále záhadou; již se mi podařilo nalézt
několik souborů z bývalého zkolabovaného

Webové stránky kmene dospělých
www.skaut.cz/kmendospelych

Uvádíme další vybrané adresy:

 Skautský studentský pěvecký sbor
CANTUTA
www.skauting.cz/cantuta

Většinou dostávám PF do Kmenových
novin až koncem roku. Tentokrát jsem toto
přání obdržel s takovým předstihem, že
jsem se rozhodl o něj rozdělit se s váni.

Hezké prožití Vánoc, a vše nejlepší do
nového roku přejí všem svým čtenářůi i
příznivcům vaše
Kmenové noviny
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Abychom usnadnili alespoň částečnou orientaci
 Participation of Adult Scouts/Guides in
zájemcům, neznajícím češtinu, v tomto periodiku international activities 2007
českých skautů kmene dospělých, vytvořili jsme  Fire of Fires
základní přehled o jednotlivých pravidelných
rubrikách v anglickém jazyce.
(Club news)
Redakce
Diverse information from the OS clubs on their
In order to make orientation in this COSG bulletin activities and occurrences…
a little bit easier for those without knowledge of the
Czech language, we established a basic overview
on selected regular columns in English.
Editors ( R E F L E C T I O N S )

z klubů
PRO

ZAMYŠLENÍ

Works by COSG members, original articles,
essays, viewpoints, scout philosophy…

Resumé
KMENOVÉ
NOVINY OS

ROVERSKÁ HLÍDKA
(ROVERS´ FILE )
Texts and Articles relating to the
Project of Closer Relations
between Rovers and Oldscouts

Občasník kmene dospělých

Růz n é

(The Intermittent Bulletin for COSG)

(Miscellaneous )

An overview on articles and their characteristics in
English. Selected excerpts from articles contained Invitations, notes, remembrance of important
personalities, jubilees, attractions, schedule of
in this Volume of KN.
activities etc.

Náčelnická
pošta

KMENOVÉ ZPRÁVY
(COSG NEWS)

(The COSG President´s file)

The most important information like decisions of Inspiring ideas, thanksgivings, notices, calls,
questions and/or complains from the COSG
the COSG Council. News from District Councils.
members, club masters or commissioners, as well
as from contributors to this bulletin.

Ze skautského
světa

(From the Scout World)
 5th ISGF Conference of Middle Europe Subregion

 Message

on

the

25th

October

2006

PŘÍ L O H Y

( Inset documents)

Indications on important occurrences within COSG
and/or in the Scout Movement, international
Scout/Guide activities…
 Annual Report 2006

Anniversary
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