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Kmenové zprávy
Ze zápisu 9. zasedání náčelnictva kmene OS konaného 4. března 1999 v Praze
Přítomní: sestra J. Adeéová, bratři V. Ludvík, Mil. Moravec, Mir. Moravec, I. Slavíček, K. Vurm,
O. Veselý , J. Žáček, S. Žalud.

Řád pro vzdělávání. Náčelnictvo bere na vědomí výsledky korespondenčního hlasování
NOS o Řádu pro vzdělávání členů a činovníků kmene, které proběhlo 3. - 15. 2. 1999.
Řád nabyl platnosti dnem 16. 2. 1999 na základě závěrečného protokolu o hlasování.
Přijato: (12:1:1) při jedné
neúčasti
Příručka OS. Po uvážení doporučuje náčelnictvo náklad 2 000 kusů.
(Výsledek hlasování 1 000 ks žádný hlas; 1 500 ks 3 hlasy; 2 000ks 6 hlasů.)
Lesní škola kmene OS.Byla přijata změna termínu konání jarního setkání LŠ OS.
Programem tohoto setkání bude ukončení běhu 98´a zahájení běhu ´99. Předběžně je
přihlášeno 18 mužů a 6 žen; věkový průměr 56 let.
Rozhodnutí náčelníka kmene OS. Br. Luboš Pavlán je ke dni 4.3.1999 jmenován
předsedou zkušební komise pro vůdcovské zkoušky kmene OS s platností pro rok 1999.
Příprava kmenové porady. Br. Žalud předal všem členům UNOS koncepční materiál
k přípravě kmenové porady.
Ze zápisu 10. zasedání náčelnictva kmene OS konaného 15. dubna 1999 v Praze
Přítomní: sestra J. Adeéová, bratři V. Ludvík, Mil. Moravec, Mir. Moravec, I. Slavíček, K. Vurm,
O. Veselý , J. Žáček, S. Žalud, M. Gurecký, J. Chládek, J. Kapras, V. Kučera, I. Litomiský, O. Majer,
J. Müller, Vl. Obrátil, J. Reška, Fr. Uksa.

Br. Slavíček uvedl přítomné do situace a seznámil je s obsahem dopisů, které mu zaslali
bratři Ludvík, Mir. Moravec, Pavlán a Vurma s dopisem, který on napsal br. Žaludovi,
jeho odpovědí a zápisem z porady župních zpravodajů konané 9.4.1999. Na základě
porady župních zpravodajů pak svolal dnešní zasedání NOS. Upozornil, že je narušena
spolupráce a vzájemná komunikace uvnitř NOS, jež nebude akceschopné, dokud se
současná kritická situace nevyřeší. Oznámil, že se br. Žalud na dnešní jednání nemohl pro
pracovní zatížení dostavit a řádně se omluvil.
Následná rozprava trvala více než dvě hodiny a účastnili je jí všichni přítomní.
Opakovaně bylo konstatováno, že jednání bez přítomnosti br. Žaluda nemá význam. Bylo
připomenuto jednání br. Žaluda a zdůrazněno, že nejde o názorové střety, že jde spíše o
málo vstřícné jednání a netoleranci z obou stran a že by důvodem vzájemného
nepochopení mohlo být i nedorozumění pro různou interpretaci podobného názoru.
Opakovaně bylo navrženo řešit situaci při vzájemném jednání všech, kteří se cítí jednáním
br. Žaluda dotčeni, a s br. Žaludem, případně za účasti třetí nezúčastněné osoby. Byly
zváženy všechny možné způsoby řešení. Opakovaně bylo zdůrazněno, že je nutno situaci
řešit v souladu se Stanovami Junáka a Statutem kmene OS.
Usnesení - 10 - 1 NOS jmenuje br. JUDr. Miroslava Moravce zpravodajem náčelnictva
kmene OS pro legislativu s hlasem rozhodujícím.
Přijato: (15:0:0)
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Usnesení - 10 - 2 NOS jmenuje br. Ing. Miloslava Moravce hospodářským zpravodajem
náčelnictva kmene OS s hlasem rozhodujícím.
Přijato: (16:0:0)
Usnesení - 10 - 3 NOS jmenuje br. Luboše Pavlána organizačním zpravodajem
náčelnictva kmene OS s hlasem rozhodujícím.
Přijato: (17:0:0)
V závěru jednání byl telefonicky dohodnut s br. Žaludem termín jednání UNOS na
6.5.1999.
Ze zápisu porady sboru župních zpravodajů kmene OS konané 9.4.1999 v Praze
Přítomní: bratři I. Slavíček, M. Gurecký, J. Chládek, J. Kapras, V. Kučera, I. Litomiský, O. Majer,
J. Müller, Fr. Uksa a Cigánek (zástupce žup. zpr. severomoravské župy).
Omluven: J. Reška.

Všichni župní zpravodajové přednesli informaci o plnění Rokycanské výzvy.
Celkem zatím bylo ve kmeni OS vybráno 195 tis. Kč.
Na kmenovou poradu bude pozván vedoucí delegace na Jamboree v Chile.
Br. Slavíček informoval poradu o současné omezené akceschopnosti NOS a požádal župní
zpravodaje o pomoc při řešení této situace, která vedla k odvolání porady velkého NOS
v Orlických horách. Seznámil přítomné s podstatnými částmi dopisů bratrů Ludvíka, Mir.
Moravce, Pavlána a Vurma, ve kterých navrhují rezignaci br. Žaluda nebo nabízejí svoji
rezignaci. V návazné rozpravě vystoupili všichni přítomní, br. Slavíček nevystoupil, aby
případně neovlivňoval názory přítomných.
Usnesení: Sbor župních zpravodajů doporučuje náčelníkovi kmene OS svolat na
15.4.1999 velké náčelnictvo k jednání s jediným bodem programu, řešit další
akceschopnost NOS. Doporučuje, aby se těsně před jednáním NOS sešli bratři Slavíček,
Ludvík, Mir. Moravec, Pavlán a Vurm a aby toto jednání řídil br. Cigánek.
Ze zápisu 11. zasedání náčelnictva kmene OS konaného 15. dubna 1999 v Praze
Přítomní: sestra J. Adeéová, bratři V. Ludvík, Mil. Moravec, Mir. Moravec, L. Pavlán, I. Slavíček,
K. Vurm, O. Veselý, J. Žáček, S. Žalud.

Na programu byl jediný bod programu, řešení akceschopnosti náčelnictva. Br. Žalud
navrhl individuální rozhovor s jednotlivými pisateli dopisů. Návrh nebyl zpočátku přijat.
Po úvodní rozpravě došlo k navrženým dvoustranným rozhovorům mezi br. Žaludem a
pisateli dopisů v přítomnosti náčelníka. Při rozhovorech vyšlo podle br. Žaluda najevo
zcela rozdílné chápání vztahů a situace. Následující společné rozpravy se účastnili sestra
Adeéová, bratři Mil. Moravec a Žáček. Bratr Žalud poté projevil vůli korigovat svoje
jednání, přislíbil v budoucnosti korigovat své vystupování a požádal o toleranci ze strany
ostatních členů náčelnictva. Toto nabízené řešení ostatní účastníci přijali. Jednání uzavřel
náčelník přesvědčením, že pokud budou přísliby a předsevzetí oboustranně plněny, bude
NOS opět fungovat.
Poděkování: Na základě zprávy tiskového zpravodaje o dokončení korektury Příručky
OS vyslovilo náčelnictvo poděkování br. prof. Miroslavu Kubátovi z České Lípy
poděkování za závěrečnou jazykovou úpravu.
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Ze zápisu 12. zasedání náčelnictva kmene OS konaného 20. května 1999 v Praze
Přítomní: sestra J. Adeéová, bratři V. Ludvík, Mil. Moravec, Mir. Moravec, L. Pavlán, I. Slavíček,
K. Vurm, J. Žáček,
omluveni br. O. Veselý, S. Žalud.

Při kontrole zápisu z minulého zasedání upozornil br. Mil. Moravec na nesrozumitelnost
formulace v hl. bodu jednání minulého zápisu, připomínka byla přijata. Obsahem jednání
bylo příprava Kmenové porady a zasedání velkého náčelnictva, účast na SAN´99,
sestavení kalendáře akcí náčelnictva, uzavření soutěže na návrh odznaku k výročí českého
oldskautingu a projednání návrhů na udělení Syrinx a Medaile díků.Všichni zpravodajové
uvedli stručné informace
Zpravodaj pro vzdělávání: Upozornil na negativní dopad snížení dotací na letošní
ročník LŠ OS, požádal o dokončení táborového řádu LŠ OS, poukázal na možnost
výhodného rozmnožení učebních textů a požádal o stanovení termínu pro předávání
zápisů.
Zahraniční zpravodaj: Oznámil zrušení Familly Jamborette ´99 pro nezájem, oznámil
rozeslání trojdohody k potvrzení účastněnými stranami a zrušení zájezdů do Polska a
Řecka pro malý zájem. SAN ´99 bude podle sdělení br. Dębského z BZC uspořádána
konference OS z Polska,ČR a Slovenska.
Tiskový zpravodaj: Oznámil dokončení poslední korektury a možnost předání příručky
OS do tisku a seznámil s úvahou vydávat některé zprávy kmene OS pomocí tohoto media.
Zpravodaj pro legislativu: Oznámil potřebu úpravy Jednacího a organizačního řádu OS,
navrhl nekopírovat model ÚRJ a pro kmen vytvářet jednodušší systém. Přednesl návrh,
jak schválit novelu Statutu kmene OS formou mimořádného sněmu v rámci Kmenové
porady. Přednesl záměr legislativního odboru připravit základní koncepci kmenové
legislativy.
Hospodář NOS: Podal zprávu o revizi dokladů LŠ OS (chyběla razítka ÚRJ). Informoval
o příspěvku kmene OS do Euroregionu ve výši 40 euro za rok.
Organizační zpravodaj: Předložil rámcový program pro kmenovou poradu ve dvou
variantách (1.pro jednání pátek a sobota, 2. pátek až neděle). Dále předložil návrh náplně
organizačního odboru.
Přijatá usnesení:
12 – 1: Zápisy ze zasedání NOS a UNOS zasílat do 14 dnů ode dne jednání.
Odpovídá br. Pavlán
12 – 2: UNOS pověřuje br. Žaluda přípravou a realizací Kmenové porady ´99 podle
schváleného programu.
12 – 3: Podstatnou částí programu jednání NOS v Kolíně (19.6.99) bude zajištění
Kmenové porady ´99 (místo konání, ubytování, stravování, program, dopravní možnost
ad.).
12 – 4: UNOS schvaluje předložený kalendářní plán činnosti NOS a UNOS na rok 1999.
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4. Polsko zatím nepředložilo oficiální
žádost o přijetí do středoevropského
subregionu, i když úzce spolupracuje
s Českou republikou.

SETKÁNÍ SUBREGIONU STŘEDNÍ EVROPA
ISGF 18.1. 1999 V GROSSARLU
Během 31. Evropského fora oldskautských
gild v Grossarlu, které se konalo od 16. do
23. ledna 1999, proběhlo i setkání
subregionu střední Evropa, za přítomnosti
zástupců gild z Německa, Rakouska,
Švýcarska, Slovenska, České republiky a
Maďarska. Z řady projednaných bodů je
nutno zdůraznit následující:

5. Betlémské světlo. Při rozdělování
betlémského světla na ekumenické
pobožnosti ve Vídni bylo přítomno 1500
oldskautů, skautů a rodičů. Češi, Slováci a
Maďaři přijeli více autobusy.
6. Příští Evropská konference ISGF se
bude konat ve dnech 22. až 27.června
2001v Maďarsku. Tento termín ISGF byl
již schválen. Mimo angličtinu a
francouzštinu bude třetí jednací řečí
němčina. Cílem je, aby se mohli účastnit i
zástupci
všech
národních
gild.
Středoevropský subregion přislíbil pomoc.
Kontaktní osoby z jednotlivých zemí jsou:
CZ - Karel Vurm, D – Manfred Bosse,
FL – Rösle
Frick,
SK – Anna
Braxátoriová,
A – Werner
Weilguny.
Z české strany se jednání účastní sestra a
bratr Wolsovi z Vyškova.

1. Organizace subregionu střední Evropa.
Bylo zvoleno nové vedení subregionu
v následujícím složení:
Prezidentka: Rösle Frick (Lichtenštejnsko)
Zástupce prezidentky: toto místo obsadí
dodatečně Rakousko
Zastupitel: Manfred Bosse (Německo)
Hospodář: Ida Hasler (Lichtenštejnsko)
Editor ZEN: (Středoevropské noviny) bude
požádána Gerda-Maria Pazdera, aby tuto
funkci zastávala v dosavadní osvědčené
formě a je třeba, aby zástupci jednotlivých
gild jí bez vyzvání zasílali články. Tuto
informaci doplňujeme o výsledek jednání
Světové konference ISGF v New Delhi,
kde Gerda-Maria přislíbila, že bude
pracovat i nadále jako editor World gazette
Mondiale, a tedy i pro tento světový
časopis ISGF je nutno zajistit příspěvky o
práci našich klubů. Příspěvky zasílejte i
v češtině zahraničnímu zpravodaji (Ing.
Karel Vurm, Dlouhá 109, 261 01 Příbram
III. )

Karel Vurm - Chalie
ZALOŽENA GILDA AMBASADORŮ
Nově
založená
mezinárodní
gilda
z vyslanců se představila na Světové
konferenci v Indii. Za cíl jsme si vytkli
pomáhat rozvoji světového skautingu,
protože máme za to, že mu něco dlužíme.
Mnoho našich členů vždy pomáhá místním
skupinám, chceme, aby naše pomoc byla
ještě širší. Založili jsme proto naše
společenství se sedmi zakládajícími členy a
zpečetili je ve Švýcarsku 12. června 1998.

2. Bylo schváleno přijetí do středočeského
subregionu.
3. Vytvoření subregionu východ není
zatím ještě aktuální. Maďarsko přijalo 18
členů z Ukrajiny do maďarské gildy,
protože na Ukrajině není zatím žádná
národní organizace.

POSELSTVÍ NOVÉHO PŘEDSEDY
Psáno v Nepálu po Světové konferenci.
Poslední Světová konference ISGF tohoto
tisíciletí skončila. 500 členů ISGF má
dobré vzpomínky, získalo nové přátele,
načerpalo novou energii pro práci v čase,
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který přichází. Cítil jsem velkou radost a
pokoru, když jsem byl vyslán jako nový
předseda. Předpokládal jsem velkou zátěž
na svých bedrech. Nyní, čtyři dny po
konferenci, věřím, že to bude snadná práce.
Důvody jsou tyto:
1. Světový výbor je vynikající tým pro
vedení ISGF do 21. století.
2. ISGF se rychle rozšiřuje. Na konferenci
byli přijati noví členové, Polsko a
Maroko. Bulharsko a Nepál již podnikly
rozhodující kroky ke vstupu. Také víme,
že všichni naši přátelé v Latinské
Americe tvrdě a zodpovědně pracují.
3. Světová konference jednomyslně přijala
rezoluci, která spojuje všechny členy
konference v činnosti pro rozvoj ISGF.
Ve světovém výboru budeme velmi
vytíženi v průběhu dalších tří let. Ale bude
to jednoduché, vést dynamické a
zodpovědné vedení ISGF do 21. století a
k našemu 50. výročí založení v roce 2003.
Nikdo neudělá vše, ale každý udělá něco a
všichni společně uděláme vše.
S přátelským pozdravem
Niels Rosenbom

(Chile) 19. jamboree bylo jedinečnou
příležitostí k představení ISGF světovému
skautskému hnutí. Více než 30 000 skautek
a skautů ve věku 14 až 18 let a dospělých
vůdců se setkalo ve dnech 28. 12. 1998 až
6. 1. 1999 v Picarqinu, v nádherném místě
na úpatí velehor And, 60 km jižně od
hlavního města Santiaga.
 Sídlo ISGF bylo ve Světové vesnici a
odtud i celé velmi dobré zajištění.
 Informace ISGF byly zveřejňovány na
dřevěných oznamovatelích. Návštěvníci
měli možnost dozvědět se zde novinky,
ale také odpovědi na své otázky. Byl to
dobrý způsob nastartování dialogů a
ISGF tak je stále ve spojení s asi 1000
účastníků.
 Náš prvotní úkol byl vytvořit základ pro
rozvoj ISGF v zúčastněných zemích.
Zaměřili jsme se zejména na Jižní
Ameriku. Ale setkávali jsme se s členy
starých i nových členských států.
 Nejčetnější výpravy mělo Chile a
Mexiko, které si byly velmi blízké.
 Při navazování vzájemných styků byly
vstřícné zejména země Jižní Ameriky:
Argentina, Bolívie, Brazílie, Honduras,
Nikaragua, Paraguay, Peru a Venezuela.
Z ostatních to byly: Etiopie, Jihoafrická
republika a Togo.
 Tým ISGF na Jamboree se skládal
z Nielse Rosenboma a Gerdy-Marie
Pazdery ze Světového výboru dvou
členů z místních členů z Viňa del Mar,
jednoho člena ze Santiaga a jednoho
z Francie.
 Všichni v týmu skvěle spolupracovali.
Vysílání v TV a články v tisku byly
excelentní.
 Konec roku všichni členové týmu ISGF
slavili se svými národními výpravami.

VÝHLED AKCÍ ISGF PRO ROK 1999
5. až 9. srpna
Balttreff, Riga,
Litva
4. až 11. září
10. Pany – setkání
Švýcarsko
listopad ´
Arabské setkání
Tunis
VÝHLED AKCÍ ISGF PRO ROK 2000
16. až 23.1.
Forum, Grossarl,
Rakousko
27.5. až 2.6.
Západoevropské setkání
Elspeet, Nizozemsko
26.6. až 1.7.
Severoevrop. setkání
Mora, Švédsko
září
Asie-Pacifik setkání
1. až 6. října
Středozemské setkání
Eritrea, Řecko

ISGF DOBYLO LATINSKOU AMERIKU
(Podle článků z World gazette Mondiale)
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ŽUPNÍ SCHŮZKA VÝCHODOČECHŮ
(Hr. Králové) V sobotu 13. března 1999 se
sešli ve Svojsíkově klubovně v Hradci
Králové –Kuklenách okr. zpravodajové
kmene OS Východočeské župy. Zahájení
bylo velmi neobvyklé, neboť přišla
delegace hradeckých skautek a skautů,
účastníků 19. světového jambore v Chile,
aby se s přítomnými podělila o své zážitky
a dojmy. Nejprve poděkovali za finanční
částku, která byla ve Východočeské župě
na tuto akci vybrána ve výši 97 450 Kč.
Pak se již všichni přítomní přenesli
prostřednictvím diapozitivů a poutavého
komentáře do dějiště jamboree. Na
doplnění přinesli účastníci různé suvenýry,
táborové šátky, odznaky, nášivky i
táborové noviny. Celé delegaci poděkoval
br. Carda a popřál jim mnoho úspěchů a
radosti ve skautském životě.

Na minulou zprávu navazuje další, kterou
jsme získali z místního tisku
(Pardubice) V sobotu na sv. Jiří proběhlo
na soutoku Chrudimky a Labe slavnostní
otevření skautské klubovny. Jako každá
skautská klubovna má tento skautský
domov velmi pestrou historii. Snaha skautů
získat vhodnou klubovnu se datuje již
z doby před válkou. Teprve v roce 1949 se
to podařilo, aby hned za rok byla činnost
skautům totalitním režimem zakázána.
Nakrátko se v roce 1968 podařilo užívat
dřevěný objekt Na vinici, ale v roce 1970
opět museli svou činnost přerušit, aby
museli smutně přihlížet, jak je objekt v 80.
letech srovnán se zení. Přání všech skautek
a skautů a jejich vzácných hostů vyjádřil za
všechny předseda ORJ br. Ota Müller –
Nažari spolu se svým předchůdcem V.
Rálišem – Grizzlym, aby tento skautský
domov již nikdy nemohl stihnout podobný
osud. Své přístřeší zde nalezlo na 130
členů z pěti oddílů a dvou středisek stejně
jako okresní rada. Po slavnostní fanfáře a
zpěvu skautské hymny tento dar starší
skautské generace mladším „posvětili“ dva
významní pardubičtí nositelé jména
skautského patrona, primátor Jiří Střípeský
se svým náměstkem Jiřím Raszkazovem.
Pak již nezbývalo než všech pět nových
kluboven zabydlet.

Po výborném obědě, který připravily
kuklenské oldskautky, již pokračoval
běžný program. Nejprve byla předána
vyznamenání, bronzová Syrinx čtyřem
okresním zpravodajům a jedné zpravodajce
za jejich práci pro kmen OS. Pak
následovalo
projednávání
ostatních
záležitostí týkající se kmene. Byla
dokončena registrace, provedeny změny
některých okresních zpravodajů, oznámeny
změny ve vedení klubů, vyhodnocena
Rokycanská výzva ad. Bylo dohodnuto, že
výjezdní zasedání naší župy se uskuteční
prvý víkend v Orlických horách. Všichni
přítomní byli pozváni na 4. oldskautský
tábor v Pařezské Lhotě, který se bude
konat od 26. června do 3. července. O
vzdělávání ve kmeni a LŠ OS podal
podrobnou informaci br. Pavlán – Pes, člen
náčelnictva. Závěrem byli všichni pozváni
na 24. dubna do Pardubic na otevření
skautského domova.
(Bobina)
SKAUTSKÝ DOMOV
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v Itálii. Hodláme si zopakovat své
tábornické mládí s hospodařením a
službami v kuchyni.

ZE ŽIVOTA TÁBORSKÝCH
(Tábor) Činnost 139. klubu je v tomto roce
uctihodná.
 Hned v lednu proběhl již tradiční
3. ročník uzlovací regaty. Zaznamenal
zvýšený zájem nejmladších a zaměstnal
14 oldskautů. Závěrem byla bouřlivá
rozprava o správném vázání lodního uzlu
a zkracovačky. V příštím roce bude
soutěž společná pro chlapce i dívky.

TRADIČNÍ SETKÁNÍ
(Tábor)
Počátkem května
přivítali
oldskauti ze 139. klubu milou návštěvu,
oldskauty ze Strakonic a Spáleného Poříčí.
Přijeli se podívat na výstavu v galerii
Vodárenská věž k 80. výročí táborského
skautingu. Při té příležitosti si prohlédli i
muzeum, Kotnovskou věž, podzemní
chodby a prošli se uličkami města.
Návštěva skončila posezením se zpěvem
ve skautském domově v Žižkově baště.
Tato tradiční setkání jsou konána pátý rok
a stále se těší velké pozornosti. Vždyť je
příjemné setkat se s přáteli stejné krevní
skupiny. Na setkání přijel i župní
zpravodaj br. I. Litomiský, aby předal
vůdci táborského klubu bratru J. Vančatovi
oldskautské vyznamenání stříbrnou Syrinx
a sestře Václavíkové ze Strakonic byla
předána Skautská vděčnost.

 Jaksi mimo program se v únoru konala
v Táboře výstava nezávislých organizací,
k účasti byli přizváni i skauti. Dostali šest
panelů, z toho oldskauti dva. Skautské
panely byly hodnoceny jako jedny
z nejlepších, příklad dobré propagace.
Výstava probíhala v Jihočeské univerzitě
a trvala celá měsíc. Naši členové klubu
na ní po dva dny zajišťovali pořádkovou
službu.
 Také v únoru jsme měli již asi po čtvrté
společné oslavy Dne sesterství se
světluškami a skautkami ze 3. koed.
oddílu. Ke vžité babičkovské bábovce a
čaji přibyla letos hra skautské REXESO,
měla velký úspěch. Soutěžilo se urputně,
vítězný tým vyhrál velkou čokoládu.
Přála bych vám vidět zářící oči světlušky
ve vítězném týmu.

(HAJOS)
SKAUTSKÉ DNY
Slavnosti byly tak rozsáhlé, že bylo téměř
neproveditelné vyjádřit všechny události ve
stručné zprávě.

 Březen jsme věnovali výchovné
činnosti a pomohli u čekatelských
zkoušek.

 Vernisáž výstavy 80. výročí skautingu
v Táboře, ve čtyřech patrech galerie
Vodárenská věž, nazvaná Cesta životem
a přírodou. Zúčastnil se i starosta města
p. Fr. Dědič. Zahajovací projev (který se
líbil) měla sestra Hana Jančíková.
oldskauti zde měli také svůj panel.

 Duben jsme si vybrali pro turistiku. Pod
názvem „Běží liška k Táboru“ byl
uspořádán již několikátý pochod pro
postižené děti. Ve skautské klubovně
byla občerstvovací stanice s obsluhou
OS. Tentokrát byli účastníci i z Prahy a
dalších míst. Tím jsme také otevřeli
vlastní turistickou sezónu.

 Skautské dny (2.5.) byly zahájeny poutí
a ukázkovým stanovým táborem a
prodejní výstavkou skautských výrobků
v jednom ze sedmi tee-pee. Prodávaly se

 Náš „rukodílný babinec“ se rozhodl
strávit společně týden dovolené u moře
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pamětní medaile. Velký úspěch měla naše
„štěstíčka“, jejich výtěžek byl věnován na
konto Střediska rané péče pro zrakově
postižené.
V dalším
stanu
byla
organizována sbírka šatstva, obuvi,
hraček, trvanlivých potravin a finanční
pomoc určená pro Kosovo. Celotýdenní
provoz zde zajišťovali členové klubu OS.

VÝZNAMNÉ DNY V HOLEŠOVĚ
(Holešov) Květen byl měsícem plným
událostí. Proběhly oslavy 80. výročí
založení skautingu a uskutečnil se X.
ročník tradičního Memoriálu RNDr.
Rudolfa Plajnera. Oslavám předcházela
dlouhá příprava několika činovníků a
oldskautů.

 Výsledky sbírek byly dobré, pro charitu
jsme sesbírali celé nákladní auto.

 Ve vestibulu Městského kulturního
střediska byla 14. května zahájena
výstava k 80. výročí založení skautingu
v našem městě. Sešlo se zde přes 200
sester a bratří, mimo vůdce střediska a
SPJ promluvil také starosta města p.
Ctirad Otto. Ocenil naši práci a také
vzpomněl činnosti a úsilí našich
předchůdců. Nezapomněl ani na období,
kdy zde působil profesor Plajner.
Týdenní výstavu navštívilo přes 1000
lidí. Mezi návštěvníky byli bratři Honza
Písko, Lad. Rusek – Šaman, Václav
Nosek – Windy a Žalud – Scamp. O tom,
že se výstava líbila, svědčí mnohé zápisy
v pamětní knize.

 Akademie (15.5.) se velmi líbila našim
15 oldskautům se podařilo rozezpívat
celé hlediště. Asi to byla odvaha od nás
„kmetů“ vystupovat spolu s naším
mládím, ale úspěch jsme měli nejen u
dospělých, ale také u obecenstva
nejmladšího.I zde se zúčastnil starosta
města. Na ORJ nám poděkoval její
předseda br. Peřka – Medvěd.
 Stále se mluví o tom, že bychom se měli
sami snažit veřejnosti ukázat. Proto
táborské skauty mrzí, že redakce
Skautingu i Junáka nechala tuto
příležitost bez povšimnutí, přesto, že od
zahájení listopadových příprav jim byl
celý program znám. Na rozdíl od Činu,
který vyslal na dvě akce redaktory a
zveřejnil článek.

 V rámci oslav proběhl také X. ročník
Memoriálu Dr. Plajnera vzpomínkovým
pochodem
z Tesáku
na
Hostýn.
Překrásné jarní počasí provázelo 400
účastníků. Jejich menší část, kterým
činila chůze terénem potíže, byla na
Hostýn zavezena dvěma autobusy. Tuto
službu, kterou jsme zavedli letos poprvé,
ocenili zejména starší. Byla jim tímto
způsobem
umožněna
prohlídka
pamětihodností, patřící ke skvostům
Moravy.

 Celá tato skautská událost byla
táborskou veřejností velmi dobře přijata
po celou dobu bylo skautky a skauty
všude vidět. V regionálním tisku po celou
dobu trvání vycházelo mnoho různých
článků. A ještě jeden radostný výsledek:
přišli noví zájemci o skautování.
 Opačně, jak má naše čtenáře zajímat
skautský tisk, když ten se o skautský
život v „terénu“ vůbec nezajímá. Protože
nás to zlobí, asi jim o tom napíšeme.

 Letos jsme také uskutečnili anketu.
Chtěli jsme zjistit věkovou skladbu
účastníků Memoriálu. Získali jsme
odpovědi od 230, tedy od poloviny
přítomných. Nejstaršímu účastníku, br.
Janu Papežíku z Bystřice pod Hostýnem,
bylo 87 let. Nejpočetnější skupina
z největší vzdálenosti byla výprava ze

(HAJOS)
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Českolipsko se prezentovalo pěveckou
vložkou skautského dorostu. Bez ohledu
na generační rozdíl si tu staří i mladí
společně zanotovali ) a heslo „Jsme jedné
krve - ty i já“ se tu zcela naplnilo. Kromě
ústních informací si všichni účastníci
odnesli i okresní almanach, svědectví o
historii skautského hnutí na Českolipsku.
Ovšem ani starší generace nežije jen
vzpomínkami. Sestra Míla Jarošová
informovala přítomné o enzymech, jako
příspěvku k zdravému životnímu stylu.
Přišla řeč i na tolik diskutované členství
Junáka v střechové organizaci ČRDM.
Všichni přítomní ji považují pro nás za
zbytečnou. Vzhledem k nepříznivému
počasí místo „chrámu matky Přírody“,
navštívili jsme památnou baziliku. Bratr
Šašek – Bobr rozjásal v dokonalé akustice
varhany skautskou tematikou. Velebně tu
zazněla junácká hymna. Přítomní se
rozcházeli
se
slovy
Valčíku
na
rozloučenou: A nebylo to loučení, ač chvěl
se nám i hlas, vždyť jsme spolu pevně
spojeni a sejdeme se zas …
(Sir)

střediska Jirny pod vedením Fr. Antoše.
Další informace z ankety zveřejníme po
jejich vyhodnocení.
(Štěpán)

OKRESNÍ SRAZ
(Příbram) U příležitosti svátku patrona
skautů, sv. Jiří, se konal v Příbrami okresní
sraz Junáka. Po orientačním závodě
městem se následovala tradiční pouť na
Svatou
Horu.
Při
promluvě
ke
shromážděným skautům zdůraznil páter
Břicháček, že první taková pouť se konala
již v roce 1936. Součástí oslav se stalo i
předání
vysokých
skautských
vyznamenání. Řád stříbrné Syrinx obdržel
br. Jan Čáka za svou celoživotní literární a
grafickou činnost, která je prodchnuta jeho
láskou k brdské krajině a ke skautským
ideálům. U táborového ohně v blízkém
Rožmitále byl předán řád Skautské
vděčnosti paní J. Moravcové, za její
podporu bratra Moravce – Kudly v jeho
dlouholeté skautské činnosti. Za své
zásluhy o rozvoj skautingu na Rožmitálsku
obdrželi bronzový Syrinx bratři Kučera –
Hary a Šanda – Jack.
(Charlie)

OBYČEJNÝ VÝLET
(Klatovy) Jak tomu bývá obyčejně na
výletech: skautští účastníci se sešli
v dubnu na klatovských stanicích České
dráhy. Důkladně se pozdravili až po
vystoupení na kolineckém nádraží. Po
exkurzi do tamní obuvnické manufaktury
doplnili v místních krámech kalorické
zásoby. Při chůzi pošumavskou krajinou
bylo stále o čem povídat. Cestou nastal čas
k oddechové a posilňující přestávce a
pokračovalo se dále k chatě bratra Viktora
u Chlistova. Tam v příjemném prostředí u
sálajícího krbu všichni dobrou vůli spolu
měli. Prodiskutovalo se, co bylo a co bude.
A potom už hajdy směrem k malonickému
nádraží. Před západem slunce dovezl vlak
tyto čiperné skauty do města pod Černou

HOSTA DO DOMU
si v dubnu pozvali českolipští oldskauti ze
151. klubu. Pod jejich střechou se sešli
stařešinové a stařešinky ze Severočeské
družiny Svojsíkova oddílu k družinové
schůzce a sešli se rádi. Vyjádřila to
družinová básnířka Včelka:
Vždycky se těšíme na naše setkání,
i když jsme o málo starší
a šedin přibylo nám na skráni,
i vráska přikreslila naši tvář,
jen oči mají stále lesk a žár.
A tak tedy s leskem v očích proběhla
schůzka se všemi náležitostmi, které k ní
patří – s pokřikem, kronikou a vlajkou.
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věží, ze kterého a ranního kuropění
vyrazili. Skutečně, jak vidíte, docela
obyčejný skautský výlet. A přece jsou tu
nějaké neobyčejnosti. Nebyl to výlet
víkendový. Vzhledem k tomu, že všichni
jsou už důchodového věku, zasvětili
skautským výpravám čtvrtky. A tak vždy
jednou týdně se scházejí na nějaké spanilé
výpravě.Účast 16 osob a jeden pes
představuje vysoké procento. Na podobné
výlety už vyráželi před 55 léty, někteří už
dosáhli 70. roku věku. Zbývá už jen
vyslovit přání, aby takovéto obyčejnosti
klatovských oldskautů se stávaly i jinde
čím dál tím více obvyklé a obyčejné.
(Sir)

nebo jaký vztah k městu mají určité
významné osobnosti a zda je po nich
pojmenována ulice a kde je. Nyní
připravujeme tradiční již 7. reminiscenci,
na tuto akci k nám přicházejí sestry a bratři
z celé naší vlasti.
(Bizon)
8. KLUB MAWADANI O JAMBOREE
Náš klub má ve zvyku zvát mezi sebe znalce
zajímavých oborů nebo přímé účastníky
zajímavých událostí. Tentokrát to byla
PhDr. Marie Jungmannová, účastnice
posledního Jamboree v Chile. Zasílám
několik zajímavostí, které nás zaujaly.
 Táborové noviny „el Talí“ byly
významným prvkem Světového Jamboree
v Chile. Bylo v nich otištěno několik
článků o naší výpravě a našich
odlišnostech.
 Byl to například článek „Bydlel jsem
v Podsadě“. Velké písmeno „P“ není
chyba, tak to skutečně bylo vytištěno.
Naše podsady vždycky způsobují senzaci
a tak tomu bylo i v Chile, kde je chodili
okukovat a obdivovat skauti z celého
gigantického tábora. Napsali o nich, že
toto stanování je jedinečný styl, který se
užívá jen v České republice a na
Slovensku. Kdo prý jednou viděl stan
s Podsadou, nikdy na něj nezapomene.
Dále článek informoval, že se zhotovují
ze dřeva a celty a slouží nejen na spaní,
ale ukládají se tam zavazadla a je tam
místo i na sezení. Je to velmi pohodlné
obydlí.
 Redaktoři byli také zvědaví na historii
vzniku podsad. A tak se dovídají od
výpravy, že se podsady u nás užívají od
roku 1913. Dříve se tábořilo na stejném
místě po dobu 4 týdnů i déle a stan byl
spolehlivým „domovem“. Po skončení
tábora jsme podsady věnovali chilským
skautům.

(Kutná Hora) 425. klub OS si žije každé
úterý v podvečer pravidelným klubovým
životem. Navštěvují nás i naši známí,
protože vědí, že nás v klubovně vždy
zastihnou. Mimo tyto schůzky pořádáme
výpravy a přednášky. Letos jsme si
vyšlápli hned po Novém roce ze Světlé
nad Sázavou na Melechov (709 m). Pocítili
jsme ta nabraná kila v zimním „spánku“.
Sestra Hájková, která letos oslaví 75 let,
obdržela od br. Billa ze Světlé diplom
„Nejstarší účastnice“ dokonce již podruhé.
Naše vycházky po Kutné Hoře spojujeme
často s návštěvou nějaké výstavy, které zde
jsou velmi časté. Významnou součástí
našeho programu jsou přednášky, které
vedou bratři Hák, Komárek, Mráz a
Svačina. Bratr Hák, který byl geologem při
OSN a procestoval téměř celý svět, přinesl
diapozitivy z Thajska. Bratr Komárek nám
svou přednáškou s diapozitivy přiblížil
Anglii a Skotsko. Bratr Mráz nás seznámil
se Švédskem a životem za severním
kruhem. Poslední téma br. Svačiny se
zabývalo zahrádkou na jaře. Na svých
schůzkách si i naše znalosti ověřujeme
„testíčky“. Pokuste se např. zeptat, kdo je
tvůrcem státní hymny, vlajky a znaku,
11

Kmenové noviny OS

 V novinách byla většina zpráv psána
ve španělštině. Jedna však měla úvod
v angličtině a zbytek byl na přání redakce
v češtině, i když bez čárek a háčků. Ve
zkratce v něm bylo: Češi a Slováci
oslavili Silvestra společně. Příchod
Nového roku uvítali ve 20 hodin, protože
v Chile je proti našemu času zpoždění 4
hodiny. Čeští skauti se vydali do
vzdáleného slovenského tábora, kde bylo
přichystáno
pohoštění.
Vše
bylo
o
nezvyklé, teplota 35 C a jasné světlo.
V táboře se s dvacátou hodinou zvedla
nepopsatelná vlna radosti. Krásu toho
okamžiku umocnila Československá
hymna, kterou všichni zpívali v původní
podobě. Nikomu v té chvíli nepřišlo, že
nežijeme ve stejné době, hranice byly
formalitou, byli jsme jen sestrami a
bratry. Pak se začaly spontánně zpívat
české a slovenské písně. Skautky a skauti
se rozeběhli se státními vlajkami po
celém obrovském tábořišti mezi skauty
ostatních zemí.
 Jako vždy při všelijakých společných
organizovaných i spontánních setkáních
se zpívalo. Také jsme hráli hru „Pád
důvěry“. Bylo to padání z pódia na
nastavené ruce, prostě prokázání důvěry
k „podávaným“ rukám svých nových
přátel.
 Před 23. hodinou se česká a slovenská
výprava vydala na velkolepou společnou
oslavu v hlavní aréně. Tam se
shromáždilo 34 000 skautek a skautů ze
180 zemí světa. O půlnoci místního času
všichni uvítali příchod nového roku
zpěvem a tancem.
 „Něco takového snad už nikdy
nezažiji“, povzdechla si naše vyprávěčka.
A měla asi pravdu, mnoho krásných
zážitků prožíváme pouze jednou, hezké
je, když je umíme alespoň vyprávěním
předat těm, kteří u toho nebyli.
(Jiřina)

OLDSKAUTSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
S velkým zájmem jsem četla v posledním
čísle Kmenových novin o LŠ OS i o
chystaném systému výchovy a vzdělávání
v kmeni OS, kterým se zabývala jedna
pracovní skupina na kmenové poradě
v Polné.
Mám upřímnou radost, že mé počáteční
skeptické názory na vznik této lesní školy
byly překonány zájmem nadšenců vloni i
letos. Nejen články, ale i vyprávění
účastníků potvrzují vysokou odbornou
úroveň přednášek, diskusí i závěrečných
prací, což je výborné. Jistě to opravňuje ke
zpracování systému vzdělávání v kmeni
OS (o tom slůvku „výchova“ bych možná
trochu uvažovala, protože ve věku
oldskautském by snad výchova měla být
již završena), ale přesto bych chtěla
připomenout jeden dost závažný fakt: je
sice skvělé, že počet loňských frekventantů
byl 13 a letos přibude dalších 20, ale
zároveň se vkrádá otázka kacířská. Co jsou
tato čísla proti počtu 7633 členů našeho
kmene OS ?!
A proto bych si dovolila varovat před
uspokojivým názorem, že zpracováním
„systému“ pořádáním LŠ OS je problém
vzdělávání zcela vyřešen. Naopak prosím o
zamyšlení, zda by do tohoto „systému“
neměly být zařazeny věty o morální
povinnosti frekventantů šířit své poznatky
nejen v klubech mateřských, ale i v dalších
v dosahu okresu či župy. Zbývá zamyslet
se i nad začleněním vět o dalších metodách
vzdělávání v klubech, např. přednášky
místních odborníků (domnívám se, že
v rozpravě na kmenové poradě toto téma
bylo mylně zařazeno do bloku kultury a
estetiky) zařazované pravidelně do schůzek
klubů. Doporučit třeba také aktivní přístup
k těmto
přednáškám.
Vyslechnou-li
členové klubu např. přednášku o historii
svého města, následně rozdělit úkoly
vyhledávání starých pohlednic, fotografií a
12
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knih, uspořádání vycházky po památkách
apod. Tyto metody ba mohly být v
„systému“ stručně vypočteny. Také
Kmenové noviny by mohly podněcovat
psaní článků o zkušenostech klubů v tomto
oboru.
Možná, že si čtenář mých slov pomyslí, že
jsem idealistka, ale pokud má slova podnítí
nakolik
oldskautů
k zamyšlení,
a
zveřejnění jejich názoru, dosáhne tento
článek svého cíle. Proto ještě jednou
zopakuji základní problém: Chápat
vzdělávání v kmeni OS v širším kontextu,
než je pouhý kontext LŠ OS, či nikoliv?
(Jana Skácelová – Pam)

než když B.P. psal r. 1907 své nedostižné
dílo „Scouting for Boys“. Ptáme se: „Jak
pochodí dnes skaut - rytíř, gentelman“,
bude-li uplatňovati jeho příkaz: „Konej to,
co je na prospěch druhým a nikoli to, co je
na prospěch tobě.“ Bude-li se snažiti
opravdu plnit tento příkaz, očekává jej
těžký boj. A právě ti nejlepší a
nejobětavější skauti pocítí to nejbolestněji.
Nejsou chápáni. Nevěří se v jejich
idealismus. Jsou záměrně zesměšňováni,
jsou i nenáviděni a potíráni, neboť zlí lidé
vidí v nich nebezpečí pro sebe. Lekají se
jejich ušlechtilosti, statečnosti, s kterou
budou bojovati s jejich špatnými úmysly.
A tak se stává, že poctivý, pravý skaut platí
často svým zdravím, štěstím svým i svých
milých a jejich dobré skutky a činy stávají
se jim ne požehnáním, ale kletbou. A bojů
bez konce, nezdarů i chvil plných úzkosti
dočká se skautský idealismus, pracující
v pravém skautském duchu. Jsou mnozí,
kteří v krásných heslech jen předstírají
snahu po pokroku, po ušlechtění lidstva,
po štěstí a spokojenosti celého světa. Zato
ti, kdo je berou vážně, za svou opravdovost
trpí a strádají často až do zničení sebe.
Nemám na mysli přirozený boj života,
který vychovává, a kterým musí projít
každý, ale lidskou zlobu, která ubíjí vše
vznešené a čisté...

PRAVDY PROVĚŘENÉ ČASEM
A. B. Svojsík mnohokráte prokázal svou
prozíravos. Přečtěte si tyto dva příspěvky,
byly vysloveny v rozmezí dvanácti let a
ještě po tolika letech není důvod je
prohlásit za neaktuální nebo dokonce za
nepravdivé, Naopa,k platí jako v době, kdy
byly vysloven, nebo ještě naléhavěji.
Z vystoupení bratra náčelníka na
Světové konferenci v Haagu 10. 8. 1937.
Jsou tomu čtyři roky, co jsem na
konferenci v Gödölö referoval o nutnosti
vybudovati
organizaci
odchovanců
skautingu
a
doporučoval
začít
s přípravnými pracemi. Dokázal jsem, že
této organizace je nutné třeba pro podporu
skautské mládeže a k vyvrcholení skautské
výchovy. Uplynulé čtyři roky dávají mi za
pravdu a potvrzují mé vývody. Situace se
nelepší. Skoro v celém světě místo
idealismu, lásky k bližnímu a ušlechtilého
vlastenectví rozmáhá se cynismus,
egoismus, šovinismus, politické stranictví
ovládá národy a místo bratrství je lidstvo
otravováno třídní nenávistí. Řekne snad
někdo, že je tu líčeno příliš pesimisticky.
Ale jsou opravdu jiné doby a jiné poměry,

„Slevíme-li kdekoliv z vysokého mravního
základu, který vytvořil náš skautský slib a
zákon, octne se skauting československý
na scestí. Odešli by dobří lidé a záhy by
byl československý skauting v rukou
sobců, prospěchářů a nevraživců jimž
vlastní prospěch jde nad zájmy mládeže a
národa.“
A. B. Svojsík, Vůdce, roč. 1925
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GRAMATIKA PRO SKAUTY (4)

Pokřik, P o k ř i k , P O K Ř I K !
není jen skautskou doménou, vyskytuje se
všude tam, kde se sejde více lidí stejného
zaměření – ve sportu, ve škole, a jinde.
Pokřikem
upevňujeme
vzájemnou
sounáležitost. Lze jím však provokovat i
k činům veskrze negativním – to však není
skautská záležitost…
V družinových
pokřicích
bývají
zdůrazněny
vlastnosti
zvířecího,
rostlinného či jiného symbolu, které jsou
nám sympatické:

Každá hra má svá pravidla. Stejně tak i
český jazyk má své regule, které jsou
závazné i pro skauty.
Život všeho má svůj začátek a konec. To
platí i o životě jednotlivých slov. V živém
jazyce mnohá slova stárnou, umírají,
stávají se zbytečnými – říkáme jim
archaismy. Mizí z jazyka, aby udělaly
místo jiným, novým slovům. Vzpomeňme
si na literární postavu „spěšnoveda“ –
poštmistra Sýkoru z Jiráskova F. L. Věka.
Ve snaze očistit český jazyk od cizích
výrazů, tvořil nová slova, ryze česká: nos
byl „citoň“, student „knihovtipník“, švagr
„sestromuž“. Jeho snaha byla dle povahy
kritika přísně odsuzována nebo vysmívána.
Jazyk takovéto novotvary prostě nepřijal.

Vydra pánem vody je,
na každého vyzraje!
4. odd. Děčín

Borovice krásný strom,
nezničí ji blesk ni hrom!

I dnes se rodí nová slova. Z konferenciéra
se stal moderátor,z vyprávěče bavič.
Obvykle se dává přednost tvarům kratším:
místo zasedací sál „zasedačka“, místo spací
pyte „spacák“. Jistě nikdo z nás nebude
hovořit i jídelní misce, ale o „ešusu“,
nejsou to však tvary spisovné.

SLŠ 1994

Bahno, voda samý kal
a přec žlutý kvítek vstal.
Chceme jako úpolín
zářit pro vás světlem svým!

Zvláštní kapitolu tvoří zkratky a
zkráceniny. Kdysi se velmi rychle vžila
Čedok – Československá
dopravní
kancelář. Hodně rozšířená je zkrácený
pozdrav „nashle!“ V řadách skautské
administrativy řádí jakýsi spěšnovod
Sýkora, žertéř produkující řadu zkratek.
Protože je jich řada, je třeba vydat zvlášť
vysvětlení takových produktů. KOS není
pták ale kmen oldskautů, VLK není šelma
ale vůdcovský lesní kurz. Taková zkratka
PRASE není domácí zvíře, ale pracovní
seminář.
Význam zkratek
SELKA
nezasvěcenému uniká, zatímco SESLE
v závěru dopisu má být „se stiskem
levice“. Podle nátury se tomu můžeme
smát, můžeme to přísně odsuzovat, ale
nemusíme to přece přijímat.
(Sir)

Kurz radosti a přátelství 1990

Sílu, moudrost, klid
musí hadi mít!
SSS - SSS - SSS !
ILŠ 1994

Tatáž družina pak prezentovala při službě
v kuchyni:

Přání chuti přímo hladí,
dnes
dnes vám slouží vaši Hadi !
A jak pokřikujete u vás ? Pochlubte se .
(Sir)
14
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mazáctví? Snad to bylo jen v zápalu
výroby skript.

LESNÍ ŠKOLA KMENE OS
vykročila do druhého ročníku. Budeme vás
průběžně informovat o její činnosti, Lze
věřit, že dosažené výsledky zaujmou další
zájemce.

 Br. Šťastný - Akéla se trpělivě věnoval
grafické práci na diplomech a učebních
textech - tisíceré díky.

STŘÍPKY

 Sestra Tvrzníková - Nohy při přípravě
učebních textů spotřebovala na xeroxu dvě
náplně toneru. Díky za úsilí

Z jarního víkendového setkání LŠOS.
(Hrachov) Jako vždy, sejde-li se více lidí,
dochází k mnoha zajímavým událostem i
komickým a najde-li se někdo kdo by je
sesbíral, lze se o ně rozdělit s ostatními

 Užitečnou práci vykonali i skládači
skrip z řad absolventů, mají to k dobru.
 Pitrísek si šplhnul a přivezl rétoriku
v kroužkové vazbě. Sklidil pochvalu.

 Na tomto setkání se sešlo 22 účastníků
běhu ´99 a 12 absolventů ´98, kteří se
velmi rychle spřátelili. O výbornou
atmosféru se určitě také postaral vůdce
školy br. Thor - Slavíček a instruktorský
sbor ve složení: Gog - Žáček, Delfín Sládek, Pes - Pavlán a Šula - Ludvík, na
začátku také Očko - Mil. Moravec.

 Stravování bylo dobré a vydatní, jen Pes
si stěžoval na vysoký obsah purinu.
 Pro ztišování plena bylo používáno
zvednutí ruky. Bratr Gurecký - Uncas
známý to žertéř použil toto gesto v jídelně.
Když se všichni ztišili, sdělil: „funguje to,
chtěl jsem vědět zda poslechnete také mě,
děkuji“.

 Zcela novým prvkem bylo téma
rehabilitační tělocvik v podání Delfína.

 Motorizace je kletba lidstva, nevyhýbá
se ani nám, za budovou na parkovišti stálo
23 vozů všech možných značek.

 Místnost na přípravu učebních textů
nebyla zvolena dobře. V budově plné
betonu se vše tak rozléhalo, že bylo nutné
ji přemístit aby nebyli rušení frekventanti
při programu.

 Ještě jedna kletba nás pronásledovala
někteří účastníci neodolali lákadlu a
zavítali na chvíli do hostince ve Zrůbku
kde probíhala příprava na večerní pálení
čarodějnic.

 Svatý Petr nám udělal počasí na přání,
mohli jsme některá témata uspořádat venku
na sluníčku. Pokazilo se to až v sobotu
večer, a tak byl obřad vyřazení absolventů
a předání táborového kruhu novým
frekventantům
konán
uvnitř
u
plaménkového kříže.

 Myslím, že sešla velmi tvořivá sestava.
Soudím tak podle rozhodnosti výběru
námětu písemných prací. Vloni ještě
v průběhu letního pobytu se nemohli
někteří frekventanti rozhodnout kterému
tématu se budou věnovat. Letos se během
společné konzultace rozhodla třetina a
zbytek tak učinil po individuálních
konzultacích. Zatím se nerozhodl jediný
frekventant. Vybrané náměty dokazují
velmi široký rozsah znalostí a zájmu,
některé náměty jsou skutečně „unikátní“.

 Mnozí tento typ ohně viděli poprvé a
moc se líbil.
 Br. Moravec - Očko přivezl nesprávné
odznaky LŠ a tak volky nevolky, musel se
pro ta správné vrátit do JUNu.
 Na prvních nástupech se z absolventů
objevil Kudla a Uncas, že by projev
15
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Modrá pak Bobra a Žlutá se rozhodla pro
JEŽKA. Družiny představily své pokřiky a
ještě každý účastník přednesl svou malou
skautskou charakteristiku.

PRVNÍ STRÁNKA KRONIKY
O víkendu na přelomu dubna a května se
konalo velké lesoškolácké setkání kmene
OS. Spolu s instruktorským sborem se zde
sešlo 12 členů kmene aby zde převzali
odznak a šedý šátek, jako doklad o jejich
absolventi a zároveň aby předali táborový
kruh školy novým 22 frekventantům.
Z tohoto dne vznikl první zápis do nové
kroniky školy. Zde je jeho zkrácený opis.
(Hrachov) Poučeni loňskými zápisy
v kronice LŠ OS. že škola začíná již
příjezdem, zahajujeme běh letošní školy ve
čtvrtek 29. dubna 1999. Přijeli jsme sem
různě, autobusem, vlakem ale i vlastními
přibližovadly. Sjelo se nás 22 frekventantů
2. LŠ OS, všichni chtiví skautské vědy.
S námi přijelo i 12 absolventů loňské
školy, říkající si „pokusní králíci“. A
samozřejmě také instruktoři.

Následoval nástup na „učebnu“ kde s námi
vůdce školy Thor promlouval na téma
skautská morálka. Celé sezení rušilo
především vrzání dveří a tlumený hluk
z přípravny skript. Proto se po tomto
sezení kopírka stěhovala na druhý konec
budovy. Další již nerušení témata Goge o
historii skautingu a oldskautingu nás
zaujala.
Oběd (fazolová polévka, a brambory
s karbanátkem) byl s poledním volnem
příjemným přerušením. Odpoledne převzal
opět slovo br. Gog na téma historie lesních
škol. Trochu rušilo odcházení jednotlivých
plátců táborového poplatku br. Očkovi.
Následující téma Thora postavení OS
v Junáku. dnes a zítra jsme sledovali už
s pouze vypětím všech sil, neboť souvislé
poslouchání celých 8 hodin i
přes
dodržování přestávek a volno je pro
většinu z nás značně vyčerpávající činnost.
Doufáme, že se tato únava lesoškoláckého
dne nepodepíše na našich zápisnících a
písemných pracech. Gog byl s naším
výsledkem spokojen, protože dvě třetiny
účastníků
dokázala
své
náměty
rozhodnout.

Po ubytování, výkladu co smíme a co vše
nesmíme a po rozdělení umýváren a
dalších místností mezi oba rody nás
nakrmili maďarským gulášem. Poté vše
velelo k prvému nástupu. Následovalo
rozdělení do tří družin“ Zelené, Žluté a
Modré, výroba čitelných jmenovek a prvý
úkol vymyslit názvy družinám a složit
pokřik družiny a poohlédnout se mezi
sebou po vhodných rádcích a naučit se
pokřik školy.
Hezké počasí většinu vytáhlo na prohlídku
okolí, pokud nestrávili čas páráním svých
„hodností“ z kroje.

Tak proběhly prvé hodiny naší lesní školy.
Heslo dne bylo: „Naší nadějí je, že mladí
vůdcové a vůdkyně výchovnou činností
poznamenají děti pozitivně na celý život.
My ostatní uděláme vše, aby se jim to
dařilo„.

Pátek 30. dubna. Ráno nás píšťalka
vyhnala na čerstvé povětří k rozcvičce,
kterýžto úkon si většina z nás již ani
nepamatuje a ani ho neprovozuje. Takto
probuzeni jsme se šli umýt a nasnídat.

POKŘIKY
HAVRANI (Zelení):

Nástup a se vztyčením vlajky a hymnou a
prozrazení názvů družin (večer družiny
odolaly pokusům a neprozradily) Zelená
družina si zvolila za symbol HAVRANA,

Havrani a havranice družina jsou veselá,
studujeme lesní školu a jsme parta veselá
Krá, krá, krá !!!
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BOBŘI (Modří):

V připravované příručce kmene OS je na
patitulu nápis „Jsme tu znovu!“

Snědla kobra bobra, na den bezmasý,
že byl bobr dobr, pochutnala si.
My se kobře nedáme, lesní školu zdoláme!

Myslím, že toto zvolání je dnes plně na
místě, jelikož český skauting potřebuje
k svému ozdravění z malomocenství ducha
a ideálu zkušených a obětavých starých
skautů.

JEŽCI (Žlutí):
Hip, hip, hurá, jedna noha, druhá.
Běžíme jak běžci, a při tom jsme ježci

A.B.Svojsík,
zakladatel
českého
svérázného skautingu v roce 1920 napsal
tyto věty:

DRUŽINA ŠKRPÁLŮ
Zamyšlení nad vývojem generace starších

„Pro úlohu vůdců potřebujem, však lidí
nejlepších. Vůdci lze odpustit tu neb onu
znalost nebo dovednost, doplní si ji při
dobré vůli cestou empirickou, nemožno mu
však odpustit ryzost charakteru. Vliv vůdce
na povahu svěřence je nesmírný“ Mládež
často dlouho neprohlédne vady charakteru
vůdcova a tu pak vliv na povahy morálně
slabé a vlivům přístupný zdal se býti
neblahý ...“
A není tomu tak v Junáku i dnes?
Podobně bych chtěl připomenout jiná slova
Svojsíkova, která se objevila v jednom
jeho článku v roce 35/36:
„Ale prací s mládeži není úkol náš
vyčerpán. Přibývá těch, kteří prošli
s úspěchem skautskou školou, cítí svou
příslušnost k hnutí a povinnost uvádět jiné
na cestu, která tolik znamená pro celý
jejich život...“
Ano, kdo skauting pochopil, kdo ho „od
píky“ prožil, stal se mu životní filosofie a
nutností nést pochodeň světla skautingu
nad hlavami dalších generací mládeže
českého národa. Jim i těm, kterým ukazují
cestu zůstává základem a podstatou další
práce i snažení, skautský slib, skautské
desatero a význam hesel „Buď připraven“
a „Služba“.
Všechna náboženství vedou člověka
k lásce a pochopení toho druhého. Láska
k druhému, pochopení jeho jednání,
mluvení se má vyvíjet v tomto smyslu.
Bohužel i v organizaci, která si vytkla za

Byla to družina na LŠ pro seniory
pořádaná HKVS a tato družina měla
pokřik:
I když s námi revma cloumá, škrpál není
žádný blouma.
Old Scout, Scout adultes, Altpfadfinder, po
česku oldskaut je složka Junáka dnes velmi
početná. Kdosi poučený mi sdělil číslo
8 000 kmene oldskautského.
Po léta jsem sledoval činnost těchto
„škrpálů“, jimiž revma cloumá a rozdělil si
je do tří skupin.
Skupina „Vzpomínálků“, kteří u pivíčka,
kafíčka vzpomínají jak to tenkrát bylo, ale
sami ač kritizují k ničemu ruku nepřiloží,
pak jsou „Moralisté“, kteří o tom jak to
bylo vědí mnoho, ale jelikož mají šedivé
hlavy tak si myslí, že každý jim musí
vzdávat úctu, všechno kritizují, stále
zvedají ukazovák, to jsme dělali tak a ne
onak, co vy mladí děláte všechno špatně
musíte jak my to chceme. A konečně je
parta těch, kteří „nejsou žádný blouma“,
ale dovedou s mladými pohovořit,
nenápadně, ale hlavně jim poradit,
případně pomoci a stát se váženými
„dědky“ a „babkami“ družiny, oddílu,
kmene, střediska. Mladí je berou jak je
berou, už to nejsou protivní staří a není tu
generačního zlobení, přehlížení a pohrdání.
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úkol nebýt rekreačním spolkem, ale
složkou občanské a lidské výchovy se
usídlila závist.

Většina však vyráží na svá tábořiště, letní
sídla , nebo dlouho připravované výpravy
pro poznání nových blízkých i dalekých
krajů. Několik málo klubů pěstuje program
nejkrásnější a nejzáslužnější rodinný či
vicegenerační skauting.
Ať již si zvolíte kterýkoliv způsob trávení
léta přeji vám i vašemu okolí mnoho
krásných zážitků a dobré počasí. I při tom
nejintenzivnější zábave vznikají chviličky,
kdy nemáme co dělat, třeba proto, že
potomstvo spí nebo, že se venku žení čerti.
V těchto chvílích zpravidla vezmeme do
ruky knihu, někdo i křížovku, já bych vás
chtěl požádat zkuste mít při ruce kousek
papíru a tužku na zachycení nějakého
pěkného zážitku, dobrého nápadu nebo
zajímavé události, se kterou jste ochotni se
podělit s námi ostatními prostřednictvím
Kmenových novin. Pro mnohé to může být
i návod jak takovou činnost vůbec
stihnout. Většina příspěvků z tohoto
období vzniká až po návratu do všedních
dnů, při hodnocení a třídění nedávno
prožitých zážitků. Tyto zápisy mohou být
„ošizeny“
o
bezprostřední
a
neopakovatelné zážitky, ale zejména
posunují přípravu potáborového čísla.
Vaše zpráva, zážitek, nemusí mít charakter
rozsáhlého článku, pokud vím, tak velmi
čtenářsky oblíbená forma jsou právě krátké
„zprávičky“, „noticky“, „střípky“ prostě,
stručně formulované zajímavosti. Ty lze
sbírat a psát po chvilkách nevyžadují
pracné závěrečné přepracování před
odeslání redakci. Neváhejte, pokuste se mít
po ruce kousek papíru a tužku a v paměti
myšlenku chci ulovit a zaznamenat
zajímavost, jako fotograf loví snímky
jediným zmáčknutím spouště. Věřte, že to
je časově nenáročný a při tom velmi
přínosný styl, který nám umožní vyhledat a
zaznamenat mnoho zajímavého.
Gog

Závist, nenávist a slabost je heslem těch,
kteří si násilnickým způsobem osvojují
právo na výchovu v jejich „novém duchu“.
Ano je nová doba, nové složení
společnosti, nové ekonomické morální
zásady, ale po léta hlásaná nesnášenlivost a
neuznávání individualita i národa, nese
současná společnost stále v sobě. Vím, že
pohovory s mladými často začínající
ironickou poznámkou „co ten starej prďola
ví o životě a jeho prožívání“, ale po chvíli
věcné, ale klidné debaty počíná se mladý
člověk
iritován dnešní společností
převážně svými rodiči, kteří nemají pro
názory, myšlenky, mladého člověka čas
obracet, mizí jeho ramenářství a objeví se
jeho citlivá duše lačnící po pohlazení,
dobrém slově a práce s mladými je pro
rozumné starší lidi tou nejkrásnějším co je
může ve stáří „ když s námi cloumá revma“
potkat.
Proto se obracím k starým skautům,
nekritizujte a podle svých souvěkovců
pracujte jako rozumní lidé, kteří mohou
své dovednosti i zkušenosti upravit pro
dnešní dobu.
Zapojte se do obrodného procesu a
pomozte vytvořit opět Svojsíkův český
skauting, který by nebyl manipulován
„pionýrskauty“.
Mirko Vosátka – Grizzly
Z REDAKCE KMENOVÝCH NOVIN
Máte před sebou předtáborové číslo
Kmenových novin. Všichni se určitě těšíte
na léto a jeho radovánky. Naopak část
klubů své klubovny na toto období
neuzavírá, ale tráví zde více času než
v běžném roce, aby se více pobavili nebo
aby naopak klubovny své nebo dočasně
opuštěné klubovny oddílů vylepšili.
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MŮŽE NÁM INTERNET SLOUŽIT?

počítače, na kterých jsou uložena data, která
mne zajímají. Síť pracuje na podobném
principu jako telefonní síť. Chci-li se spojit s
nějakým účastníkem, musím vytočit jeho
telefonní číslo. Chci-li se připojit na některý
konkrétní počítač, musím znát jeho adresu.
Telefon slouží pro hlasovou komunikaci,
internet přenáší texty a obrázky (samozřejmě
může přenášet i zvuková či obrazová data).
Lze tedy na internet pohlížet jako na druh
komunikace. Také jsem ukázal, jaká data lze
na internetu nalézt. A vysvětlil jsem pojem
„hypertextový dokument“, což je šikovný
způsob, jakým jsou texty a obrázky na
internetových stránkách organizovány, aby
jimi bylo možné snadno „procházet“.

(Libeň) V našem klubu 1. OS Přátelé Vatry
jsme se rozhodli přesvědčit se, zda by
nebylo vhodné využít nabídky a dopravit
moderní formou některé zprávy o skautském
životě k ostatním zájemcům Na dubnové
schůzce proto Pepia požádal, Sira aby
připravil na květnové setkání přednášku pro
laiky o internetu, protože je to téma, o
kterém se často píše a které by si i naši
oldskauti rádi přiblížili, aby nebyli úplně
mimo. Rád jsem slíbil, že takový internetový
přehled do příští schůzky připravím.
A tak jsem z internetu stáhl pár zajímavých
témat, která bych mohl na notebooku
předvést „offline“ přímo na Vatře. Pro
brášku Zděndu jsem stáhl golfovou stránku
o Tiger Woodsovi, nejlepším světovém
golfistovi. A pro nás ostatní stránky o
Jaroslavu Foglarovi - Jestřábovi a ještě
stránku Ekumenické lesní školy. Také jsem
si připravil stránku o naší Vatře tak, jak jsem
ji kdysi chtěl na internetu prezentovat.
Vzal jsem notebook a vyrazil na Vatru.
Podle původní domluvy jsem měl asi 20 až
30 minut, ale dotazy kolem internetu moji
přednášku značně prodloužily. A já jsem byl
rád, protože jsem měl pocit, že téma
oldskauty zaujalo.
No, a teď snad taky trochu o tom, co to
vlastně ten internet je.

Na Vatře se internet „zalíbil“ a padly i
dotazy, co je k tomu potřeba a kolik to asi
stojí. No, kromě počítače potřebujete modem
asi za 2.000,- Kč, který propojí počítač s
telefonní zásuvkou. A potom ještě smlouvu s
tím, kdo vám poskytne přes telefon
propojení do internetové sítě. Takové
zpřístupnění stojí okolo 200,- Kč měsíčně. A
potom platíte ještě poplatky za dobu
připojení tak, jak naskakují telefonní
impulzy. Pro internet to je v době slabého
provozu asi 1 impulz (za 2,60) za 12 a půl
minuty. A dál už nic neplatíte, i když se
připojujete na počítače třeba v Americe nebo
Japonsku.

Původně byl internet vymyšlen pro
americkou armádu, aby nahradil jedno velké
počítačové centrum, které je z vojenského
hlediska zranitelné, větším množstvím
počítačů, plošně rozmístěných a vzájemně
propojených, u kterých nevadí zničení části
z nich. Později začal být internet využíván
na vysokých školách pro zpřístupnění
archivních dokumentů a pro elektronickou
poštu. Potom se rozšířil i do komerční sféry
a dnes jej běžně používají i počítačoví laici.
Internetem je nazývána světová síť, která
propojuje miliony počítačů na celém světě.
Pomocí ní se potom mohu připojovat na jiné

A jak se hledají data, která vás zajímají?
Není to nic složitého. Tak jako jsou telefonní
seznamy, jsou i seznamy internetových
stránek. Nejsou ale v papírové podobě, ale
jsou poskytovány různými vyhledávacími
službami přímo na internetu. Nejznámější
české
služby
jsou
na
adrese
www.seznam.cz nebo www.atlas.cz
a ve světě www.yahoo.com nebo
www.altavista.com. Tam zadáte slovo,
podle kterého se mají najít ty správné
stránky (například „skaut“) a vyhledávač
vám nabídne desítky či stovky stránek, kde
lze k dané tematice články najít.
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Tak, a to bylo zhruba z mojí přednášky
všechno. A rozvinula se debata. Ozvaly se i
hlasy, jak je internet nebezpečný, protože se
po něm šíří pornografie, nebo si pomocí něj
různé mafie organizují svoji činnost. Nebo si
tam školáci domlouvají, koho přepadnou. Až
jsem byl překvapen, co všechno špatného se
dá pomocí internetu spáchat. Ano, bohužel i
tak je možné internet používat. Ale není to
vina internetu. To výchova v rodině a
společnost musí zajistit, aby technické
vymoženosti byly užívány ku prospěchu lidí,
a ne proti nim. Vždyť každá dobrá věc se dá
použít i opačným způsobem. A to od doby,
co je člověk na Zemi. První primitivní
zbraně sloužily člověku k lovu zvěře a
potom se s nimi válčilo a zabíjelo. Oheň měl
člověka hřát a sloužit k přípravě potravy.
Můžete jím ale i sousedovi zapálit dům. A
internet má usnadnit vzájemnou komunikaci
a zpřístupnit poznatky lidstva všem
ostatním.
Ale
může
sloužit
i
organizovanému zločinu.

Jako důkaz přikládám plán města vydaný
DASIS v roce 1997. Doufám, že tato
zpráva potěší i ostatní členy redakce.
Milan Růžička – Rosomák
Díky Rosomáku, máš pravdu, takovéto
zprávy opravdu potěší, udělám to tak, aby
zpráva udělala radost i ostatním čtenářům.
(Kutná Hora) 425. klub pořádá v sobotu
29. května svou tradiční akci 7. SKAUTSKÉ
REMINISTENCE. Budou se konat v Uhelné
588 „Přístav Dobré naděje“ v klubovně
klubu.Jest každý vítán, kdo se na toto
setkání dostaví a setrvá v družné zábavě
v určený v určený den od 9. hodiny do
pozdních hodin večerních. Pro případ, že
by přispěl písničkou nebo jinou zábavou
bude nám ještě milejším hostem. Chceš-li
prožít příjemnou sobotu nebo její část
přijď!
Takto zní pozvánka podepsaná vůdkyní
klubu sestrou Olgou Trajhanovou, věřím,
že se setkání uskuteční, ale že se nám
pořádající klub pochlubí jak to všechno
dopadlo. Těšíne se na vaší zprávu.

A tak moje „odborná“ přednáška přešla ve
filozofickou debatu. Je internet více
užitečný, nebo více „nebezpečný“? Ano,
každý pokrok „něco stojí“. Ale zastavit jej
nelze. A tak se člověk při své cestě za
poznáním musí stále prát, aby dobro vítězilo
nad zlem.
Sir

Sdružení přátel Junáka vydalo k 80. výročí
založení skautingu v Holešově vydalo
zajímavou publikaci: „Vzpomínky na tátu
Plajnera“. Obsahuje faktografii br. Plajnera
a mnoho vzpomínek sester a bratří na něho
a stručnou historii jeho memoriálu.

RŮZNÁ OZNÁMENÍ
ODPOVĚĎ NA VÝZVU
(Ostrava) V prosincovém čísle jsem se
dočetl o skautských ulicích.Nadalo mi to,
abych sdělil, že i v Ostravě máme skautské
ulice, a to hned tři: Skautskou, Junáckou
a Svojsíkovu. Junácká ulice v městské
části Stará Bělá přežila dokonce totalitu.

Chybička se vloudila
V minulé gramatice pro skauty se mě
podařilo „opravit“ autora, omlouvám se
Šedý Vlk se píše s velkými písmeny.
Prosím opravte si tuto chybu.
Gog

KMENOVÉ NOVINY OS  Občasník kmene dospělých. Příspěvky zasílejte na adresu:
Ústředí Junáka - KMENOVÉ NOVINY, Praha 1, Senovážné nám. 24 116 47
nebo
Ing. Jiří Žáček, Praha 13 - Jihozápadní Město, Vackova 1551 155 00
Technická úprava: Vladimír Sýkora. Tisk a distribuci zajišťuje Distribuční a tiskové centrum
Neprodejné, určeno pouze pro potřebu klubů OS
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