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Letos v říjnu oslavíme 85. výročí vzniku kmene OS. Akademický malíř br. Vlček, předválečný člen 1. klubu
OS Přátelé Vatry nakreslil šest obrázků s tématem pobyt oldskautů v přírodě, které klub vydal jako
pohlednice. Tento soubor byl prodáván na úhradu nákladů táborů slovanských skautů v Praze 1931.
Námět jsem vybral, protože znázorňuje rozhodování oldskauta před ukazatelem cesty. I naše společnost
stojí před volbou vydat se po společné stezce s ostatní Evropou. Portugalský premiér, který navštívil
v květnu naši republiku, k tomuto vstupu řekl: „Poslední světadíl, který Portugalsko, objevilo byla Evropa“.
A dodejme přejeme si, aby byl tento světadíl opravdu dobrým domovem pro nás všechny.
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KMENOVÉ ZPRÁVY

Výběr nejdůležitějších zestručněných zpráv

ZÁPIS 20. zasedání náčelnictva kmene OS Vysoké Mýto 28. až 30. 3 2003
Přítomni: sestry Adeéová, Boguschová, Hermanová, Kaprálková, bratři Beránek, Gurecký, Horňák,
Hron, Husník¸ Chládek, Janata, Kalenda, Kolečkář, Köhler, Kubát¸ Lehký, Maxmilián, Moravec, Reška,
Richter¸ Stránský, Stöhr, Wagner, Wolf, Žáček. Omluveni: bratři Jech, Müller a Slavíček.
Program zasedání NOS:
Prezentace  Zahájení porady  Výstava návrhů medailí k 85.výročí OS  Návrh a volba předsedy
kandidátní komise pro kmenový sněm  Zpráva zpravodaje pro legislativu o novelizaci předpisů  Řízená
rozprava v koutech 4x45min.  Kulturní program  Všeobecná rozprava, dotazy na náčelnictvo  Zprávy
krajských zpravodajů  Volná rozprava  Závěr porady
Bratr Žáček předložil k posouzení návrhy odznaku k 85. výročí založení OS a seznámil přítomné
s výsledky posouzení návrhů odbornou porotou OS. Mezi delegáty KP proběhlo informativní hlasování o
jednotlivých návrzích. Porotou byl vybrán návrh bratra Stanislava Šťastného z Klatov. Porota doporučila
tento návrh upravit.
Usnesení 20/1 NOS přijal porotou upravený a doporučený návrh na odznak k 85. výročí vzniku OS.
(viz. protokol v Příloze 1).
Přijato: 17:0:0
Bratr Chládek upozornil na nutnost úpravy ve jmenování kandidátů do komisí Kmenového sněmu 2004.
Týká se údajů uvedených v usnesení 18/1 z 18. zasedání UNOS.
Usnesení 20/2 NOS souhlasí s kandidaturou bratra Köhlera na předsedu kandidátní komise pro
Kmenový sněm 2004.
Přijato: 21:1:0
Zpravodaj pro legislativu br. Kolečkář přednesl zprávu o novelizaci předpisů a řádů OS.
Kulturní program 13:00 – 15:00 hod.
V rámci odpoledního volna delegáti zasedání NOS, na pozvání majitele, navštívili asi 3 km vzdálenou
lokalitu Spálený Mlýn. Možnost ubytování pro cca 30 osob v krásném areálu na samotě, v cenově
přijatelné relaci, vhodné pro všechny věkové kategorie.
Usnesení 20/3 NOS schvaluje seznam členů legislativního odboru NOS, který předložil ke schválení
zpravodaj NOS pro legislativu bratr Zdeněk Kolečkář.
Usnesení 20/4 NOS pověřuje bratra Miloše Gureckého, člena NOS, organizací české výpravy na
7. polsko-česko-slovenské setkání oldskautů ve Varíně na Slovensku ve dnech 23.5. až 25.5. 2003
Přijato: 20:1:0
Usnesení 20/5 NOS pověřuje sestru Jiřinu Adéeovou, místonáčelní kmene OS,
organizací české výpravy OS na 4. Konferenci ISGF – střední Evropa ve dnech 27. – 31. srpna 2003
v Banské Štiavnici na Slovensku.
Přijato: 20:1:0
Zprávy zpravodajů
Liberecký kraj – registrováno 23 klubů OS. Kluby navzájem samostatně pracují, většina členů OS
pracuje s mládeží nebo pomáhá mladému hnutí.
Ústecký kraj – registrováno 17 klubů OS. Okresní zpravodajové se pravidelně scházejí na poradních
sborech společně se zpravodaji Libereckého kraje. Členové OS „Lovoš“ Lovosice blízce spolupracují
s OS Královéhradeckého kraje. Kluby aktivně pracují, zúčastňují se výprav s KČT, pracují v mladém
hnutí a někteří členové vykonávají funkce ve střediscích, ORJ a KRJ.
Jihočeský kraj – 5 klubů vyvíjí aktivní činnost (Tábor, Strakonice 3x, Písek). České Budějovice a
Jindřichův Hradec bez činnosti. Členové aktivních klubů se pravidelně scházejí (TA 1x, ST 4x a PI 2x
měsíčně). OS ze Strakonic a Tábora se letos v červnu sejdou v Sezimově Ústí ke společnému
sportovnímu klání proloženému kulturními vložkami. OS z Písku pořádají akce ve městě a okolí,
vycházky s KČT a vlastní turistiku s dětmi.
Pardubický kraj – registrováno 38 klubů OS z toho asi ½ aktivních s vlastní náplní. Nejaktivnější jsou
kluby z Pardubic – pořádaly již 12. skautský ples, 1. oldskautský bál, 4. ročník Skautské university, foto
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výstava Jamboree Thajsko, putování po opevnění Orlických hor. V Přelouči v roce 2002 vznikl 1 Junior
klub.
Středočeský kraj-východ – OS kluby v okresech BN, KO, KH, MB, PY. Činnost klubů je přizpůsobena
věkovému složení jejich členů. Programovou náplň tvoří kulturní a turistické akce. Pravidelně pořádají
Skautské reminiscence v Kutné Hoře a zářijový víkend na „Orlovech“.
Královéhradecký kraj – registrováno 28 klubů OS, ze stávajících zpravodajů OS jich má 21 vůdc. zk. a
19 LŠ, v roce 2002 6 členů OS absolvovalo LŠ OS v Miletíně. Společně s OS z Pardubic jsou svolávány
pravidelné informativní porady. OS pořádají pravidelný letní tábor v Pařezské Lhotě a každoroční setkání
OS z celého kraje doprovázené tancem a bohatou tombolou. Náplň činnosti jednotlivých klubů je dána
věkem, složením a pohyblivostí jejich členů.
Kraj Vysočina – celkem pravidelně, vlastním programem pracují kluby v HB, TR, JI, PE, ZS. V Havl.
Brodě probíhá v Štaflově skautském domě Velikonoční výstava. V Sobínově hledají nového vůdce klubu
– činnost pravděpodobně skončí. Výpravu na Orlovy a Melechov připravily OS ze Světlé nad Sázavou a
chystají návštěvu kutnohorské Skautské reminiscence a pouť ke sv. Jiří na Strahov. Třebíčtí OS podali
městu návrh na pojmenování lávky z Karlova nám. do židovské čtvrti, po vůdci 2.odd. svazu skautů br.
Jindřichu Svobodovi narozeném v Třebíči 25.05.1917, který zahynul 17.1.1942 u Tilburgu v Holandsku
v troskách bombardéru RAF. Připravují výstavu k 80.výročí založení skautingu v Třebíči. Jihlavští OS se
pravidelně scházejí a 1x za týden uskuteční výšlap do okolí, nebo návštěvu kulturní akce. Velkou měrou
se podíleli na pořádání celostátní soutěže světlušek, žabiček a vlčat „Zpívá celá šestka“.
Do zápisu byly zařazeny pouze příspěvky dodané zpravodaji OS v písemné formě. Informace o kmenové
poradě v Moravské Třebové jsou v samostatné příloze.

Ze skautského
světa
World Organization - Světová skautská
organizace, of the Scout Movement World
Scout Bureau. Oběžník č. 17/2002
Určeno zahraničním zpravodajům.

Věc: Mezinárodní společenství skautů a
skautek.
Milí kolegové,
Skauting je hnutí mladých lidí a pro mladé,
jež podporují dospělí, kteří plní úkoly
v různých vedoucích funkcích. Někteří
z těchto
dospělých
pracují
přímo
s mladými členy, zatímco jiní (jako např.
instruktoři nebo zpravodajové) jsou ve
funkcích, které se převážně týkají
poskytování služeb jiným dospělým
vedoucím.

Ve své většině však máme, pokud to
dokonce neplatí obecně, v řadách našich
členských zemích mnoho dospělých skautů
(bývalých činovníků, i některých rodičů
mladých členů), u kterých má skautské
hnutí velkou vážnost a kteří si přejí
skauting různým způsobem podporovat,
anebo také zastávat aktivní roli vedoucích.
WOSM podpořil vytvoření Mezinárodního
společenství skautů a skautek (International
Scout and Guide Fellowship – ISGF, tehdy
známého jako Mezinárodní společenství
bývalých skautů a skautek – IFOFSAG) již
v roce 1953 jako organizace pro dospělé,
kteří skautingu věří a podporují jej. Od té
doby udržovaly WOSM s ISGF dobré
vztahy a spolupráci, poskytovaly mu
pravidelně konsultace a dostávaly od něho
informace o jeho zaměření a aktivitách.
Jeden člen Světového skautského výboru
má pověření jako trvalý člen Světového
výboru ISGF.
ISGF je tedy považováno za nezávislého
člena skautské rodiny, přitom však s úzkou
vazbou na ni. V roce 2000 předseda
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Světového skautského výboru a předseda
Světového výboru ISGF podepsali dohodu,
která vyznačuje vztahy mezi oběma
organizacemi a oblasti spolupráce na všech
úrovních.
Světový skautský výbor vyzývá všechny
národní skautské organizace ke spolupráci
s národními organizacemi ISGF, pokud
takovou ve své zemi mají. Vyzýváme také
k tomu, abyste podporovali zásadu, že pro
všechny dospělé, kteří již nemají možnost
sloužit ve Vaší národní organizaci WOSM
jako vedoucí a přesto si přejí pokračovat
v podpoře skautingu méně intenzivní
formou, je příslušná národní organizace
ISGF.
Řada
národních
skautských
organizací již těží z výhod bezprostřední
pomoci a podpory, kterou jim jejich
národní organizace ISGF poskytují, a tak
pomáhají udržovat průběžně kontakty se
skautskou rodinou a otevírat různé další
možnosti součinnosti svým dřívějším
členům.

World gazette
Mondiale
V časopise světového ústředí ISGF „World
Gatette Mondiale“ č. 1/2003 jsme našli
zajímavý historický dokument, který je
z pera Olave Baden-Powel
26. dubna 1950
Využívám ráda příležitosti, že mohu zaslat
své pozdravy členům Gildy sv. Jiří.
Mám mnoho milých vzpomínek z různých
návštěv Dánska, kde se zrodila idea gild, a
na to, jakou radost způsobilo mému
manželovi a mně, když jsme na Světovém
Jamboree v roce 1924 uzavřeli přátelství,
které žije a trvá mnoho let.
Je dobré slyšet, že se oldskautské
společenství rozrůstá a má úspěchy, a já
jsem přesvědčena, že koná dobrou práci
4

tím, že udržuje kontakty oldskautů
navzájem i s hnutím, ve kterém oldskauti
za mlada sloužili.
Původně byl skauting zajisté určen
chlapcům. Skauting však prokázal, že je
také hrou pro dospělé, pro charakterní a
kvalitní lidi, kteří v sobě uchovávají ducha
a ideály Skautského bratrství, jež se
rozprostírá široko daleko po celém světě
jako řetěz přátelství a dobré vůle.
Ráda bych proto poslala Gildě sv. Jiří a
jejím mnoha členům, kdekoli se nacházejí,
svá nejlepší přání úspěchu a štěstí v jejím
konání.

Olave Baden-Powel, světová dívčí náčelní

AMBASADORSKÁ GILDA

Světové skautské hnutí si kdysi vytvořilo
mezinárodní „klub“, který svým právoplatným ošátkovaným členům i přátelům
skautského hnutí umožňuje za stanovenou
částku v dolarech zakoupit členství v klubu
jako „BP Fellow“. Švédský král jako
čestný prezident tohoto klubu pořádá
každoroční přijetí, každý účastník obdrží
zdarma informace o skautském hnutí a při
mezinárodních setkáních se může setkat se
stejně smýšlejícími na koktejlu. Účelem je
přirozeně sbírka prostředků na skautské
hnutí. Poplatky jsou pravidelně každoročně
shromažďovány na centrále skautů
v Ženevě.
ISGF chtěla vytvořit něco podobného a
zřídila proto v r. 1999 „Ambasadorskou
gildu“. Při zaplacení 1000 dolarů najednou
nebo 300+45 dolarů ročně se stane řádným
členem. Toho času (2003 - pozn. překl.) má
43 členů v 16 zemích. Nebudou sice přijati
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žádným králem, ale smějí se cítit jako
obzvlášť „rovní“ mezi všemi skauty a
dostanou odpovídající
informace o ISGF a
sejdou se na svých
setkáních.
Při světové konferenci
ve Vancouveru mohlo
tak být předáno prvních 5000 dolarů
Světovému svazu skautů a Světovému
svazu skautek.
Mir. Moravec - Kudla

Z KLUBŮ
PRAŽSKÁ DRUŽINA OS
Na konečné Bílá Hora se nás sešlo pouze
deset. Nastoupili jsme na autobus, popojeli
k Ruzyňskému hřbitovu a navštívili hrob
bývalé rádkyně družiny Karly Lebedové.
Jaké bylo naše překvapení, když
v klubovně bělohorských sedělo dalších
deset. Zůstali jsme v klubovně protože bylo
dost chladno.
Po hymně. obdržel slovo Br. J. Müller,
povyprávěl nám svou skautskou anabazi a
na závěr seznámil družinu s činností HK a
jejím působení pod záštitou náčelnictva
kmene OS. Upozornil na pomalé
prosazování ÚSA.
Na jeho informaci navázal Gog, oznámil
stav přípravy kmenové Ročenky, a o
snahách vyhledávat a publikovat nové
„objevy“
historických
dokumentů,
artefaktů a reprinty starých zajímavých
článků. Oznámil několik aktualit, o
ukončení ILŠ kmene OS s 23 absolventy.
O zahájení společné PLŠ pro oba kmeny
s devatenácti
frekventanty.
Poslední
informace byla o přípravě kmenové
porady, která se má konat tento víkend
v Moravské Třebové

o článku o tom, že kluby nejsou kluby a o
nevhodnosti zařazovat družiny SO do
rubriky klubů.
Rozprava a problematice skautských
pozůstalostí a neřešitelném ukládání
dokumentů. Převládá neochota materiály
předávat. Je zapotřebí vypracovat metodiku
na vyhledávání pozůstalostí, jejich
předávání
a
vyhledávání
nových
historických objevů. Vlasta Páleníková
oznámila, že vodáci zakládají svůj archiv
v Tortuze. Výsledek, nespokojenost se
stavem archivování. Padlo několik
reálných námětů, k účasti družin SO na
budované síti pro historickou dokumentaci,
např. při sestavování seznamů sbírek a
pozůstalostí. Byly vysloveny i pochybnosti
o spolehlivosti současného stavu při
ukládání dokumentů a artefaktů. Například
klubovna v Povltavské, která se má stát
archivem je v záplavovém území Gog
připomněl vzorové ukládání sbírek ve
skautském regionální muzeu v Jaroměři.
Na schůzku se dostavil br. M. Stárek Dědeček, rádce středočeské polabské
dužiny krále Jiřího z Poděbrad. Přinesl nám
ukázat družinovou kroniku. Věra Janovská
nám oznámila, že získala jednu velmi
starou kroniku DLŠ, konané v Černošicích.
Byl přečten dopis Sharka o čestných letech
a pak nás Vlasta Páleníková seznámila
s připravovanou úpravou pravidel pro
přiznávání (zápočtu) let. Čestná léta jsou
v oblibě i u mladých členů Junáka.
Pomalu zmizelo občerstvení, chlebíčky, čaj
káva a přemýšleli jsme o návratu domů.
Bratr Trohař nabídl možnost využít areálu
kluboven stř. Šipka v Bubenské ulici, spojit
ji např. s pohlídkou galerie v Písecké
bráně. Nějak to zaniklo v šumu, ale určitě
se k tomu vrátíme.
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MELECHOV

to už je nějaká tradice
Za těch sedmatřicet let každoročních
pochodů na Melechov, ke studánce, které
říkáme „Marianova“, podle zemřelého
bratra
Mariana
Vágnera,
prvního
vedoucího našeho klubu oldskautů, se
vystřídalo mnoho nejen různých účastníků,
ale i různého počasí. Situace ve skautském
hnutí od roku 1970 až do roku 1989
nedovolovala skautům pořádat takovéto
cesty. A tak jsme navštěvovali tato místa
alespoň jednotlivě. Cítili jsme se zde
alespoň na chvíli svobodní a volní.
V té době jsme se cítili nechráněni,
vystaveni každému počasí, chvíli hezky,
někdy vítr, déšť, mráz, sníh, ba i bouřka.
Ale všechno jsme nakonec přežili a
můžeme už jen vzpomínat. Ať jsme mívali
pocity jakékoliv, stejně převládají ty hezké
vzpomínky.
Brodívali jsme se občas vysokým sněhem,
někdy natahovali plachtu, aby chránila
oheň před větrem a nás před deštěm. Také
studánka byla občas skoupá na vodu. Proto
si už nosíme vodu zdola, z Koňkovic,
z posledního baráku, od Moravců.
Také už nejdeme celou cestu z Ledče
pěšky. Jak léta přibývala, vynechávali jsme
od třicátého ročníku (1995) namáhavou a
klouzavou cestu přes Stvořidla do Smrčné
a dovezeme se tam vlakem. Teprve odtud
začíná od řeky těch čtyřistapadesát metrů
stoupání na vrch Melechov (709 m n. m.).
Nespěcháme. Cesta trvá neprošlapaným,
dosti vysokým sněhem přes půldruhé
hodiny. Čekalo nás překvapení. Nad
nízkými stromy, kde před lety vysoký les
nahradila mýtina, stoupal modravý kouř.
To bratr Bill už roztopil oheň, prý aby
odčinil, že loni přišel už „k hotovému“. On
je ze Světlé, ale zvykl si nás, u ohně a
vaření, navštěvovat.
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Každý se ujal své práce, některý pečoval o
oheň, jiný se staral o dřevo, soušky jsou
tady nějak na vymření a co leží na zemi, je
mokré a zahnívá. Po dobrém, ale opravdu
dobrém obědě, jakým je divoký guláš,
takový ten „grenadýrmaršguláš“, následoval čaj a samozřejmě zpěv skautských,
národních písní, bez doprovodu. To strašné
bubnování, které teď tak často děsivě
provází hudební produkce, to nám věru
nechybí. Kdyby byl malý, indiánský
bubínek k té rituální melodii písně
„Abahoa“, líbilo by se nám to. „Po čase, až
zas přijdeme do čarovného kraje, ať opět
vlajka junáků nad Abahoou vlaje“.
Nevíme přesně, kde stával most s tím
jménem Abahoa, postavený neznámými
skauty, ale nějak ho nosíme v sobě. Letos
po sedmatřicáté …
St. Kovařík - Sonny

OLDSKAUT JE PROSPĚŠNÝ

a pomáhá jiným
Často slyšíme o tom, jak málo
se píše o skautech. Ukáži vám
recept, jak to lze dělat.
V regionálním tisku Českolipsko
vychází každou sobotu článek o skautech.

Přesvěčme se :
(22.2.) Expedice skautů na „R2“ (Ralsko)
(27.2.) Skautům z Českolipska se na
přeboru dařilo (1.3.) Skautské „Člověče
nezlob se“ (8.3.) Hurá na jarní prázdniny
(15. 3.) Mimoňské skautky mají co
oslavovat (29.3.) Jak se žije mezi
skautkami.

Jako ukázku jsem vybral
(22.3.) Z lodního deníku mimoňských
skautek. (Pro lepší budoucnost nás všech
nesmíme zaspat současnost.)
(Mimoň) Abychom nedělali stále stejné
chyby jako v minulosti, musíme mít
dobrou paměť. Proto si skautské oddíly
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píšou kroniky a lodní deníky. Ty jsou
nejenom zpovědnicí, studnicí zkušeností,
poučením, ale také inspirací a místem pro
sny, přání a tajemství členů oddílu.

Pro lepší paměť
Do kronik a deníků se zapisuji
neopakovatelné, jedinečné a prchavé
chvíle, na které by se nemělo zapomenout.
To si uvědomila děvčata 3. oddílu vodních
skautek „Peřej“ z Mimoně.
Z jejich lodního deníku, kroniky se
můžeme dočíst, že byl třetí oddíl „Peřej“
založen 3. února 1990, původně jako
chlapecký oddíl VS. Kapitánem dvou
posádek Žraloků a Rybáků byl bratr
„Tačud“ a palubný bráška „Klouzek“.
První tábor prožili v Hradčanech, druhý
polovinu na Jizeře a závěr tábora opět
v Hradčanech. Tam se vedení s posádkami
nepohodlo a došlo k rozkolu. Nebylo již
jiné řešení, než na podzim oddíl zrušit.
Po tříleté pauze obnovila činnost třetího
oddílu Anna Lhotská, „Anička“, ale jako
dívčí oddíl žabiček a skautek. Převzala
číslo oddílu, název, kroniku a modro-žlutomodrou vlajku. Ze zbylé staré gardy trojky
zůstal jenom bratr „Klouzek“, který se stal
opět palubným 3. oddílu „Peřej“, tak jako
při jeho založení, a je jím do dnešních dnů.
Než odjela děvčata na prázdninový tábor,
který si postavila v Hradčanech, stihla
trojka výpravu na Ivančenu v Beskydech,
vzdát čest skautům popraveným nacisty
v roce 1945. Oddíl se zúčastnil s třemi
šestkami žabiček Okresního závodu
světlušek a vlčat v Kamenickém Šenově a
soutěže „Modrý delfín“. Po táboře podnikl
první plavbu na Ploučnici a v říjnu odjel do
Mladé Boleslavi na své první vodácké
závody, kde ve své kategorii získal 1. místo
a putovní pohár. Byla to vítězná posádka
Vikky, Veroniky, Majdy, Zuzky a Lenky.
Ostatní posádky získaly pěkné 4. a 5.
místo.

Až se historie zeptá
Za pár let si asi už nikdo nebude
pamatovat, že to byl právě třetí oddíl, který
získal v závodě „Napříč Prahou - přes tři
jezy“ v roce 2000 druhé místo a vloni
místo první. Tento závod má velkou tradici
a jel se poprvé 28. června 1933, kdy vítězili
jenom Pražané. Děvčata jezdí na výpravy
nejen do Hradčan, ale také do Želíz, na
Tisou a na Kozel.
Byla „rýžovat zlato“ v polských Zlatorijích
a účastní se okresních přeborů v plavání.
Oddíl absolvuje závody jako je mistrovství
v kanoistice, Mimoňské pádlo, stejně
úspěšně jako Mladoboleslavského bobra a
Kotorský závod na liberecké přehradě.
Členky oddílu sestry Špulda, Čertik a
Majda byly v Mimoni první, které získaly
čestný odznak „Foglarův vontský žlutý
kvítek“.
Na tréninku na roudnickém vodním kanálu
se setkaly s olympioničkou Štěpánkou
Hilgertovou, která jim věnovala fotografii
do jejich lodního deníku. Oddíl jezdí také
na zimní radovánky do Jizerských hor a
navštěvují
kryté
vodní
bazény.
Nezapomenou na výstupy na Ralsko a
odemykání a zamykání řeky Ploučnice.
Vrcholem sezóny jsou vždy letni tábory a
puťáky po našich řekách jako byla Jizera,
Sázava, Berounka, Ohře, Vltava a
v Chorvatsku řeky Dobra, Korana a také
moře u Puly.

Nic není samo sebou
Duší kroniky je samozřejmě kapitánka
Anička, ale i děvčata se podílejí na
zápisech z akcí. A tak čteme v kronice
podpisy: Pivča, Majda, Kuře, Čertík,
Špulínek, Veča, Týna, Káťa, Kobližek,
Rusi, Sonička, Míša, Bed'ula a další.
Nejlepší jsou vždy závěry zápisů, kdy
Pivoňka napsala: Projely jsme dnes tři jezy
i „olej“ Sázavy a utábořily se u Zvíkova.
Sluníčko přišlo za námi na návštěvu, a tak
7
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jsme se usušily a zahrály si fotbálek. Večer
jsme rozdělaly ohýnek a .konečně si pod
nebem plným hvězd zazpívaly a zakřičely
heslo dne: „Byl to hezký den, snad nás
ještě spousta takových čeká!“
Jindy Majda končila zápis: Víkend jsme
ukončily sjezdem jezu Ploučnice u Brenné,
kdy háček musel mít zavázané oči. Celé
sice promáčené, ale stoprocentně šťastné
jsme odfrčely domů uklidit lodě a Avii.
Tato výprava byla fakt super. Doufám, že
v nejbližší době bude další!“
Kuře a Týna si docela zarýmovaly: „Šly
jsme pěšky na Boreček, tam jsme všechny
nasedly. Na kanoe; na pramice, Ploučnicí
jsme posedlí!“

Co je psáno, to je dáno
Dočteme se také, že Sbor nositelů řádu
Stříbrného
bobra
vodních
skautů
odsouhlasil, aby mezi nové nositele
čestného odznaku „Stříbrného bobra“ za
rok 2002 patřila kapitánka 3. mimoňského
oddílu „Peřej“ sestra „Anička“. Toto
ocenění získala na doporučení krajského
kapitána. Všichni ji blahopřejeme.

Kroniky jsou vizitkou oddílu
Diky kronikám a palubním deníkům
můžeme i srovnávat, jak se u nás žilo
v minulých letech, jak dnes, jaké kdo měl
starosti, radosti a také, jak se všichni
staráme o to, aby se nám dobře žilo na naší
planetě. .jestli si ji dostatečně chráníme, co
pro to děláme, abychom ji mohli předat
novým generacím a nemuseli se stydět.
K tomu všemu nám také pomáhají skautské
kroniky a deníky.
Jiří Řeháček, českolipský Balú
Co k tomu dodat, můžeme o takové
propagaci skautingu u nás jen snít. Aby
nezůstalo jen u těchto příspěvků, vydávají
časopis mimoňských skautů a skautek
zvaný
8

a další zajímavé

publikace. Jednou z nich je Druživový
vtipálek.

NONSTOP PROMÍTÁNÍ

rozbušilo skautská srdce
PALCÁT, regionální týdeník TÁBOR,
několikrát oznámil táborské veřejnosti o
promítání Nonstop.
V tomto roce uplyne
50 let od vzniku
ISGF, mezinárodní
sdružení dospělých
skautů.
V rámci
tohoto výročí zveme
táborskou veřejnost v pátek 21. března od
15 do 18 hodin na NON - STOP promítání
tří videozáznamů z činnosti 139. klubu
táborských
oldskautů
v prostorách
táborského gymnázia Pierra de Coubertina
(Křižíkovo náměstí). Jde o záznamy cca 20
minut,
opakování
každou
hodinu.
K nahlédnutí budou i kroniky klubu
s ilustracemi Standy Hlinovského a Edy
Pelikána i další fotodokumentace.
Přijďte s přesvědčit, že i v pokročilém věku
se lze dobře bavit či konat prospěšnou
činnost.
Skautskými Příběnicemi zahájila v pátek
odpoledne Hana Jančíková, vůdkyně
táborských oldskautů, veřejné promítání
Nonstop videozáznamů z činnost jejich
„stotřicetdevítky“
„Je to tradice, která trvá od roku 1920 a
vymyslel
ji
zakladatel
táborského
skautingu Emanuel Chalupný“, komentuje
každoroční setkání skautů na Příběnicích
Hana Jančíková a vysvětluje: „Tahle
setkání se konají vždy na Štědrý den.
Chalupný totiž tvrdil, že děti v přípravě na
nejkrásnější den roku nemají doma
maminkám překážet. Skauti, i ti mladí, sem
přinášejí kamínky z táborů, kde prožili
prázdniny, i s nápisem, a postupně z nich
stavějí mohylku. Ta symbolizuje skautské
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ideály“. Pravidelným účastníkem těchto
setkání je například i loni osmdesátiletý
Jaromír Šimek (Johny), kterého na
„štědrodenní“ cestě na Příběnice nezastavil
ani minulý režim. Vykonal ji už
čtyřiašedesátkrát. „Poté, co zde bylo
zakázáno rozdělat oheň, nosí sem skauti
betlémské světlo. Při něm si vyměňují
„péefky“ s přáním všeho nejlepšího do
nového roku“, dodala Hana Jančíková.
I páteční Nonstop promítání byl dobrý
nápad. Věrní skauti při něm zavzpomínali,
při videu i nad stránkami kronik. A
důstojně si tak připomněli i „padesátku“
dospělých skatů.

Dalších dvě stě K-panenek
V těchto
dnech
předaly
táborské
oldskautky dalších 200 kusů kiwanis
panenek, které šijí pro děti v táborské
nemocnici. Poděkovat za tuto užitečnou
činnost jim přišly zástupkyně Kiwanis
klubu.

Zároveň jim popřály ke Dni sesterství
(spíše však přemýšlení, Thinking day).
V tento den (22.2.) si skautky ¨na celém
světě posílají pozdravy a především
přemýšlejí, jak zlepšit životní podmínky
dětí na celém světě. K této příležitosti se
pořádají finanční sbírky na Fond sesterství,
kam posílají příspěvky i táborští skauti.
Hana Jančíková - Hajos

TÁBOR rodinek
Často se rodinném skautování mluví, ale
mnoho o tom nevíme, nahlédněme tedy do
kroniky, jak to prožili
Letos poprvé se konal tábor rodinek.

Protože existuje v Polné a i jinde spousta
rodin s malými dětmi rodičů, kteří dřív byli
členy skautských nebo podobných oddílů
anebo rádi jezdí do přírody, byl proveden
pokus o přežití v přírodě i s těmi
nejmenšími mrňaty. Tábor v Ochozi byl
zvolen vzhledem k zaběhnutému provozu a
blízkosti domovů v Polné.
Nad očekávání dorazili na tábor postupně
všichni pozvaní, případně ještě obaleni o
několik dalších batolat ve věku od 0,5 roku
a výše (neomezeno), až byl zaznamenán
rekordní počet 46 táborníků na Ochozi.
Děti se většinou o sebe dokázaly postarat
samy jako praly se o bábovičky, hrabaly
bláto, jedly kamínky ad. Když už tato
samozábava přerostla přes hranici 100 dB,
ustaraní rodiče zaměstnali děti plněním
úkolů do celotáborové hry „Ve Slunečním
městě“, s postavičkami z Neználka.
Tyto soutěže byly všeho druhu, leč plnění
bylo obtížné, protože většinu tábora lilo a
lilo, což ale malým blátivcům v podstatě
nevadilo, a naopak přibyly atrakce jako
ohňostroj z blesků, kaluže, vada v lodích
svrchu i zespodu, kopání odvodňovacích
kanálů, stavění štěrkových věží. Nakonec
se podařilo upéct i buřty a koncem tábora,
když už rodiče byli natolik demoralizovaní,
že nechali vařit děti,a šlo jim to znamenitě,
dokonce občas vysvitlo i slunce a ochočený
čtyřnohý táborový motýl Pepa se v klidu
mohl vyhřívat na boudičkách od kočárků.
Děti i rodiče všichni přežili, takže v roce
2003 určitě uspořádáme opět něco
podobného, protože je to i dobrý základ
k doplnění světlušek a vlčat.
Vláda Vomlel

Hodně stručně z kroniky
Neděle  začátek se skutečně vydařil.
 Veškeré stany jsou plné (14 stanů a 2 teepee), bude tady pěkně živo  Postavili jsme
volejbalové hřiště a zkusili koupání, ujde
to. Pondělí  při obědě přišel pěkný slejvák
9
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 odpoledne mezi deštěm byla střelba
z luku ze vzduchovky a hod oštěpem,
 stále prší a prší  večer byly buřty na
vodě, povedly se.

Úterý  prší a prší  čteme Neználka
 Poprvé se objevil krotký táborový motýl
Pepa, který se nikoho nebojí a všude leze.
Středa  konečně snad neprší  odpoledne
se tábor vypravil na cestu za pokladem
 cesta končí u čuníků  Přijely buchty od
tety Lu, mají jako vždy úspěch. Čtvrtek
 stavíme kamenné věže, po vyhodnocení
je kamení rodiči zrádně použito na
vyspravení blátivého dolíku  odpoledne
hrajeme míčkové hry. Pátek  pro změnu
opět prší  dnes si dospělí hrají a děti vaří,
volské oko, bramborová kaše, salát,
žaludky se měly dobře  rodiče ale pro
jistotu začali připravovat kuřata na večer,
takže se táborem linula lákavá vůně
 táborníků ubývá, ale ti, co zůstali, hrají
soutěže do Slunečního Města. Sobota  po
kuřatech se dobře spalo  všichni odjeli, je
tu neskutečné ticho  jen motýl Pepa tiše
poletuje a nemá si kam usednout.

Rychlovská, pracovnice Královéhradecké
agentury regionálního rozvoje a zároveň
nejmladší členka OS klubu 1. střediska
v Hradci Králové.
Svou přednášku zahájila Veronika slovy:
„Za několik měsíců z se zúčastníte
referenda o vstupu do EU. Dnes vás zde
nechci o ničem přesvědčovat, chci vás však
detailně informovat, abyste se mohli
kvalifikovaně rozhodnout“. A pak už
následovalo množství faktů o historii
Evropské unie, o členství, o systému řízení
a práce. Všechny tyto informace byly
doprovázeny názornou prezentací pomocí
počítače. Vyměřený čas ani nestačil na
všechny dotazy i živou diskusi.

Tato přednáška byla něčím novým.
v tradici společných akcí klubů OS v
Hradci Králové. Zatím máme zkušenost se
společnými výlety, březnovými společenskými večery, besedami se skautskou
tematikou, se zahraničními zájezdy i
červnovými stanovými tábory. V každém
případě je dobré, když se skautští senioři
scházejí co nejčastěji.
Jana Skácelová - Pam

SKAUTSKÝ životní styl

OS - EU

Podivná šifra, že?

Rozluštění je však jednoduché: 4. března se
sešlo v kuklenské klubovně 31 oldskautek
a oldskautů z Hradce Králové, aby si
poslechlo odborně fundovanou a vysoce
zajímavou přednášku o Evropské unii.
Přednášející byla ekonomka Ing. Veronika
10

(Hradec Králové) V kuklenské klubovně se
sešlo více než sedmdesát lidí, kteří své
skautské mládí prožívali po druhé světové
válce a pak po dlouhých vynucených
přestávkách pomáhali obnovovat skautskou
organizaci, a to dvakrát. Nejprve v roce
1968, poté v roce 1989.
V současné době jejich práci převzali mladí
a oldskauti se scházejí ve vlastních
klubech, protože skautská myšlenka stále
ovlivňuje jejich životní styl. Setkání bylo
pro všechny slavnostní, neboť si
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připomněli 85. výročí vzniku prvního
oldskautského klubu u nás. Tehdy, v roce
1918, šest let po založení české skautské
organizace, její zakladatel ABS považoval
skauty starší dvaceti let za muže, kteří již
do organizace chlapců nepatří. Oni se však
stále cítili být spojeni slibem a skautským
zákonem i svým přátelstvím, a proto
vytvořili v Praze klub oldskautů s
náročným sportovním a vzdělávacím
programem. Těchto klubů přibývalo
v období meziválečném a podobná
skautská sdružení vznikala i v jiných
zemích. Tato společenství vytvořila v roce
1953 světovou organizaci oldskautů a
oldskautek, do které však naše země mohla
vstoupit až v roce 1991.
V Hradci Králové je ve čtyřech klubech
oldskautů registrováno na 125 členů a
nejstarší z nich je stále čilá, 88 jetá
Bohumila Šimonová. Setkání se zúčastnila
i legendární hradecká kapela, která sklízela
uznání na prvním poválečném jamboree ve
Francii v roce 1947.

HRADEČTÍ OSLAVILI

vznik oldskautingu
My, hradečtí oldskauti, jsme se sešli
v sobotu 26. dubna 2003, abychom si
společně připomněli 85. výročí světového
oldskautingu.
Setkání se uskutečnilo ve skautském
domově IV. střediska v Hradci Králové,
Kuklenách. Zahájeno bylo junáckou
hymnou, kterou jsme zazpívali za
doprovodu hradecké skautské kapely, která
nám potom pro dobrou náladu vyhrávala
celé odpoledne. Setkání se zúčastnili
oldskauti z klubů při všech hradeckých
střediscích, kteří také vždy za svůj klub
připravili panel s fotografiemi, kroniky i
rukodělné práce, bratři Carda a Kobra
promítali filmy z našeho olskautského
zájezdu do Řecka, aby tak ostatním

přiblížili činnost klubů. Sestra Řehula,
která se se svým velikým Betlémem,
tepaným v kůži dostala do Guinnessovy
knihy rekordů, usiluje opět o zápis, a
z mnoha
tisíc
barevných
hlaviček
špendlíků sestavila městský znak Hradce
Králové.
Setkání se vydařilo, počasí nám přálo,
postaráno bylo i o žíznivé, a tak jsme mohli
v pohodě ukončit naše setkání večerkou,
kterou nám jeden z bratrů skautské kapely
zatroubil.
Oldskauti VI. střediska Na Rybárně

6. KLUB OS PARDUBICE

Krátce o šestce
Psal se rok 1992, kdy na jednom
setkání starších skautů padl
nápad na vytvoření oddílu OS.
Nápad se ujal a za pár dní na to
se sešlo dvanáct nejstarších skautů, kteří
prošli Grizzlyho výcvikem v šestém
pardubickém oddílu. Následovala nutná
registrace, a tak vznikl šestý klub oldskautů
Pardubice.
Od té doby se scházíme na předem
určených místech s pravidelnou přesností
vždy první pondělí v měsíci již jedenáctým
rokem. právě v těchto dnech nás zastihla
zpráva o smrti jednoho zakládajícího člena,
vynikajícího muzikanta a kamaráda bratra
Renta.
Náš oddíl má velký rozptyl věkové hranice,
nejmladšímu je třicet a nejstaršímu přes
sedmdesát let. V devadesátých letech, kdy
se opět formoval skauting, jsme se snažili
pomoci obnovenému oddílu pardubické
„šestky“. Dva naši bratři vedli družinu
vlčat. Pomáhali jsme podle potřeby i při
budování táborů, každý jak mohl a jak to
dovolovaly pracovní a rodinné povinnosti.
Téměř celý rok jsme v neustálém kontaktu,
jezdíme na srub zvaný „Krmelec“ do
jedinečné přírody Supích skal, které jsou
11
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součástí chráněného území Adršpašských
skal. Tady podnikáme výpravy do skal a
ačkoli těch výprav už byly desítky, pořád
máme co objevovat. Máme tu i kamarády
skauty z Náchoda. Mezi naši činnost patří i
vzájemná pomoc při různých domácích
problémech, jako jsou stavební úpravy,
pořezání dřeva nebo vyčištění špajzu či
sklípku.

blízkého okolí. Je také majitelem několika
vzácných fotografií, které prozrazují, jak to
vypadalo v kraji Aloise Jiráska za jeho
života.
Letošní činnost bychom chtěli propojit
s rokem minulým a náš zájem směřoval i
na vzdálená místa, kde se v předválečném
období odehrávaly události, vážící se
k obsazení Sudet fašistickým Německem.

Ohlédnutí
Loňský rok nebyl příznivý pro celé naše
hospodářství. Začalo to již zimou, kdy jsme
s hrůzou chodili okolo srubu „Krmelce“ a
pozorovali, jak stromy obalené hory
tajícího sněhu se lámaly a padaly nedaleko
chaty. Přišla obleva tak rychle, že na ní
příroda nebyla připravena. Na jaře všude
ležely padlé statné smrky a v nás se tehdy
zrodila myšlenka, pomoci nějak lesníkům
likvidovat následky polomů. A tak o
víkendech jsme čistili cesty, odklízeli padlé
stromy, které potom lesní dělníci odnášeli
k dalšímu zpracování.
Jako jedni z mála návštěvníků TeplickoAdršpašských skal jsme podnikli výpravu
za pramenem řeky Metuje, a tak za
nevlídného počasí se nám podařilo pramen
objevit.
V té době jsme začali mapovat málo
navštěvované oblasti tohoto regionu a
začali si uvědomovat vliv člověka na stav
přírody v tomto kraji. I nadále budeme
obnovovat poznatky o změnách, které
s sebou nutně tato civilizace přináší.
V uplynulém roce jsme začali sestavovat
databázi různých částí a zákoutí jak
navštěvovaných, tak i velmi málo navštěvovaných míst skal. V příštím období
chceme tuto kolekci doplňovat o další
fotografie.
Ještě je třeba připomenout i naši spolupráci
s místním kronikářem a řezbářem panem
Barvou, který i v důchodu se čile zajímá o
různé informace, fotografie a neustále se
spolu trumfujeme o nejnovější zprávy
12

SETKÁNÍ

v Lovosicích

Na pozvání br. Janaty
z města Lovosice uskutečnilo
se dne 21. února 2003 setkání
OS z Roudnice nad Labem a
z Lovosic. Setkání se také
zúčastnil zpravodaj OS z Ústí
nad Labem. Skautskou hymnou a
přivítáním přítomných bylo toto setkání
zahájeno.
Povstáním a tichou vzpomínkou byla
uctěna památka skautek a skautů, kteří již
nejsou mezi námi, kteří odešli do míst,
odkud není návratu.
Při vzájemném představení pohovořil
každý krátce o vstupu mezi Junáky. Během
tohoto seznamování poznal br. Čejka svého
spolužáka, br. Želvu z Ústí nad Labem, se
kterým, krátce na začátku druhé světové
války v roce 1940 navštěvoval školu
v Roudnici.

Po 43 letech!
Následovalo malé občerstvení, které
připravily skautky z Lovosic a poté volná
zábava. Hrály se různé skautské hry,
kterými si oldskauti a oldskautky
připomněli své skautské mládí. Setkání se
všem líbilo a bylo i podnětné pro další
rozšíření činnosti pro všechny účastníky.
Vytvořením kruhu a zazpíváním hymny
ISGF bylo setkání ukončeno. Po stiscích
levice se všichni rozešli do svých domovů.
Želva

Kmenové noviny OS

UMĚNÍ A JAMBOREE

v Thajsku
Ve výstavní síni Galerie ALBIS v Ústí
nad Labem byla 6. března odpoledne.
zahájena vernisáží výstava rukodělných
výrobků skautek a skautů z 1. a 2.
střediska.
Zúčastnilo se mnoho zájemců z řad rodičů
dětí i bývalých skautek a skautů.
Výstavu na pozvání navštívil také OS
z Lovosic a Roudnice. Přítomen byl také
p. Punčochář, známý svou cestou „pěšky
kolem Ústí nad Labem.“
Vernisáž zahájil bratr Dúče, vedoucí
střediska Junáka v Ústí, a poté zazpívali a
zahráli na kytaru roveři z Kr. Března.
Skautky z krásnobřezenského oddílu pak
předvedly ze své činnosti loutkové
představení Blaník.
Rukodělné výrobky vlčat, světlušek, skautů
i skautek byly velmi zdařilé a vzbudily
velký zájem.

Na výstavě bylo možno také zhlédnout i
fotografie z dění na 20. Jamboree v roce
2003 v Thajsku.
Želva

SKAUTSKÁ POUŤ

promluvou a nakonec uděloval skautskému
mládí požehnání. Skautský průvod
procházel ambity za mohutného hlaholu
všech svatohorských zvonů. Po přeložení
pátera Břicháčka na jiné působiště, nenašel
nový správce k našemu hnutí tak vřelý
vztah, a tak poslední dva roky nedopadly
naše poutě nejlépe.
Na myšlenku uskutečnit skautské poutě
jinde, přišel slivický farář, bratr Karas. Tak
se stalo, že letošní svátek sv. Jiří oslavili
naší
skauti
společně
s místními
věřícími
na
Makové hoře u Smolotel.
Stojí tu krásný barokní
kostelík sv. Jana Křtitele,
postavený A. Canevallem
(1719 - 1722). Dříve významné poutní
místo.
Mši celebroval páter Karas, který vede též
skautský oddíl na Slivici, patřící k našemu
2. středisku Příbram. Mše tedy proběhla ve
skautském duchu, za významného přispění
hudební a pěvecké skupiny roverů Petrklíč.
Po mši pak nic netušící ženy, od dvou do
devadesáti let, musely projít špalírem
starších skautů, kteří jim symbolicky
vyšlehali sukně. Vycítil jsem potěšení
místních starousedlíků a chalupářů ze
skautské
návštěvy
jejich
krásného
kostelíka. Nakonec jsme okusili i výborné
koláče, které rozdávala místní děvčata.
Tato malá slavnost se totiž konala
21. dubna 2003, na Velikonoční pondělí!

na Makovou horu
Po obnově Junáka v roce 1989 se
příbramští skauti samozřejmě vrátili i
k tradici svatojiřských poutí. Ty se konaly
od třicátých let, na Svatou horu vždy o
volném dnu nejblíže 24. dubnu.
Je třeba vzpomenout velkého skautského
příznivce pátera Břicháčka, který skautský
průvod vždy srdečně přivítal krátkou

Míša

ZPRÁVA O ČINNOSTI v

ústeckém

kraji Přemysla Oráče
V kraji Ústí nad Labem bylo v roce 2002
pět okresů OS. Okres Děčín, Litoměřice,
Chomutov, Ústí nad Labem a Teplice
v Čechách. Se zpravodaji těchto okresů
jsem se setkával na poradních sborech, na
13
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které byli zváni i zpravodajové kraje
Liberec. Činnost jednotlivých okresů:

to klub činovnický. Pouze několik členů
chodí na výpravy spolu s KČT.

V okrese Chomutov jsou registrovány
4 kluby OS, a to v Chomutově, Vejprtech,
Jirkově a Klášterci nad Ohří. Činnost
vykazuje pouze klub OS v Chomutově, kde
se oldskauti scházejí na schůzkách,
oslavách výročí a pomáhají při akcích
střediska i okresu. Je to klub mladých.
Chomutovský okresní zpravodaj a zároveň
vůdce klubu OS Adam Zwettler (23) je
nejmladší okresní zpravodaj v republice.

Okres Děčín má registrovány 3 kluby OS,
a to v Děčíně, Šluknově a Rumburku.
Kluby pracují. Členové klubů se scházejí
na schůzkách, na oslavách významných
výročí a rodinných výletech. Někteří
členové zastávají funkce ve střediscích a
ORJ. V roce 2002 okresní zpravodaj OS
vykonal vůdcovské zkoušky. Klub OS
Děčín se účastní setkání, které pořádá klub
„Lovoš“ Lovosice. Na rok 2003 připravil
klub OS Děčín jarní výlet „Benešovská
rokle 2003“ na který pozval všechny kluby
OS ústeckého i libereckého kraje.

Okres Teplíce má registrovány 2 kluby, a
to v Teplicích a Bílině. Tyto kluby vlastní
činnost nevykazují. Jsou to kluby
činovnické. Jejich členové pracují ve
střediscích a ORJ. V roce 2002 absolvovali
dva činovníci z Teplic LŠ OS. Jeden z nich
je frekventantem ILŠ OS 2003.
Okres Litoměřice má registrováno 7 klubů
OS.Pracují a vykazují vlastní činnost pouze
kluby Lovosice, Roudnice nad Labem a
Radio Libochovice. Při záplavách v roce
2002 pomáhali někteří oldskauti středisek
Štětí a Terezín. Jejich činnost byla oceněna
ORJ Litoměřice. Kluby OS Lovosice,
Libochovice a Roudnice nad Labem se
vzájemně navštěvují, jejich členové se
pravidelně scházejí na schůzkách,oslavách
významných výročí a na rodinných
výletech a dovolených.
Členové klubu OS „Lovoš“ Lovosice se
navštěvují s přáteli z klubu OS v Hradci
Králové. Již čtvrtým rokem byli na táboře
hradeckých oldskautů v Pařezské Lhotě.
Pro hradecké oldskauty připravili pobyt
v Českém středohoří. Dva členové klubu
OS „Lovoš“ Lovosice absolvovali LŠ OS
2002. Šestého česko-polsko-slovenského
setkání v Dragomyšlu se zúčastnili dva
členové klubu OS „Lovoš“ Lovosice.
V okrese Ústí nad Labem je registrován
pouze jeden klub OS v Ústí nad Labem.
Klub nevykazuje žádnou svoji činnost. Je
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Blíží se měsíc duben. V tomto měsíci
máme akci „Den otevřených kluboven“,
kde by se měla prezentovat i činnost klubů
OS.

Pro zamyšlení
KLUBOVÁ ZKOUŠKA
Cílem zkoušky je zjištění „zralosti“ členů
klubů k vykonání slibu.

Příprava a vykonání
Příprava ke zkoušce je individuální.
Předpokládá
především
prostudování
„Vítací brožurky“, eventuálně. jiné
skautské literatury, s případnou konzultací
se členem klubu OS.
Způsob složení zkoušky by měl být co
nejjednodušší,
neformální,
aby
se
nepodobal maturitě, tedy bez týmu
examinátorů a zvláštní zkušební komise.
Nejběžnější
formou
zkoušky
bude
rozhovor uchazeče s vůdcem klubu OS,
případné jeho dalším členem. Při počtu
několika uchazečů se může uplatnit i
písemný test.
Složení slibu. Po úspěšné klubové zkoušce
skládá člen skautský slib do rukou vůdce
OS, dle tradic klubu.

Kmenové noviny OS

„Vítací brožurka“ pro nové členy klubů OS
postačí formát A5.

Obsah brožury a rozsah zkoušky
Úvodem brožury může být například
oslovení formou „slovo vůdce klubu“,
obsahem pak znalosti potřebné ke složení
klubové zkoušky, případně další vhodné
informace.

Myšlenkové základy skautingu
 Předchůdci skautingu zakladatelé mezinárodního a českého skautingu (sv. Jiří,
zápas dobra a zla)  Hus: rozeznat zlo od
dobra a zlému se bránit  Mezinárodní
skauting  Český skauting, bratrství
 Zákon, heslo, slib, denní příkaz, dobrý
skutek, hymna,  mravní principy.
Občanství  Česká státnost dříve a dnes
státní symboly, znak, vlajka, hymna.
Symbolika  Lilie, trojlístek, syrinx,
odznaky, kroj  Pozdrav, levá ruka, tykání.
Místní klubové doplňky  pokřiky  místní
historie skautského hnutí  místní tradice
 místní organizace  skautská chráněná
území v okolí.
První pomoc  Ohrožení života, lékárnička
(domácí, přenosná)  kalokagathia, životní
styl,  drogy.

Pravidla pro přijetí do klubu
Každý zájemce o členství v klubu OS se
obvykle představí stručným životopisem.
Uchazeči, kteří mají za sebou členství
v některé skautské jednotce, bývají do
klubu OS přijímáni zpravidla okamžitě.
Uchazeči, kteří dosud nebyli ve skautském
hnutí, neprošli proto skautskou výchovou,
bývají přijímáni zpravidla po splnění
vstupních podmínek:
Zletilost, dosažení dospělosti (l8. roku
věku),  podání přihlášky a úhrada registr.
poplatku  doporučení člena klubu  50%
účast na akcích klubu ve zkušební době,
obdoba skautského „hocha na zkoušku“.
(Délku doby si stanoví každý klub sám,
nejdéle však 12 měsíců.)

Splnění klubové zkoušky. Název klubová
je vlastně ekvivalentem pro skautskou
„nováčkovskou zkoušku“; jistě by nebylo
vhodné mluvit u dospělých mužů a žen
jako o nováčcích.

VERBATIM ET LITTERATIM

- doslova a do písmene
Obdržel jsem několik dotazů, co je pravdy
na snaze změnit název klubů OS na kluby.
Blíží se 85. výročí vzniku kmene OS, ke
kterému v rámci Kmenových novin
připravujeme vydávat pravidelně „Ročenku
kmene OS“. Ozvaly se námitky, že není
zapotřebí opakovat věci dávno notoricky
známé. Vzniklé pochybnosti o správnosti
názvu základní výchovné jednotky kmene
oldskautů, „klub“ mě v tom jen utvrdily.
Doslovné znění části článku dotýkajícího
se této problematiky. Cituji:
„Oddíly oldskautů nejsou kluby“ S jistým
despektem sleduji ty různé „novátorské“
snahy vedení JUNÁKA, z nichž některé se
již objevily v praxi. A musím konstatovat,
že v „lidu skautském“ nebudí nějak veliké,
vedením očekávané nadšeni. (Vynechán byl
úvodní odstavec, který se této problematiky
netýkal.)
Dalším předmětem „novátorských snah“ se
staly také oddíly OS: přestaly být
skautskými oddíly a staly se „kluby“!
Velmi rád bych se zeptal vynálezců této
novoty, kdo jim dal k tomuto počinu právo
přeřadit staré, ve službě hnutí zestárnuvší
oldskauty a oldskautky do jakýchsi
nevýrazných celků, nazvaných „kluby“?
Myslím si, že zde kuře manipuluje se
slepicí! Pomyslel už ten „zakladatel klubů“
na to, že v kmeni OS jsou většinou
důchodci, nikoliv angličtí lordi, kteří ve
svých klubech tráví svůj volný čas sezením
v klubovkách a pitím whisky? Naše
důchody by na takové tráveni volného času
15
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nestačily, snad výjimku by tvořili důchodci,
jejichž základ výpočtu let na důchod
„obohatila“ léta dobré a věrné služby ve
stranických funkcích Komunistické strany
Československa !
Tedy věcně, kde se vzal název klub. Těmi
„novátory“ pověřenými vytvořit Řád pro
vznikající OS byli na přání br. A.B.
Svojsíka, Jan Novák - Mangidon, Josef
Nesvatba - Čmelák, a o něco později se
k nim přidal tvůrce „Pokynu pro všechny,
kdož překročili chlapecký věk a chtějí si
ponechat svěžest a radost mládí“ br. Josef
Šimánek.
Název klub OS Je totiž téměř tak starý jako
oldskautství samo. S výjimkou Charty o
založení „1. oddílu dospělých skautů“
vyhlášené 28. 10. 1918, kde se tato první
vzniklá jednotka (později 1. klub OS
Přátelé Vatry) označila jako „Družina
věrných“. V krátkém neoficiálním období
dvou let, než byl vydán předpis, byly
skutečně tyto jednotky nazývány „oddíly
dospělých skautů“. Název klub pro
základní jednotku oldskautů je užíván ve
všech řádech a předpisech.
 „Řádu Old skautů při Svazu skautů
R.Č.S.“ schválený 29.1.1921 Svazovým
náčelnictvem říká (ve hlavě 4) „Členové
OS, jsou ti, kteří si přejí pracovati ve hnutí
skautském a překročili 18. rok věku a
přihlásili se do některého řádného
registrovaného klubu“.
 Řády a pravidla přijatá svazovým
náčelnictvem 7.5.1923 a 2.3.1926 hovoří
výhradně o klubech OS, resp. OsaT.
 Druhé vydání „Organizace“ od br.
A.B.Svojsíka v roce 1930 říká ve hlavě 10:
„Členové klubu OS jsou: zakládající,
čestní, činní, přispívající a dopisující. …“
 Řád Sdružení českosl. Oldskautů a
Táborníků (1936) říká: v hlavě II „Sdružení
OS aT jest součástí Svazu Junáků skautů a
16

skautek republiky Československé“.
 V příručce OLD SCOUTING vydané
1926 mluví br. Josef Šimánek, dlouholetý
zpravodaj OS v náčelnictvu, o kroji členů
klubu, o klubovém označení, o značení
členů klubů na závodech apod.

Hodnostní odznaky OS a: zástupce odboru
v ústř. radě, b: vůdce klubu, c, d: člen klubu

Poznámka: Jediný předpis, který se vrátil
k obecnému názvu „oddíl“, byl v roce 1969
pokus o záchranu klubů OS na OSJ (tzv.
oddíly
starších
junáků)
s posláním
instruktorských oddílů ve střediscích.
Poslední odstavec článku je zaměřen spíše
na uspořádání Kmenových novin. Cituji:
K dovršeni všeho se snad nedočkáme toho,
že čestný Svojsíkův oddíl JUNÁKA bude
přejmenován na Svojsíkův klub! Není to
tak nepřípadná poznámka; v jedněch
Kmenových novinách OS se zpráva
z výroční schůzky Svojsikova oddílu,
zpráva Pražské družiny i Severočeské
družiny SO „náhodou“ ocitla pod titulem
odstavce „Z našich klubů“ Cožpak se
nestalo, že se nás nikdo nezeptal, a vzdor
protestům jsme se ocitli v kouzelném
spojení „viník a oběť - pionýr a skaut“ v ČRDM?
Na vysvětlenou. Od počátku Junáka bylo
označení oddíl společným obecnějším
(společným) značením pro výchovné druhy
jednotek, tedy oddíly, smečky, roje a
kluby. Kmenové noviny OS, (jako
občasník s širším programem) chtějí
usnadnit orientaci čtenářům uspořádáním
do několika obsahově nepříliš vymezených
částí:  Kmenové zprávy  Zprávy z klubů
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 Pro zamyšlení  Různé a v poslední době
ještě  Náčelnická pošta a  Resumé
(v angličtině). Toto členění nemá žádný
vztah k organizačnímu uspořádání Junáka.
Samozřejmě, že by se každá část mohla
jmenovat úplně jinak, ale většina z nich je
užívána od počátku (7 ročníků). Namísto
„Z klubů by se tato rubrika mohla např.
jmenovat „Zprávy z klubů, oddílů, smeček
a rojů a dalších výchovných jednotek vč.
skautských rezervací a zvláštní jednotky
SOS)“. Asi trochu dlouhé, nepřehledné a
určitě neúplné. Nebo snad máme zaslaný
příspěvek z družin čestného Svojsíkova
oddílu nechat mimo organizační strukturu
Junáka, jak zní jeho poslední definice.
Doufám, že ne. Podle nás je důležitější, o
čem a jakým způsobem informujeme.
red.

Různé
DOBRÉ ČINY - skutky
Mezinárodní oldskautské hnutí si letos
připomíná 50. výročí svého založení,
25. října 1953. Pro připomenutí tohoto
jubilea vyzvala Světová rada ISGF všechny
národní organizace dospělých skautek a
skautů k účasti na společném projektu
“Dobrý čin“.
Na výroční den ISGF navazuje 85. výročí
vzniku prvního československého státu,
28. říjen 1918. Tento den je nesmazatelně
uložen v naší paměti. Není náhodou, že
právě s tímto nejvýznamnějším datem
novodobé české historie je spjat také vznik
českého oldskautingu.

V této souvislosti rozhodlo NOS o přijetí
projektu, který podpoří iniciativu ISGF,
zvláště pak připomene naše významná
národní výročí. Smyslem projektu je také
zviditelnění soustavné a trvalé služby OS, a

tím i poslání OS, uvnitř naší skautské
organizace i v občanském životě.

ZAJÍMAVÁ KNIHA
která dokazuje sílu skupiny chlapců žít
podle zásad nám tak blízkých.

KLUCI Z DAKOTY
V dubnu vyšla v pražském nakladatelství
Ostrov kniha skauta woodcraftera a
kamaráda RNDr. Ivana Makáska s názvem
Kluci z Dakoty Jeho roverskému kmeni
Dakota je v těchto dnech právě 40 let.
V 57. roce začínal Ivan u Hochů od Bobří
řeky a po několika letech trampování
založil v šedesátém pátém, dnes už
legendární oddíl NESKENON, který se stal
součástí pražských PSOHLAVCU. Ti , jak
známo, měli lví podíl na obnově skautingu
v roce 1968. Autor rozkrývá, jak to tehdy
vlastně bylo a že k obnově Junáka nedošlo
„na zelené louce“. Pro mladého čtenáře tak
přestane být ilegální skauting prázdným
pojem.

Předností knihy je, že historická fakta jsou
sdělována přístupnou čtivou formou,
pomocí výpisů z deníků, kronik, a místy až
románové vyprávění střídají ne nezajímavé
autobiografické statě.
367 stran je natištěno na křídovém papíře a
skrývají téměř 100 dobových fotografií,
většinou z aparátu Ivana Dobrovolského –
Orka z Dakoty. Kniha je opatřena
jmenným rejstříkem a dalšími přílohami.
Text doplňují obrázky Marko Čermáka,
Ladislava Ruska, Jana Čáky a Zdeňka
Ruffera z Dakoty.
Máme za to, že kniha s výrobní cenou přes
300 korun, kterou ovšem dostanete u
pražských skautů, nebo v redakci Niky, za
pouhých 250 Kč, by neměla chybět v žádné
skautské knihovně. Kdo má zájem,
majluje: nika@ecn.cz, nebo telefonuje: 2
6731 0100.
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SKAUTSKÝ PAMÁTNÍK
V sobotu dne 10. května 2003 přesně ve
13 hodin
zazněla
prostorem
před
Strašnickým krematoriem v Praze třikrát
polnice. Mezinárodní skautský signál se
nesl nad hlavami zhruba sta zúčastněných
skautek a skautů všeho věku hlavně z řad
Junáka, ale i ze Svazu skautů a skautek ČR,
doprovázených jejich přáteli a příznivci
skautingu v Česku i na Slovensku.
Tým Strážců Svojsíkova hrobu provedl
přípravu pietního aktu a při jeho průběhu
nezapomněl na sebemenší detail, včetně
včasné výměny unavených dětí v čestné
řadě s vlajkami. Br. F. Bobek – Stopař
pronesl projev, který připomněl některá
jména skautů a skautek, kteří za celé
období trvání skautingu již za Rakouska a
později v době trvání Československa
položili své životy ve válkách a za
represálií totalitních režimů. Jména všech,
které se podařilo zjistit, byla vložena do
zapečetěné urny a během aktu vložena za
zpěvu skautské hymny do symbolického
hrobu u paty památníku. K pohnutí
účastníků se připojila také příroda, kterou
milovali i naši padlí, delší dobu trvajícím
deštěm. Řadu přítomných jistě také
potěšilo, že v čestné řadě okolo památníku
stál také zástupce Sokolské župy s krásným
historickým praporem; ostatně český
skauting nejenže vznikl v řadách Sokola,
ale Sokolové několikrát také v dobách
zákazů skautování přijímali mezi sebe
s pochopením skautky a skauty jako své
sestry a bratry.
Vlastní pietní akt doprovázela za řízení
Z. Kožinové
hra
kvarteta
České
filharmonie z děl A. Dvořáka, Z. Fibicha a
J. S. Bacha. Těžký život uvězněných
zprostředkovala
„muklovská“
báseň
„Koridor“, přednesená Violou Zinkovou.
Zatímco všichni pamětníci celého období
procítěně zpívali Českou a Slovenskou
národní hymnu, přítomné světlušky a
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vlčata toto spojení hymen zřejmě
překvapilo, jistě jim to bude připomínkou
toho, že vznik a trvání Československa
spočíval také na souručenství skautek a
skautů.
V zázemí celé akce byla Pražská rada
Junáka a aktu se osobně zúčastnil její
předseda br. Václav Obadálek – Bobr i její
tajemník br. Tomáš Szennai – Tom-Set.
Dále se aktu zúčastnil náčelník Junáka br.
Zdeněk Prančl – Wabi, místonáčelní kmene
oldskautů ses. Jiřina Adeéová – Jikra, a
místostarosta Junáka br. Jiří Navrátil. Na
desku památníku položili kytice rovněž
zástupci Hlavního kapitanátu vodních
skautů (přítomna byla i dřívější HK ses.
Vlasta Páleníková). V čele delegace
Svojsíkova oddílu byl br. Jan Písko.
Čestnou stráž držel i zástupce oddílu
Velena Fanderlíka a nakonec, po
opětovném zaznění večerky na polnici,
doprovázené zpěvem přítomných, v tichém
zamyšlení postáli u památníku žijící
persekvované skautky a dříve věznění
skauti.
„Signálem“ k ukončení této významné
chvíle bylo poděkování zúčastněným i
sponzorům, což však neznamenalo
okamžitý rozchod. Ještě dobrou hodinu
postávali k údivu návštěvníků krematoria
velké
skupiny
skautek
a
skautů
v činovnických i polních krojích a
využívali toho, že se zde sešli z mnoha
koutů naší vlasti.

Vladislav Jech - Kamzík
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PRŮNIK SKAUTŮ

do místního tisku
(Chlumec n. Cidlinou) Poslední dobou
dostávám často, jako příspěvky do
Kmenových novin, výstřižky z místního či
regionálního tisku. Znamená to, že se
media o nás více zajímají, v dobrém slova
smyslu? Doufejme. Po České Lípě se
podařilo také skautům v Chlumci nad
Cidlinou získat stálou rubriku, znamená to
ale nalézt mezi sebou dopisovatele a oni
zase zajímavé náměty.
Možná, že je to oboustranné, středisko totiž
bývá vidět i při různých příležitostech na
veřejnosti. jedna ze zpráv začíná:
„Z pověření našich radních a za široké
spolupráce řady institucí pořádá chlumecké
středisko Junáka již tradiční akci skautské
čarodějnice“
s bohatým
programem.
 Koncert dechové hudby za sokolovnou
 Průvod městem s hudbou, mažoretkami a
čarodějnicemi  Zapálení velké hranice na
tradičním místě pod záštitou chlumeckého
Dobrovolného hasičského záchranného
sboru.

Středisko Junáka pořádá letní stanový tábor
pro děti v Chocnějovicích u Mnichova
Hradiště. Mají-li vaše děti zájem, můžete
se přihlásit v naší klubovně. Následuje
několik dalších zpráv a článků např. Co je
skauting, Pozvání na odhalení národního
skautského památníku ve Strašnicích.
Článek „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit
se“
seznámil
veřejnost
s
účastí
chlumeckých skautů a skautek na
významné a rozsáhlé akci 3. ročníku
skautského muzikálu, který hostilo město
Kyjov. O důkladné přípravě, o těch, kteří
soutěžili, o těch kteří jim pomáhali, o

zklamáních i radostech, o dobře prožitém
doprovodném programu.

SKAUTSKÉ ULICE
Po několikaletém úsilí se i
v hl. m. Praze budeme moci
projít Skautskou ulicí. To, co
se nepodařilo k výročí založení
skautingu v Čechách, vyšlo
nyní. Rada hl. m. Prahy schválila názvy
ulic. Nedávno to byla nová ulice Jaroslava
Foglara v Praze 13 a v květnu t.r. byla
pojmenována jedna z nových ulic v Praze
10, Kolovratech Skautská. Jde o
komunikaci, která vychází z ulice U
Vodice západně od ul. U Prknovky, lomí se
k západu a slepě končí. Jsem rád, že úsilí,
které jsme zahájili v lednu 1999 bylo
završeno úspěchem. Ve finále nás
podpořila i městská část a já jsem rád, že
volba lokality má symbolicky vztah také ke
skautskému areálu Prknovka.
Tom-Set PRJ

SKAUTŠTÍ ZÁSTUPCI

v parlamentech světa
Dolní sněmovna Britského parlamentu již
v r. 1946 navrhla pořádat pravidelné
konference skautů, členů parlamentů
jednotlivých zemí. Světový rozměr však
získala tato konference až v roce 1994.
Minulé, 3. zasedání se konalo v srpnu 2000
ve Varšavě.
V prosinci 2003 se bude v Egyptě konat
pod
záštitou
předsedy
Egyptského
parlamentu již 4. valné shromáždění
WSPU (Světová unie skautů, členů
19
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parlamentů) Předmětem jednání bude
„úloha Světové unie skautů, členů
parlamentů v oblasti výchovy mládeže
k mírové kultuře“. Toto téma bylo vybráno
organizátory jako reakce na současnou
napjatou situaci ve světě. Témata
třídenního jednání jsou rozvržena do dvou
okruhů:
 Respektování všech kulturních a
náboženských rozdílů.
 Strategie WOSM přijatá v Soluni 2002
na její 36. světové konferenci.
Parlamentní unie skautů vstoupí tímto
zasedáním do své druhé dekády.

SKAUTOVÁNÍ MEZI

parlamentními lavicemi
Mnozí z vás se dověděli s tisku, že byla
založena poslancem sněmovny br. Petrem
Bratským - Brácou, skautská družina členů
parlamentu tj. Sněmovny a Senátu.
Požádal jsem jej, aby nám řekl pár slov o
jejich činnosti. Skautovat mezi zasedáními
parlamentu není nijak jednoduché. Při
zahájení své činnosti se sešli s vedením
Junáka. Na svém prvém setkání se dohodli
věnovat pozornost jednáním zabývajícími
se problematikou mládeže, podporou
programů a projektů mládeže, aktualizaci a
tvorbě zákonů týkajících se výchovy a
problematiky dětí a mládeže, včetně
pravidel pro letní tábory. V poslední době
věnují svou pozornost i koordinaci postupu
při navracení majetku bývalého SSM. Mezi
ty nejaktivnější členy družiny patří
poslanci: ses. Michaela Šojdrová (KDUČSL), bratři Tomáš Kvapil (KDU-ČSL),
Stanislav Křeček (ČSSD), senátor Pavel
Eybert (ODS) a samozřejmě Bráca. Aby si
taky trochu společně zaskautovali,
uspořádali si společnou mikulášskou.
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Přejeme jim úspěch v jejich počínání ve
prospěch Junáka i všech dětí a mládež naší
země.
Gog

ROZLOUČENÍ
Klub
OS
58. střediska
Mawadani s lítostí oznamuje,
že 8. 5. 2003 po dlouhé nemoci
navždy opustila, ve svých
požehnaných letech, skautskou
stezku jeho členka sestra Marie
Procházková - Marijka, rozená Janáčková,
bývalá vůdkyně dívčího oddílu, členka Tis,
Českého svazu bojovníků za svobodu,
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým.
Odešla obětavá žena a matka, která nikdy
nikomu
neodepřela
pomoc.
Jejím
posledním přáním bylo, aby byla pohřbena
ve skautském kroji. Při rozloučení s ní
v chrámu sv. Václava ji přítomní zazpívali
skautskou večerku a Děkuji Ti maminko.
Marijko, v naších vzpomínkách zůstaneš
navždy.

ZASEDÁNÍ OLDSKAUTŮ

5. evropská konference ISGF
Ve dnech 9.-13. června 2004 Canterbury,
ve V. Británii.
Hlavní údaje pozvánky
Organizátorkou a hostitelkou je členská
organizace ISGF The Trefoil Guild
(Sdružení oldskautek). Místo jednání:
Universita v Kentu. Poplatek celkem: při
ubytování ve vícelůžkových pokojích 240
liber a nebo 265 liber ve dvoulůžkových
pokojích (všude jsou ručníky, mýdlo a
kávovar i povlečení) Strava: tři jídla denně
jsou v ceně. Deposit:130 liber nejpozději
30. listopadu 2003 ( z toho 10 liber
nevratných při zrušení). Celá úhrada:
nejpozději 31. března 2004 podle faktury.
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Dostupnost: vlakem či autem. Přihlášky:
nejpozději do 30. listopadu 2003.
Poznámky: za dalších 18,80, resp. 26,45
liber/den lze pobýt před i po konferenci
(ubytování vč. snídaně) ve stejném pokoji
jako při konferenci; jsou připraveny
4 exkurze (během konference), jejich ceny
jsou udány a uhrazovány zvlášť. Mimo
konferenci nabízí organizátoři návštěvu
Brownsee Island (cena je uhrazována
zvlášť). Pojistit se musí účastníci sami.
U objednané účasti lze změnit jméno,
každý si hradí svoji cestu tam a zpět,
aktuální kurs 1 libry je asi 46,9 Kč

Náčelni
cká
pošta
Výzva
 Nemáme doklad, kdy a jak se Olave
Baden Powell seznámila s tím, že zárodky
oldskautingu vznikaly také velmi brzy
v Československu. Není někde nějaký
záznam z její korespondence nebo
návštěvy, který by toto doložil? Prosíme,
pátrejte v archivech a kronikách!
Zahr. zpravodaj Kamzík
Z dopisu br. Slavíčka sestře Helen Barker,
presidentce ISGF
Český model skautingu dospělých je
v mnohém odlišný od názorů a praxe řady
západních zemí. Je to dáno rozdílným
historickým vývojem v zemích, které déle
jak půl století rozdělovala tak zvaná
"železná opona" se zákazem jakékoliv
skautské činnosti a organizace.
JUNÁK - svaz skautů a skautek České
republiky je jednou z oněch národních

organizací, které si svoji národní identitu
chtějí i nadále zachovat. Jednou z jejích
charakteristických zvláštností je účast a
začlenění dospělých skautů. Organizace
JUNÁKA je založena na společné existenci
třech kmenů: dívčího, chlapeckého a
kmene dospělých - oldskautů.

Poznámka
 Jak máme zapsáno v učebním textu LŠ
OS „Jsme členy ISGF“ (z pera J. Skácelové
a K. Vurma), ve světovém měřítku začali
ideu oldskautingu jako první propagovat
Dán Erik Sjøqist a ředitel mezinárodní
skautské kanceláře J. S. Wilson v roce
1946;
první
světové
společenství
„bývalých skautů“ IFOFSAG bylo pak
založeno v roce 1953. ISGF existuje od
roku 1996 (změna názvu byla přijata na
světové konferenci v Montegrotto v Itálii).
V. Jech – Kamzík,
zahraniční zpravodaj NOS

Odznak 85let OS
 Na kmenové poradě proběhlo zjišťování
zájmu pro připravovaný odznak k 85.
výročí vzniku kmene OS. Výsledek
překvapil, na místo předpokládaného počtu
250 jich bylo objednáno téměř 1000 kusů.

Ročenka 2003
 Příspěvky do Ročenky kmene sice
řídnou, zato se v nich objevují opravdové
poklady. Na kmenové poradě v Moravské
Třebové mi předal br. Sv. Němeček velmi
zajímavou kopii listu z Jaroměřských novin
„Naším krajem“z roku 1936. Z obsahu je
cítit blížící se pohromu našeho napadení i
obrázek, jaký význam mělo skautské hnutí
u nás právě v té době.
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Skladba ISGF 2003
52 národních organizací s plným členstvím + 3 přidružené členské národní organizace
5 regionů * 4 subregiony * 1 oblast * plus 1 oddíl při ústředí ISGF

AFRIKA

ARABSKÝ
REGION

TICHOMOŘSKÁ
ASIE

5 člen. org.
8 člen. org.
Benin
Gambie
Nigerie
Senegal
Uganda

8 člen.
organizací

EVROPA
27 člen. org.
+ 2 přidruž. org.

ZÁPADNÍ
POLOKOULE

4 subregiony:

4 členské
organizace
+ 1 přidružená
organizace

Saudská Arábie
Austrálie
Bangladéš
Indie
Indonésie
Malajsie
Nový Zéland
Pákistán
Srí Lanka

Severní Evropa
5 člen. org.
Dánsko
Finsko
Island
Norsko
Švédsko

Kanada
Haiti
Nizozemské Antily
Mexico
Chile (přidruž. org.)

Západní Evropa
5 člen. org.
Belgie
Irsko
Lucembursko
Nizozemí
Velká Británie

Střední Evropa
11 člen. org.
+ 2 přidruž. org.
Rakousko
ČR
Německo
Maďarsko
Lotyšsko
Liechtenstein
Polsko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Švýcarsko
Litevsko (přidruž. org.)
Estonsko (přidruž. org.)

Jižní Evropa
6 člen. org.
Alžírsko
Egypt
Libanon
Libye
Maroko
Tunisko
Kuvajt

Středozemní
oblast

Kypr
Francie
Řecko
Itálie
Portugalsko
Španělsko

Oddíl při ústředí ISGF : Burundi, Kamerun, Pobřeží Slonoviny, Ghana, Malawi, Rwanda, Jižní Afrika,
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Zimbabwe, Hongkong, Japonsko, Nepál, Šalamounovy ostrovy, Taiwan (ROC),
Thajsko, Izrael, Malta, Turecko, Bolívie, Ekvádor, Panama, Paraguay, USA
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Abychom usnadnili alespoň částečnou orientaci
zájemcům, neznajícím češtinu, v tomto periodiku
českých skautů kmene dospělých, vytvořili jsme
základní přehled o jednotlivých pravidelných
rubrikách v anglickém jazyce.
Redakce

z klubů

In order to make orientation in this COSG bulletin
a little bit easier for those without knowledge of
the Czech language, we established a basic
overview on selected regular columns in English.
Editors

Pro Zamyšlení

Resumé
KMENOVÉ
NOVINY OS
Občasník kmene dospělých

Diverse information from the OS clubs on their
activities and occurrences…

(REFLECTIONS)

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

Různé

(Miscellaneous )
Invitations, notes, remembrance of important
personalities, jubilees, attractions, schedule of
activities etc…

Náčelnická
pošta

(The Intermittent Bulletin for COSG)

An overview on articles and their
characteristics in English. Selected excerpts
from articles contained in this Volume of KN.

KMENOVÉ ZPRÁVY
(COSG NEWS)
The most important information like decisions
of the COSG Council. News from District
Councils.

Ze skautského
světa



(From the Scout World)
ISGF Round Letter Nr. 17/2002
Article by Olave B.P. from the Year 1950

(Club news)

(The COSG President´s file)

Inspiring ideas, thanksgivings, notices, calls,
questions and/or complains from the COSG
members, club masters or commissioners, as
well as from contributors to this bulletin.

P ŘÍ L OH Y

( Inset documents)
Indications on important occurrences within
COSG and/or in the Scout Movement,
international Scout/Guide activities…



Woodbadge Course for the COSG
Commissioners
 Scout Pilgrims´ Trip to „Ivancena“
Monument
 Excerpts from the Minutes of COSG
Commissioners´ Plenary Meeting
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