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V lednu 2015 uplynulo již 80 let od
narození tiskového zpravodaje náčelnictva OS a později tiskového zpravodaje
náčelnictva Kmene dospělých Junáka

ing. Jiřího Žáčka
– Goge.

NAVŽDY ODEŠLI
Připomenutí těch, kteří nás opustili...
Další informace
Pražské Jezulátko se skautskými oblečky …
Gratulace br. Eduardu Markovi
a ses. Vlastě Mackové.

Dne 9. září 2009 opustil naše skautské řady ve věku nedožitých 75 let.
Na jeho pilnou redaktorskou práci jak pro Kmen dospělých Junáka tak pro
Svojsíkův oddíl chce tento občasník navazovat.
V rámci Kmene dospělých Junáka dochází ke změně koncepce poskytování
informací a tak oddílová rada přijala nabídku br. Kamzíka překlenout
současnou dobu nejistoty a vydávat tento občasník samostatně.
Zprvu bude distribuován e-mailem rádcům družin SO, následně na webu.

ODDÍLOVÉ ZPRÁVY
V Praze v červenci 2015
Milé sestry, milí bratři,
tak už je to zase tady, jsme sice o rok starší, ale naše XXV. výroční členská schůze se blíží. Bude
to
v sobotu 19. září 2015 v 10 hodin.
Sejdeme se na známém místě, tj. v posluchárně Zdravotnického ústavu v areálu pražské
Vinohradské nemocnice - Praha 10, Šrobárova 48. Vchod pro nás je napravo od hlavního vchodu do
nemocnice a asi 300m od městské dopravy. Cesta od vchodu bude značená. Pokud přijedete autem a
nezvládnete dojít od vchodu, je možné na vrátnici požádat o možnost dojet až ke vchodu ústavu. Parkovat
byste tam ale neměli.
Na Vinohrady se dostanete metrem – linkou A, či tramvají 11 a 26 na stanici Želivského.
Tramvaje si raději ověřte, v létě často dochází ke změnám. Lidé starší 70 let mají městskou dopravu
zdarma, od 65 také, ale tam je nutno se prokázat.
Od metra či tramvaje jdeme Votickou ulicí směrem na jih, projdeme pod obloukem domu a po
mírných schodech dojdeme přímo ke správnému vchodu.
Program schůze:
zprávy družin a zprávu dostanete na místě a berte si prosím po jednom výtisku, aby se dostalo na
všechny – teprve o přestávce lze rozebrat zbylé
nutné je odhlasovat návrh nových členů (seznam bude v příloze pozvánky) a schválit finanční zprávu
a nové rádce
promluví bratr Kol - Jan Šolc
po přestávce by nám bratr Šantora měl promítnout záznam z prvního setkání v roce 1989 v Městské
knihovně a pár obrázků z počátků našeho dívčího skautingu, jehož 100. výročí letos slavíme
zazpíváme si a popovídáme
Moc prosíme, dávejte nám vědět o všech změnách: telefonu, ale především o změně adresy.
Řada dopisů se nám vrací a je někdy hodně pracné se dobrat změn.
Tisknu vám na dálku levici a těším se, že se uvidíme osobně.

Za Oddílovou radu SO
Hana Bouzková
vůdkyně SO
Kontaktní adresy:
PhDr. Hana Bouzková, Bílkova 6, Praha 1, 110 00, tel. 222310688, mob. 776169644
Dagmar Housková, Pujmanové 885/19, 140 00 Praha 4, tel. 241731304, mob. 721312832
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MUDr.
MUDr.

MUDr.
MUDr.

ing.

Příjmení
Bartůněk
Hübsch
Juna
Kantor
Plachý
Protivínský
Svoboda
Vacek
Vedra

Návrh nových členů SO - 2015
Jméno
Místo
Ladislav
Ležáky-Skuteč
Vladimír
Praha 1
Mirko
Jilemnice
Karel
Vráž u Berouna
Jaroslav
Ležáky- Skuteč
Zdeněk
Plzeň
František
Ležáky-Skuteč
Zdeněk
Ležáky-Skuteč
Pavel
Brno

Colková
Dlouhá
Lešanovská
Mračková
Petrmanová
Pospíchalová
Tarantová
Vacková

Božena
Dagmar
Vlasta
Zdenka
Marie
Zora
Ivana
Jarmila

Brno
Plzeň
Děčín
Kladno
Čes.Budějovice
Brno
Most
Ležáky-Skuteč

Nar.
Družina čís.
1931
6
1934
1
1945
6
1930
2b
1932
6
1952
4
1930
6
1939
6
1954
7
1935
1941
1928
1952
1954
1955
1955
1954

7
4
5a
2b
3
7
5b
6

Z DRUŽIN SO
10. února 2015 jsme se sešli v Letohradské 8 na Letné. Po tradičním
zahájení nám sestra Lin představila nové tři členy Pražské družiny: jsou to
ses. Ivana Zelinková, bratři Zdeněk Beránek a Adolf Socher. Ses. Lin jim
předala dekrety o členství ve Svojsíkově oddíle a domovenky. Naši noví

členové nás jednotlivě seznámili se
svým skautováním - mají za sebou
docela bohatou skautskou činnost.
Přivítali jsme je a věříme, že mezi
námi najdou dobré skautské prostředí.
Původně mělo být na programu schůzky
vyprávění br. Randáka o námořních
aktivitách br. Jiřího Holda – Amateura.
Žel, br. Randák se nedostavil, nicméně
přihlásil se br. Mánek , aby nám povídal o
svých skautských začátcích od vlčat až do
věku mužného v Příbrami a předváděl
nám pár objektů – relikvií skautské
činnosti, doplňoval ho vhodně br. Pluto –
Vladimír Pechar.
Sestra Hanka nám připomněla, že se blíží
„Den zamyšlení“ a že jsme zváni na
sobotu 21. 2. ke sv. Ignáci.
Br. Pechar připomněl, že na tyto dny bývalo Pražské Jezulátko oblečeno do skautského. Po krátké debatě ses.
Zelinková přislíbila, že to zařídí. Mohu dodatečně sdělit, že byla úspěšná a letošní Jezulátko bylo letos od 21. do
24. 2. ve skautském včetně pektorálu made by br. Pluto.
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Čas nám v družné zábavě rychle utekl. V gilwellském kruhu za
zpěvu druhé sloky junácké hymny jsme se rozloučili a kvačili ke
svým domovům.

Zapsal
Grizzly – Boža Strauch,
foto
Derviš – Petr Jeschke

WEBOVÉ ZDROJE

Strategie Junáka viz: http://strategie.skauting.cz/ . Zkušební stránky SO: www.so-novinky.obadalek.cz .

PRO ZAMYŠLENÍ
HESLO ROVERŮ A RANGERS „SLOUŽÍM”
Úvod
Nadšený aktivní skaut a osvětimský vězeň, profesor Ing. Felix Kolmer,
DrSc. (*1922),
vzpomíná na příjezd „svého” transportu do koncentračního
tábora v Osvětimi – viz též: (www.pametnaroda.cz/story/kolmer-felix-19221086) „Já jsem si řekl, že jsem trochu silnější než většina ostatních,
vytrénován skautingem, tak to musím přežít, a snad budu moci někomu pomoci,
když to bude potřebovat. To byla myšlenka, která mi trochu pomohla. Kdo měl
nějaký cíl, který prospěl někomu jinému, měl větší sílu k přežití než ten,
kdo si žádný takový cíl nedal”. Felix prokázal svou skautskou připravenost a
skautské „sloužím” naplnil do posledního písmene. Celý život plnil a dodnes
ve svém vysokém věku plní svůj skautský slib, který složil v roce 1933 ve
Skryjích na Berounsku (Jak to vidí Kolmer Felix, Český rozhlas Dvojka, 8.
května 2015, 8:30 hod.). Přežil nacistické sběrné a koncentrační tábory díky
skautskému slibu: „Vydržím, abych mohl pomoci i někomu jiného” a nezištně
dokázal pomáhat svým bližním (Hospodářské noviny 18. 11. 2013).
Na webové stránce http://www.cin-centrum.cz/zapisnik1_111.htm (již
neaktivní - pozn. redakce) se v dubnu 2004 objevil pod názvem „Skauting a
občanská služba” překlad článku „Scouts Activities” (published by the Boy
Scouts of America). Překladatel je označen iniciálami D.K. Předpokládám, že
jde o bratra Daniela Kummermanna. Na internetu najdeme velkou kupu textů
různého původu, které odvozují heslo roverů a rangers „Sloužím” od českého
krále Jana Lucemburského ve vazbě na erb Edwarda, Černého Prince z Walesu.
Nedávno
jsem
na
webové
stránce
objevil
pozoruhodnou
úvahu
(http://roverground.cz/2013/11/11/ich-dien-eich-dyn-jejedno-proste)„ICH DIEN? EICH DYN? TO JE JEDNO…PROSTĚ
SLOUŽÍM objevil pozoruhodnou úvahu, jejímž autorem je
skautský vůdce bratr Michal Šimek – Dukát. Dovolím si zde
citovat z Dukátova textu „Heslo roverů a rangers je
,Sloužím´. Údajně je převzato z erbu Edwarda, Černého
Prince z Walesu, jako starobylá rytířská deviza ... Naši
skautští předchůdci chápali ono ,Sloužím´ jako rytířské
heslo a jako takové ho dali roverům... Palacký nám
říká ,Na znamení vítězství sňal král anglický z přílby
krále Janovy tři paví péra s nápisem Ich Dien, i dal je
svému synovi, černému princi, jenž přední čest toho dne
byl sobě vysloužil. On postavil je do svého štítu, jejž užíval co princ
Waleský´... Je to sice hezký příběh, ale pravda to asi nebude. Palackému se
to hodilo do jeho velkého vyprávění o udatném českém národu. A bylo by hezké
si myslet, že anglický rod má svůj znak převzatý z Čech a že všichni roveři
se vlastně řídí podle českého vzoru ...” Samozřejmě jde o bitvu u Kresčaku,
k níž došlo v sobotu, 26. srpna 1346, a v níž padl český král Jan
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Lucemburský. Obvykle se uvádí, že slova „Ich Dien” jsou původu německého či,
jak jsem také četl, středohornoněmeckého. Bratr Dukát ovšem píše „... ale věc
se má s největší pravděpodobností trochu jinak. Černý princ z Walesu zdědil
znak pštrosího nebo supího pera po své matce Filipě Henegavské. Deviza ,Ich
dien´ není původu německého, původně se totiž psala ,Ich dene´. Pochází
z galského nářečí, ve kterém zase zněla ,Eich Dyn´, což v překladu znamená
,Váš člověk´. Roverské Sloužit je tedy původně odvozeno od výrazu ,Váš člověk
´.” Z Dukátova výkladu můžeme soudit či odvodit, že v podstatě jde o legendu.
Trochu mi to připomíná dosud stále ještě historicky nedoloženou legendu o
králi Artušovi a jeho rytířích kulatého stolu, které včetně rytířského kodexu
zvolil Baden-Powell jako vzory pro své skautské hnutí (Baden-Powell, Scouting
for Boys, str. 230, World Brotherhood Edition 1946; český překlad str. 242,
TDC 2007). Nemíním se ve své úvaze věnovat roverům a rangers popřípadě
oldskautům a oldskautkám v širších souvislostech, chci se zaměřit především
na skautskou službu.
Rovering
Program roveringu je v podstatě služba a to služba sobě,
skautské jednotce i skautskému hnutí, společnosti a lidství
(Baden-Powell, Rovering to Success, 26 Edition, kapitola 7,
str. 112 Service for others and citizenship, 1964; Mirko
Vosátka – Grizzly, Roverské dopisy, str. 8, 1946). K tomuto
heslu se hlásí, respektují je a usilují o jeho naplňování nejen
roveři a rangers, ale také oldskauti a oldskautky. Služba sobě,
usilující o vlastní osobní rozvoj, vycházející z 3. bodu
Základních principů skautingu, tu vnější službu bližním usnadní
a vlastně ji podmiňuje. Toto formování společnosti není jen
záležitostí dospělých. Bratr Dukát píše „... takže, co bude
služba zrovna pro nás (rovery)? Podívejte se kolem. Nemusíte se
rozhlížet daleko do světa, hledat velké projekty a měnit světový řád. Stačí
se podívat těsně za vlastní práh a vidíte spoustu drobných věcí, které je
třeba změnit, a místa, kde by se hodila vaše pomoc. Podívejte se hlavně do
svých oddílů a středisek, podívejte se na vaši školu nebo na vaše město.
Nečekejte, až za vámi někdo přijde a bude prosit o pomoc. Najděte oblast,
která vám bude blízká a můžete do ní něčím přispět. Zapojte se podle svých
schopností a dovedností, jak se praví ve slibu – jak dovedu nejlépe. Přijďte
a řekněte ,Jsem tu a jsem připraven sloužit dobré věci. Jsem Váš člověk´.”
Oldskauting
Iveta Hajslerová cituje ve své bakalářské práci „Hodnotová orientace
oldskautů” (Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra sociální
pedagogiky, Brno 2014) slova Antonína Benjamina Svojsíka „Přibývá těch, kteří
prošli s úspěchem skautskou školou, cítí svou příslušnost k hnutí i povinnost
uvádět jiné na cestu, která tolik znamenala pro celý jejich život ...
Skauting je jako strom, zasazený v útlém mládí do srdce člověka. Není možné,
aby ten, kdo se stal jedenkrát skautem opravdovým, zastavil se na této cestě,
věčně vedoucí vzhůru… Zde stojíme před skautingem dospělých... ” V citované
bakalářské práci se dále píše „Mezinárodní společenství skautů a skautek
definuje oldskauting jako celoživotní sdílení skautských hodnot a ideálů.
Skauting je pro členy klubu oldskautů životním stylem. Skauting dospělých
tedy můžeme chápat jako součást celoživotního formování osobnosti. Jde o
takové dospělé, kteří se už bezprostředně nevěnují výchově mládeže, ale
skauting podporují a stal se jejich životním stylem, s výraznými rysy
sebevýchovy a osobních motivačních cílů. Oldskauti vyznávají tradice, jsou
věrni principům a ideálům, které definoval už Baden-Powell, neboť ty jsou
shodné pro všechny věkové kategorie. Skauting dospělých tak tvoří další
pomyslný stupeň komplexní skautské výchovy… Oldskauting chápeme jako znak
zralosti a zkušenosti všech, kteří prošli skautskou výchovou, pokračují po
skautské stezce i v dospělosti a trvale se hlásí k hodnotám skautského
hnutí ... Oldskauti pomáhají oddílům, jejich vůdcům i činovníkům ...
Nejcennější je předávání zkušeností z generace na generaci...”. Neza-
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stupitelnou je služba, tedy práce pro společnost a účast v charitativní
činnosti a v sociálních projektech.
Skauting, dobrý skutek a občanská služba skautů
Dobrý skutek a občanská služba skautů patří k nejdůležitější části
programu skautingu. Tak začíná v úvodu zmíněný překlad textu amerických
skautů. „Každý den aspoň jeden dobrý skutek” říká denní skautský příkaz
skautům a skautkám.
Miloš Zapletal – Zet ve svém článku „Skauting a služba”
(http://www.gymnasion.org/archive/article/skauting-služba) píše „... Skauting
je největší mezinárodní hnutí mládeže. Ve svém programu má na předním místě
službu. Zavazuje každého svého člena k obětavé, nezištné službě druhým lidem,
vlastnímu národu i celému lidstvu… Velkou nezištnou službu mládeži i
společnosti prokazují ti muži a ty ženy, kteří a které vedou skautské
oddíly ... Zvyk konat dobré skutky se pro mnohé skauty stává celoživotní
samozřejmostí. Někdy jsou to jen drobnosti, jindy dlouhodobé dobrovolné
závazky… Dobrý skutek ani skautská služba by neměly být odměňovány finančně
či jinak ani oceňovány vyznamenáními. Je to dobrovolná služba prokazovaná bez
závazků, bez očekávání odměny. Rozlišit, jakou skautskou činnost lze
považovat za „dobrý skutek” a co si popřípadě zaslouží finanční odměnu či
vyznamenání, nemusí být vždy snadné. Je to především osobní vnitřní
záležitostí každého skauta, každé skautky. Je ovšem všeobecně známo, že
skauti si některými svými placenými aktivitami pro společnost vydělávají na
svou činnost (např. na letní tábory) a za některá svá mimořádná působení
mohou být oceněni nejen skautskými, ale i civilními vyznamenáními.
Junák – český skaut, z.s., vyhlásil nový celostátní projekt služby
veřejnosti „Skautský dobrý skutek 2015”, který proběhne po celé zemi 15. až
24. května t.r. Hlavní cíle projektu jsou (a) posílení služby společnosti
jako výchovného nástroje u všech výchovných kategorií; (b) posílení aktivní
spoluúčasti skautských oddílů a středisek na životě ve svém okolí; (c)
posílení role všech skautských výchovných kategorií na rozhodování a zacílení
lokálního projektu; (d) posílení vnímání skautingu jako významného činitele
občanského života; (e) posílení dobrého jména skautingu na veřejnosti.
Závěrem
Tento text je téměř celý sestaven z citací prací jiných, vesměs
skautských, autorů. Já jsem jen mezi jejich slova vložil svůj komentář.
Dovolím si na závěr citovat ještě znovu z předmluvy, kterou napsal D. K.
(Daniel Kummermann ?) ke svému překladu amerického textu „Scouts Activities”.
V jeho slovech je mnoho pravdy a měli by se nad nimi zamyslet skauti i
skautky. To je také hlavním důvodem, proč jsem je do tohoto textu zařadil.
Vzpomínám na veřejné aktivity roudnických skautů nejen z období před druhou
světovou válkou, ale zejména z prvních tří poválečných let 1945-1948.
Nechyběli jsme při žádné významné společenské akci, kterých jsme se
zúčastňovali v krojích. Na pochodující skautský oddíl či středisko –
samozřejmě v krojích - byl krásný pohled, protože jsme to uměli. V květnové
revoluci jsme pomáhali všude, kde bylo třeba včetně práce v roudnickém
špitále při ošetřování raněných z náletů letadel Rudé armády, k němuž došlo
9. května 1945. A při veslařských závodech jsme zajišťovali spojení od startu
až do cíle. Měli jsme totiž po německé armádě polní telefony, které jsme po
na břehu postupně rozmístili a předávali zprávy o průběhu jednotlivých závodů
do cíle. Mohl bych pokračovat. Nepochybně podobným způsobem působili skauti
na většině dalších míst v Československé republice. Abych ale nekřivdil
současné mladé roudnické skautské generaci – ta pravidelně pomáhá při známém
Memorial Air Show a významně pomohla při povodních.
Překladatel D.K. ve své předmluvě píše „Mnoho se mluví o tom, že o
český skauting ztratila veřejnost zájem. Jako na nenávratně vzdálený sen se
vzpomíná na podporu, jakou měl náš skauting v krátkém období po své druhé
obnově v roce 1968. Stýskáme si, že vážnost skautských vůdců, zvláště na
malých městech a v obcích, kde si všichni vidí do hrnce, je povážlivě nízká.
Mnohdy je zde skautský činovník pokládán za podivína hrajícího si s dětmi na
indiány. Nebylo tomu tak vždy, a právě na malých městech se skauti těšívali
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značné úcty a uznání. Možná, že je to také tím, že jsme zapomněli, že dobrý
zvuk a obraz českého skautingu se budoval dlouho - od Rakousko-Uherska přes
celou První republiku. Především však se nevytvářel pomocí placených reklam
v časopisech, ale prací a službou. Skautskou službou pro obec a pro ty, kteří
pomoc potřebují. Čeští skauti bývali vidět a dokázali o sobě dát vědět. Plody
našeho dávného skautingu je nám občas dopřáno chutnat ještě dnes. Čas od času
si na to, co český skauting dokázal – bez státních subvencí a grantů – někdo
vzpomene, a v domnění, že jsme těm dávno mrtvým bratrům a sestrám podobni nám
obrazně nebo skutečně poklepe po rameni. I v tomhle směru je však ona
podobnost povážlivě rozplizlá. Zapomněli jsme, že solidnost firmy neudrží
značka, byť by byla stokrát a třeba na sto let zaplacena na patentovém úřadě,
ale jen a jen výrobek. A dobrý výrobek se nevytváří, jak známo, jinak než
nadšením, šikovností, nápady”.
Původně jsem předpokládal, že jako pamětník předválečného i poválečného
skautingu i skautingu let 1968-70, zakončím tuto úvahu uvedenými převzatými
slovy D.K. Ale nedá mi to, abych nepřipojil pár vět. V těchto dnech si
připomínáme sedmdesáté výročí ukončení druhé světové války v Evropě. Vidím
před sebou rok 1945, kdy byla ukončena druhá světová válka v Evropě a kdy
bylo naše skautské hnutí obnoveno s tisíci a desetitisíci vlčat, světlušek,
skautů a skautek, působících po celé republice. Skauty bylo tehdy vidět všude
a s jejich účastí a aktivní pomocí se také počítalo. Na tryzně v Lidicích
procházel 10. června 1945 prezident republiky Edvard Beneš mohutným kordonem
krojovaných skautů a skautek. Televize dnes přináší záznamy z různých
současných oslav. Je mi smutno z toho, že mezi účastníky jsem zatím neviděl
krojované skauty a skautky. Že by se jich to netýkalo? Vzpomínám, jak jsme se
po válce s velkou hrdostí podobných akcí zúčastňovali ve skautském kroji,
často jsme dokonce při nich vykonávali pořadatelskou službu. Obávám se, že
v dnešní době se současná mladá skautská generace za svůj kroj stydí a tak,
snad místo něho, třeba jen nosí skautský šátek? Někdy ani ten ne. Nevím, jeli to problém jen našich skautů nebo se s ním setkáváme mezi skauty i jinde
ve světě. Jak jsem již uvedl, je mi z tohoto stavu, jehož jsme u nás
v současné době svědky, skutečně smutno.
Roudnice nad Labem, květen 2015
Jiří Čejka –Péguy, ŘSV

NAVŽDY

ODEŠLI
Skautský zákon:
bod 2. Skautka je věrná a oddaná.
bod 8. Skautka je veselé mysli.
Vedení Svojsíkova oddílu s tichou vzpomínkou
dává na vědomí, že dne 17. května 2015
na prahu stého roku svého věku
odešla z tohoto světa sestra

Vlasta Páleníková
Její celoživotní postoj snad nejlépe vystihuje výňatek z rozhovoru, který při jejích 94. narozeninách
byl uveřejněn v Kapitánské poště; na otázku „Zažila jsi několik zákazů skautingu, dokázala bys je
mezi sebou srovnat?“ Tehdy odpovídala:
„Srovnání je opravdu těžké, protože to vlastně bylo všechno stejné. Vše bylo přísně zakázané.
Němci, komunisti i ti „proreformní“ komunisté, vše bylo jedno.
Ale já jsem přes všechny zákazy vedla svůj oddíl. Dokonce dívčí náčelnictvo se scházelo každou
středu v Repre – Obecním domě, kde nám číšník vždy zajistil malou místnost, ve které jsme se
scházely a nebyly rušeny. I jemu patří dík.
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Jenom za komunistů jsem oddíl nemohla po určitou dobu vést, protože jsem byla nasazena na samotu na kácení
lesa. Jakmile jsem však měla možnost, opět jsem se pustila do práce a vytvoři la ve Špindlerově mlýně nový tajný
minioddíl, stejně i po svém opětovném příchodu do Prahy v roce 1965. Tak se mi práce v roce 1968 mohla rozvíjet
snáze.“
A na další otázku: „Jaké bylo skautování v dobách nesvobody?“ Zněla její dopověď:
„Bylo prostě nesvobodné, muselo se vše nějak překrývat, a proto vzniklo i mnoho zlého, které se táhne dodnes.
Jednoduše řečeno, vše pramení ze skautského zákona – mluvit pravdu. Museli jsme se všichni přetvařovat. Jak to
však šlo, když to nešlo. A toto břemeno skauting poznamenalo až do dnešních časů.“
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Ve středu 12. srpna 2015 zemřel ve věku 85 let bratr

Jiří Ott - Jura,
člen Svojsíkova oddílu, bývalý oblastní zpravodaj, nositel řady skautských vyznamenání.
Rozloučení s ním se konalo v pátek 21.srpna 2015 při mši svaté ve 14.00 hodin
ve farním kostele svatého Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou.

Zajímavá literatura

Setkání v Maďarsku na 6. Workshopu ISGF 16. - 20. dubna 2015
Zástupci zemí středoevropské oblasti se sešli, aby se opět zamýšleli nad tím, jak udělat život dospělých skautů
atraktivní pro všechny věkové skupiny – a to hned od té doby, kdy přestanou pracovat jako skautští činovníci
s dětmi a přitom se stále cítí být skauty.
Skauting přece není jen výchovná hra pro mládež, ale také celoživotní styl těch, kteří složili skautský slib a naučili
se žít podle skautského zákona. Většina evropských skautských organizací nemá „Kmen dospělých“, jako je tomu
v Junáku. Mladší dospělí a starší skauti se sdružují v tzv.
gildách, které nemají s mladými skauty většinou společnou
organizaci. Tyto gildy často nemají „příliv“ nových členů a tak
„vymírají“.
Cílem tohoto semináře byla výměna zkušeností, jak získávat
nové členy pro národní gildy.
Přestože tento seminář pořádala Oblast Střední Evropa a vedl
ho Hans Slanec, prezident světového komité ISGF pro
Evropskou oblast, přijeli i zástupci z dalších evropských zemí –
Řecka, Norska, Portugalska, Turecka a Francie.
V rámci semináře:
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Nana Gentimi, zástupkyně prezidenta světového komité ISGF pro Evropskou oblast (Hanse Slance), přednesla
zprávu o posledních událostech v ISGF od Světové konference v loňském roce.
Michael Gruber, prezident rakouských oldskautů, ve své prezentaci demonstroval, jak rakouští oldskauti řeší
problémy s ubýváním členů v gildách. Věnují této práci velikou péči.
Sara Rocha, mezinárodní sekretářka Portugalska, měla velmi zajímavou prezentaci, kde dělila členy oldskautských
gild podle věku. Patří do mladé generace a tak mne moc zajímalo, jak nás staré vidí. Nejstarší část oldskautů
narozenou před rokem 1945 (která prý tvoří 5 procent populace), nazývá „veterány“ – jako příklad udává Ronalda
Regana a Billa Crosbyho. Mezi lety 1945-1964 se narodili tzv.
„baby-boomers“ (početná generace), k nimž patří Robin Williams a
Bill Gates. Tato generace pamatuje válku ve Vietnamu, studenou
válku v Evropě, zavraždění J. F. Kennedyho a Roberta Kennedyho.
Je to současná aktivní populace „workholiků“, která nyní kontroluje
trh práce. Další generace, narozená mezi roky 1965 – 1980, která
pamatuje skandál Watergate a válku v Golfském zálivu, je nazývána
„línou generací“, protože není tak úspěšná jako jejich rodiče. Patří
sem např. Tiger Woods, Jenifer Anison. Další generace - millenials
(1981-2000 tj. generace přelomu tisíciletí) – to je např. Justin
Timberlake, Christian Ronalds – ta vyrostla s internetem, sociálními
medii a světem plným techologií, mobily, PCs, laptopy, Wi-Fi, iPads. Většinu svého života žijí ve stínu prosperující ekonomiky,
pamatují válku v Iráku, terorizmus a homosexuální hnutí. Snaží se
udělat svět lepším pro život lidí, bojují proti chudobě a učí chudé,
jak si mohou sami pomoci. Pracují velice často jako dobrovolníci v různých zemích světa. Jsou také mentory pro
příští Genera- ci X. Sara je velice dynamická, slíbila, že až shromáždí všechny prezentace, tak nám je pošle.
Doris Stockmann z Finska prezentovala práci oldskautů ve Finsku, kteří úspěšně spolupracují se skautskou
organizací. Je spolu se Sárou členkou Evropského komité ISGF.
Český Kmen dospělých zastupovala místonáčelní Hana Kaprálková; její prezentace „Čtyři sloupy činnosti českých
oldskautů“ byla překládána do angličtiny.
Leny Doelmann, holandská mezinárodní sekretářka, která vede webové stránky ISGF, učila přítomné vyrábět
přitažlivé letáky, které by bylo možno při vhodných příležitostech rozdávat veřejnosti a upozornit tak na činnost
oldskautských gild ve vlastní zemi a zvát je ke spolupráci. Připravila velké množství materiálu a její „dílna“ patřila
na tomto setkání k nejzajímavějším činnostem.
Tento workshop se konal v Maďarsku - poblíž Györu leží
městečko Pannonhalma (slovensky Rábský Svätý Martin).
Na kopci nad Pannonhalmou se tyčí Benediktinský klášter,
který patří od roku 1996 ke světovému dědictví UNESCO.
U kláštera je nejlepší chlapecké gymnasium s internátem
v Maďarsku, kde studoval nějaký čas i Otto von Habsburg.
Když v roce 2011 zemřel, bylo jeho srdce pochováno ve
zdejším kostele. Klášter má své vinice, biologickou zahradu,
vyrábí likéry i léčivé čaje. Pod klášterem je vzdělávací
centrum s ubytováním a stravováním pro semináře, jako byl
ten náš. Centrum bylo zřejmě nedávno otevřené, má
krásné, kvalitní vybavení. Prohlédli jsme si celý klášter i
vinné sklepy kláštera, kde nám také připravili ochutnávku
vína.
Jeden den jsme strávili také prohlídkou Györu. Město bylo ve válce hodně zničené, jsou tam široké ulice a vedle
krásných starých budov z doby c.a k. monarchie, které jsou velice vkusně renovované, jsou tam vidět i stavby
„komunistické architektury“, kterým ani čas, ani renovace na kráse nepřidají.
Nápadná je absolutní čistota ulic a parků, nikde neleží žádné odpadky. Maďarsko je
viditelně skromnější než Česká republika, ale je - podle mne – nejčistší zemí Evropy.
Poslední večer pro nás připravili organizátoři projížďku kočárem a večeři v typické
maďarské restauraci. Hrála nám k tomu maďarská hudba a s překvapením jsme
slyšeli i různé „evergreeny“ z 60tých let, z doby našeho mládí. Zřejmě jsme všichni
ve „východním bloku“ tančili podle stejné hudby...
Doufám a věřím, že účastníci tohoto workshopu si odnesli různé nápady a tipy pro
svou práci v gildách, uvědomili si, že nejsou sami se svými problémy a při loučení
jsem popřála všem, aby se jim práce dařila.
Referuje:
Lida Bělovská
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DALŠÍ INFORMACE
Jiří Řeháček
kronikář
Severočeské družiny SO
Nová 247
471 24 Mimoň
mobil: 739 120 214
e-mail: jiri.rehacek@centrum.cz

Severočeská družina čestného Svojsíkova oddí1u vydala k 70. výročí konce 2. světové války publikaci
Ctibora Vořecha – Borka a Jiřího Řeháčka - Mimoňského Balů “Radosti skautského života“.
Bratr Borek je náš nejstarší člen družiny a poslední žijící svědek událostí 11. roverského kmene odbojové
skupiny “Lužické hory - Dejvice“, která bojovala proti fašizmu. Někteří se zbraní v ruce, jiní zažili
otřesné hrůzy pracovních lágrů a koncentračních táborů. Více jak polovina členů - roverů se ale již do
svobodné vlasti nevrátila. O tom a o posledních dnech
druhé světové války pojednává tato publikace.
Díky spolupráci se Skautským institutem ABS vyjde tato publikace v elektronické podobě na
www.skautskyinstitut.cz/knihovny-a-archivy/ pro nejširší veřejnost.
Účastníci Kotorského závodu vodáků v Liberci dne 25. dubna obdrží tuto publikaci v tištěné podobě díky
finančního přispění hejtmana Libereckého kraje, který nás opět nezklamal. Závod se koná na počest 70.
výročí konce 2. světové války a vzpoury našich námořníků v Boce Kotorské v roce 19l8, kdy už nechtěli
válčit, ,, ale žít v míru“.
Stejně tak obdrží tuto publikaci posádky lodí celostátního závodu “Přes tři jezy - napříč Prahou“. Bude
zde vzpomenuto také 70. výročí konce 2. světové války a v rámci “Memoriálu Hugo Sedláčka“ na tohoto
skautského vůdce, který padl na barikádě v Praze v roce 1945.
Tak se tato publikace dostane mezi naše nejmladší, kteří se dozvědí, že naše starší skautská generace
plnila slib věrnosti republice. Že dělali vše co bylo třeba, aby naše zem vzkvétala, abychom byli
svobodni, nemuseli se bát chudoby a stydět se za svoje jednání.
V Mimoni dne 8. února 2015
Se stiskem levice
Jiří Řeháček
kronikář
Severočeské družiny
Svojsíkova oddílu
Pražské Jezulátko
v rouchu se symboly dívčího skautingu, jeho kopii vezli čeští skauti na 19.
skautské Jamboree v Chile (foto Michala K. Rocmanová); zdroj:
http://www.adam.cz/clanek-2011030021-vite-ze-se-prazske-jezulatkoprevleka.html .

Pražské Jezulátko (latinsky Jesulus Pragensis) je 48 centimetrů vysoká
plastika, vyřezaná ze dřeva potaženého snad plátnem, povrch je
vymodelován z barveného vosku. Soška pochází ze Španělska, kde byla
vyrobena zřejmě kolem poloviny 16. století. Legenda vypráví, že se
Ježíšek zázračně ukázal jistému mnichovi, který na základě jeho podoby
tuto sošku vymodeloval. Podle další legendy vlastnila sošku svatá Terezie
od Ježíše, zakladatelka bosých karmelitek, planoucí velkou láskou k Dítěti
Ježíši. Sošku prý darovala své přítelkyni, jejíž dcera se chystala na cestu do Prahy.
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Do kláštera karmelitánů se soška dostala v roce 1628, kdy ji se slovy „Mějte ji v uctivosti a dobře se vám
povede“ karmelitánům věnovala ovdovělá Polyxena z Lobkovic. Polyxena sošku dostala a přivezla do
Prahy roku 1603 ke svému druhému sňatku jako svatební dar od své matky, španělské šlechtičny Marie
Manrique de Lara, dvorní dámy španělské královny. Soška byla zprvu uctívána v kapli Lobkovického
paláce na Pražském hradě.

Eduard Marek – Hroznýš Královský
emeritní předseda skautského okresu Praha-Nové Město se dne 18. 3. 2015 dožil vysokého
věku 98 let.
Svou mimořádnou životní energii a vytrvalostí, které prokázal ve vězení jak za II. svět. války
tak za komunistické totality, slouží jako nepopiratelný vzor.
Svému členu popřálo za celý Svojsíkův oddíl vše nejlepší vedení SO.

Náčelníci Junáka blahopřejí čestné
náčelní Vlastě Mackové
dne 5. května 2015
(zdroj: Křižovatka Junáka)
Tajemnice dívčího kmene, zahraniční zpravodajka, pořadatelka lesních škol, místonáčelní a náčelní skautek, to vše
je jen malá ilustrace neuvěřitelně obětavé práce Vlasty
Mackové, čestné náčelní Junáka, která slaví dnes své 95.
narozeniny.
Děkujeme jí za její celoživotní přínos naší organizaci, za
neobyčejnou sílu, kterou v sobě našla i v době, kdy být
skautkou nebylo jednoduché.
Vlasta Macková jako šotek (první zleva)
na Táborech slovanských skautů v červnu 1931.
"Musí se na vás poznat i bez kroje, že jste něco jinýho.
Nemluvíte hrubě, pomáháte, kde je potřeba pomoct, jste prostě sůl země," to jsou její vlastní slova a my jsme
velice rádi, že nevšední osobnost její velikosti je stále mezi námi a je tak živoucím příkladem právě těchto
slov.

MILÁ SESTRO VLASTO, K TVÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU TI PŘEJEME
VŠECHNO NEJLEPŠÍ A PEVNÉ ZDRAVÍ !
Eva Měřínská - Evička, náčelní; Marek Baláš - Čiča, náčelník

Srdečnou gratulaci a přání všeho dobrého připojují také:
Nositelky ŘST a OR Svojsíkova oddílu

_________________________________

___________________________________

NOVINKY SVOJSÍKOVA ODDÍLU

Interní informace

Příspěvky zasílejte buď písemně na adresu:

Vladislav Jech
Jílovská 46
252 44 Psáry

anebo elektronicky redaktorovi na e-mail:
.

vjech.kamzik@volny.cz .

Určeno pro potřebu Svojsíkova oddílu, distribuováno do jeho družin; v případě použití výňatků, odkazů apod. žádáme důsledně
uvádět zdroj, tj. ročník, číslo a stranu SONOVINEK, odkud bylo čerpáno!
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