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Vodáci
zamykali Nisu

Junácká hymna
pod historickou lupou
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Pod téměř shodným titulkem, jakým 
je nadepsán tento úvodník, vyšla 
v únoru výzva ke spolupráci s redakcí 
„magoše“. 

Dnes, po deseti měsících od vydání 
prvního čísla pilotního ročníku maga-
zínu Kmene dospělých, můžeme říct, 
že padla na úrodnou půdu. V průběhu 
roku obohatily časopis svými příspěvky 
tři desítky oldskautů, stejnému počtu 
dalších jsme otiskli fotografie či kresby. 

Cenné bylo 
i „známkování“ 
kvality časopisu. 
Nejlepší vysvěd-
čení dostalo 
předprázdninové 
číslo, rozšířené 
o čtenářsky mi-
mořádně výtaný 
„letní bonus“ čtyř stran navíc. Průměr 
známek všech vydání je jen 13 setin 
za čistou výbornou!

Mnoho podnětného zaznělo i ve sku-
pinové diskusi v rámci 4. Národního 
oldskautského jamboree v Miletíně 
za účasti téměř 80 účastníků. Na tuto 
focus group navázala koncem října roz-
sáhla diskuse o časopise na 10. sněmu 
Kmene dospělých v Šumperku. Jasnou 
výpovědí o tom, jaký časopis by 
oldskauti chtěli číst v budoucnu, byly 
výsledky sněmové ankety. Pět otázek 
průzkumu se snažilo obsáhnout názo-
ry na koncepci, obsahovou i grafickou 

podobu magazínu, jeho název, rozsah 
a nakonec i kompatibilitu obálky s no-
vým vizuálním stylem Junáka.

Podrobný rozbor diskuse i výsledků 
ankety provádí náčelnictvo Kmene do-
spělých. Po ukončení celého ročníku se 
zástupci NKD 
sejdou k hod-
nocení se členy 
výkonné rady. 
Konečné 
stanovisko 
k pilotnímu 
projektu za-
ujme náčelnictvo Junáka na začátku 
příštího roku. Případné změny v podo-
bě časopisu (větší rozsah stran, úprava 
rubrik, grafiky a pod.) by se pak mohly 
projevit na jaře, či nejpozději od zahá-
jení skautského roku 2017/2018. 

To, jaká je odezva členů Kmene do-
spělých na časopis, utvrzuje poznání, 
že „magoš“ není jen dílem redakčního 
kruhu. Na zrodu každého čísla se podílí 
mnoho těch, kteří svým perem pře-
nesli na papír alespoň stručnou zprávu 
z kmenové činnosti, nebo cvakli spoušť 
fotoaparátu v pravou chvíli, a o snímky 
se podělili s námi všemi. 

Ano, tvoříme „magoš“ společně!

Tvoříme „magoš“ společně!

Jubilejní 10. sněm Kmene dospě-
lých se uskutečnil 21. – 23. října 
v Šumperku. Celkem 69 delegátů 
zastupovalo 5660 oldskautů sdru-
žených ve 413 klubech, nebo re-
gistrovaných individuálně ve stře-
dicích. Sněm zhodnotil činnost KD 
za uplynulé tři roky a završil disku-
si, která začala na jaře na okresních 
a krajských sněmech. Zabývala se 
dvěma aktuálními okruhy kmeno-
vé činnosti: rozvojem motivačního 
programu Oldskauting 21 a komu-
nikaci v KD.  

Tříleté zkuše-
nosti s naplňo-
váním OS 21 po-
tvrzují úspěšnost 
přijatého progra-
mu. Jeho rámec se v klubech i u jed-
notlivců stal návodem, jak rozvinout 
skauting dospělých v celé šíři daných 
oblastí. Podstatné také je, že program 
je využitelný ve všech generačních 
skupinách dospělých – od skautů 
na horní hranici roveringu (30+) 
až po seniory! Konkrétní činnost si 
jednotlivé skupiny určují podle svého 
zaměření, potřeb a množností. 

Pestrá škála náplně čtyř pilířů OS 21 
přetavuje oldskauting do moderního 
komplexního programu pro dospě-
lé – od podpory skautské výchovy 
mládeže (I. pilíř) přes osobní rozvoj, 
klubovou činnost, péči o skautskou 
historii, práci pro společnost (II.), 
charitu a sociální projekty (III.) až 
po mezinárodní spolupráci v rámci 
ISGF (IV.). Není divu, že s uznáním 
hodnotí náš program a metodiku 
i v zahraničí, včetně prezidentky ISGF 
Midy Rodrigues. 

Ze sněmu Kme ne dospělých
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Slavomil Janov – Nashville 
šéfredaktor

Ginkgo ze Šumperka
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příloha časopisu Skautský 

svět, roč. I., č. 5/2016. Edi-

tor: Slavomil Janov. Grafická úprava: Filip Hanilec. 

Kontakt: Junák – český skaut, Kmen dospělých, 

Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1, telefon: 

602 686 725, e-mail: oldskauting@email.cz. Autoři 

čísla: Jakub Ambrozek (ja), Vladimír Cvrček (vc), 

Martin Drápalík (md), Jiří Janíček (jj), Filip Janov 

(fj), Slavomil Janov (sj), Hana Kaprálková (hk), 

Ladislav Marek (lm), Alena Nekolová (an), Antonín 

Protivínský (ap), Vladimír Stránský (vs) a redak-

ce (os). Kresba na titulní straně: Jiří Filípek.

V rámci poznávací vycházky v hosti-
telském městě 10. sněmu KD navštívili 
oldskauti také místní park u muzea. 
Ke vzácným dřevinám zde patří také 
legendární strom ginkgo biloba. Jeho 
netradiční listy proto zdobí i stránky 
tohoto čísla „magoše“                       (lm)

Foto: Ladislav M
arek



Zahraniční ak-
tivity členů KD 
rozšíří v červnu 
2017 autobu-
sový zájezd 
do Francie. 

Plánova-
ný 10denní 
okruh zahrnuje 
nejzajímavější oblasti 
země galského kohouta – 
od Normandie (včetně pláží váleč-
ného vylodění spojeneckých vojsk) 
přes menhiry v Carnaku až po Lyon, 
prohlídku proslulých zámků v údolí 
řeky Loiry, výlet do Alp a další místa.

Cena zájezdu je přibližně 15 tisíc ko-
run. Předběžné přihlášky do 15. pro-
since.! Základní informace zašle 
zájemcům Alena Nekolová:  
e-mail: alena_nekolova@email.cz,  
tel.: 728 548 246.                                (an)

Za galským
kohoutem

Významnou částí sněmu byla volba nového 
náčelnictva KD. Po mnohaleté službě v nejvyšších 
funkcích přenechali náčelník KD Vladimír Stránský 
– Sása a místonáčelní Hanka Kaprálková vrcholné 
posty svým nástupcům. 

Náčelníkem KD se stal Marek Matýsek – Mara, 
místonáčelní Ladislava Marešová – Želva a mís-
tonáčelníkem Jiří Wolf – Pando. Ve volených 
zpravodajských funkcích budou dále v NKD pra-
covat Alena Nekolová (program a vzdělávání), Jan 
Adamec – Tarzan (zahraniční styky a mezinárodní 
spolupráce) a Slavomil Janov – Nashville (média, 
komunikace, vnější vztahy).                                     (os)

Vzdělávání nově:
dobrý start VZOS

Ze sněmu Kme ne dospělých

Předávání náčelnické štafety

K dalšímu rozvoji OS 21 může 
výrazně přispět zlepšení kmenové 
komunikace. Stále pokulhává tok in-
formací prostřednictvím řídící sítě KD. 
V mediální oblasti jsou dnes hlavními 
nástroji komunikace časopis Magoš 
a elektronický magazín Postilion. 
V případě e-zinu se ale bůhvíkde 
zadrhává jeho distribuce, i když je 
odesílán všem krajským a okres-
ním zpravodajům. Od nich by měl 
Postilion putovat do klubů a k jednot-
livcům, jejichž e-mailové adresy jsou 
uvedeny ve skautISu.

Úkolem nad jiné žhavým je rychlé 
dokončení přípravy nového webu KD 
(www.skaut.cz/oldskauting). Spuštění 
je naplánováno už v lednu 2017. 
V duchu skautského zákona, že skaut 
je veselé mysli, se tak stane v pátek 
třináctého! Portfolio kmenových 
médií následně doprovodí aktivizace 
profilů OS v sociálních sítích –  face-
book, twitter, YouTube…                (sj)

Průběh sněmu a jeho závěry 
jsou podrobněji popsány 
v samostatném článku ak-
tuálního vydání Skautského 
světa. Sněmová fotoreportáž 
Ladislava Marka je ke staže-
ní na webu: lada-kh.rajce.
net/10_snem_KD_2016. 

Marek
Matýsek

Alena
Nekolová

Ladislava 
Marešová

Jan
Adamec

Jiří
Wolf

Slavomil 
Janov

Nový model základního vzdělá-
vání v Kmeni dospělých – kurz pro 
vedení oldskautských klubů (VZOS) 
– má za sebou zdařilou premiéru.

Pilotní víkendový kurz proběhl 
v polovině listopadu v Hradci 
Králové. Obsahovou osnovu tvořila 
témata motivačního programu 
OS 21, zdravovědy s akcentem 
na poskytování první pomoci, or-
ganizace Junáka a struktury Kmene 
dospělých, základů hospodaření 
a právního minima a diskuse k prak-
tické činnosti klubů s obhajobou 
písemné práce.

Start se povedl. Nyní bude „pilot“ 
vyhodnocen a od roku 2017 by se 
měl VZOS stát oficiálním vzdělávacím 
kurzem pro Kmen dospělých.       (vs)

Kresba: Slovenský skauting
a archiv/France Rugby
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Foto: Slavomil Janov

Foto: archiv/NKD

Foto: Slavomil Janov



Chybí v oldskautském puzzle nějaký 
dílek? Měly být v mozaice i zprávy 
z dalších krajů? Záleží jen na vás, jak 
bude puzzle poskládáno příště!

Dalším krůčkem v prohlubující 
se spolupráci Kmene dospělých 
a Klubu skautských sběrate-
lů Junáka (KSSJ) je emise 
pamětních odznaků 
pro účastníky kmeno-
vého projektu Poznej 

skautské základny.
Odznak navrhli a vlastní 

výrobou zajistili bratři 
Zdeněk (Dan) a Antonín (Brko) 
Protivínští z Plzně. Oba jsou mezi sbě-

rateli uznávanými specialisty. Odznak 
je vyveden v národních barvách, se 

znakem ISGF. Zatím byl vydán 
ve čtyřech variantách – se 

zvýrazněním krajů, v nichž 
už poznávací víkendy 
proběhly. Oldskauti dosud 
navštívili plzeňskou základ-

nu v Českém údolí, Ostrov 
v Turnově, vodácký příástav 

Na Křížku v Praze a sešli se i pod 
Kunětickou horou u Pardubic.            (ap) Jméno Jiří Brady bylo v posledních 

týdnech skloňovala snad všemi tu-
zemskými i řadou velkých zahranič-
ních médií. Co ale novináři většinou 

nezmínili, byla Jiřího skautská 
minulost.

Jiří se vydal na skautskou stezku 
jako vlče ve smečce v rodném 
Novém Městě na Moravě. Koncem 
30. let pomáhal i při stavbě chaty 
Mercedes, která je i dnes skaut-

skou základnou. „Tuto krátkou část 
svého života považuji za nejhezčí,“ 
uvedl Jiří při nedávné krátké návštěvě 
Vysočiny. „Potom už ale přišly hodně 
těžké časy...“

Netradiční betlém je už třetím 
rokem – od adventu až do ledna 
nového roku – k vidění na praž-
ském Žižkově. V dílnách zdejší 
střední uměleckoprůmyslové školy 
se nejdříve zrodila zmenšená ma-

keta žižkovských schodů poblíž místní 
radnice – charakteristického zákoutí 
této části metropole v prvorepubli-
kové scenérii. Panorama je postupně 
zaplňováno postavičkami, které patří 
do dané doby i ke koloritu starého 
Žižkova. 

Postavy představují zhruba 20 cm 
vysoké figury ze speciální sochařské 
hmoty, každá o hmotnost přes kilo-
gram. V Žižkovském betlému mají své 
místo císař František Josef I., prezident 
T. G. Masaryk, první žižkovský starosta 
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Jiří Brady se vrátil domů
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Foto: Slavomil Janov a Martin Rosol

Foto: Milan Sladký



Betlém na Žiž kově

V rodném městě se dočkal pom-
pézního přijetí na radnici i setkání 
se spoluobčany. Samozřejmě došlo 
i na dojemný stisk levic a rozhovor 
s dnešními členy místního střediska 
Bílý štít. Jak je vidět ze čtveřice mo-
mentek, skauti všech generací si stále 
měli s „bratrem ze zámoří“ co říci.  
„Jiří Brady je pro nás velkým příkladem 
člověka, který obstál v těžké životní 
zkoušce, zná cenu života a i cenu 
demokracie,“ zdůraznil při loučení 
bývalý střediskový vedoucí, dnes 
člen Kmene dospělých (a také aktivní 
přispěvatel do našeho magazínu) Jiří 
Janíček – Šerif.                              (jj, md)

Karel Hartig, 
žižkovská rodinka 
s Pepíkem, Fiflenou 
a jejich potomkem 
v kočárku, dobový 
strážník, Josef Švejk, 
ale i Jára Cimrman a klub Rychlých 
šípů! Betlém je umístěn v nově zre-
konstruovaném Informačním centru 
Prahy 3 na Nám. Jiřího z Poděbrad. 

V rámci letošní výstavy Žižkovského 
betlému vzešel od místních oldskautů 
podnět k vymodelování další figury 
– A. B. Svojsíka. Zakladatel českého 
skautingu byl se Žižkovem těsně spja-
tý při svém působení na zdejší reálce. 
Odtud se také v roce 1912 vydal se 
svými žáky na první skautský tábor 
v Orlovských lesích.                         (sj)

Vyřčená otázka dlouho provázela 
diskuse a bezpočet plánů na obnovu 
hřebenové mýtiny na úpatí Lysé hory. 
Skauti Moravskoslezského kraje, kteří 
si pod taktovkou KRJ vzali rekonstruk-
ci za svou, vsadili nakonec na návrh 
sourozenecké dvojice architektů 
(a ostravských skautů) Pavla a Pertra 
Buryškových a jejich kolegyně Simony 
Ledvinkové: 300 tun kamenů nestabil-
ní mohyly bylo rozebráno a v mírném 
svahu z nich byly vybudovány zídky 
do terénu zařízlých teras. Symbolika 
mohyly zůstala zachována v podobě 
její výrazně zmenšené mladší sestry 
se vsazeným novým křížem. Na svém 
místě na návrší zůstaly pylon a stéla 
s deskami připomínajícími oběť slez-
ských skautů, zavražděných nacisty 
těsně před koncem války.

V druhou říjnovou sobotu se 
o správné volbě realizátorů přestavby 
přišly do Beskyd přesvědčit na tři 

stovky skautů. K Ivančeně si vyšláply 
ale také skupiny trampů (také jejich 
zásluhou přečkala mohyla roky ne-
přízně komunistické moci v letech 
nesvobody) i další party a jednotlivci.

Dílo se povedlo! Úprava mohyly 
nijak nepotlačila genius loci místa, 
pieta zůstala netknuta. Navíc z celého 
areálu památníku vyzařuje šmrnc, 
vetknutý do nové podoby Ivančeny 
všemi, jež přiložili ruce k dílu a ke ka-
menům…
■

Stejně šťastným bylo i rozhodnutí 
organizátorů letošního oldskautského 
česko-slovensko-polského Trojsetkání: 
Uspořádat jubilejní 20. ročník v ne-
dalekých Malenovicích a slavnostní 
obnovení Ivančeny propojit s progra-
mem významné mezinárodní akce 
dospělých skautů.

Překvapení na konec? Říká se, že 
bílá je barvou slavnostních chvil. A tak 

snad ani nebylo divu, že se bes-
kydské svahy už počátkem října 
oděly do bílého hávu. První le-
tošní sněhovou nadílku sice řada 
účastníku akce vnímala spíše jako 
nečekaný rozmar počasí, přesto 
výstup zvládli všichni!                (hk)

Památník Ivančena
v bílém hávu
Jak rekonstruovat beskydskou mohylu Ivančena, 
aby neztratila pečeť pietního místa, jakou si tento horský 
památník nese už od uložení prvního kamene v roce 1946?

Jiří Brady se vrátil domů
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Cílem celosvětově rozšířené-
ho hnutí je boj proti zhoubným 
nádorovým onemocněním mužské 
populace, zejména rakovině prosta-
ty a varlat. 

Symbolem Movembru je cha-
rakteristická ozdoba mužské tváře 
– knír. Ten si účastníci nechávají 
narůst v průběhu listopadu. Právě 
spojením částí anglických slov 

moustache (knír) a novem-
ber (listopad) vznikl 
název tohoto hnutí. 
Od roku 2003 vytvořili 

donátoři z půl stovky 
zemí svými pří-

spěvky fond 13 
miliard (!) ko-

run, z něhož 
je hrazena 

léčba pa-
cientů 
i farma-

ceutický 
výzkum. 

Účastníci z ČR 
přispěli na toto 

konto celkově téměř pěti 
miliony korun. Význam-
ným prvkem akce je 
ale také zdravotní 
osvěta: Ještě mnoho 
příslušníků „silného 
pohlaví“ podceňuje 
či zanedbává pre-
venci onemocnění. 

Heslem Movembru je proto heslo: 
Změňme tvář mužského zdraví!  

Oldskauti se k „charitě s knírem“ 
připojují vlastními aktivitami 
od roku 2014. Poprvé v rámci 
happeningu Movember s Rychlými 
šípy. V něm se téměř 50 účastníků 
stylizovalo do podoby komiksové 
postavičky Rychlonožky s nalepe-
ným knírem po prohrané sázce. 
Na charitativní konto odeslali přes 
sedm tisíc korun. 

Vloni přibyla obdobná aktivi-
ta – Movember se skautskými 
osobnostmi. Půl druhé desítky 
zúčastněných se inspirovala knírem 
světového náčelníka-zakladatele 
Roberta Baden-Powella a na boj 
s rakovinou přispěli třemi tisíci 
korun. Letos se čestným kapitánem 
týmu stal A. B. Svojsík. Těsně před 
uzávěrkou tohoto čísla se redakci 
podařilo získat podobenky několika 
členů kníratého oldskautského 
společenství. Jistě se – zejména 
sestrám – jejich mužné ozdoby 
tváře „ala Svojsík“ líbí…            (fj)

Mroži – oldskauti přístavu Flotila Libe-
rec – uprostřed října uzamkli Lužickou 
Nisu před zimní pauzou. Před tím vybra-
ný úsek řeky letos naposledy spluli. 

Mroži uzam kli Lužickou Nisu
k zimnímu  spánku

Fo
to

: F
ilip

 Ja
no

v, 
La

di
sla

v M
ar

ek
 a

 D
ob

ro
sla

v K
on

vi
čn

ý

6

Charita s knírem
Už třetím rokem se členové Kmene dospělých připojili 
společnou aktivitou k mezinárodnímu charitativnímu 
projektu Movember. 
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Skautský institut chce pomoci posklá-
dat dosud neznámé příběhy více než 
700 skautů a skautek padlých během 
2. světové války. 

Pro členy Kmene dospělých je to 
i výzva k multigrenerační střediskové 
spolupráci na tomto projektu. Péči 
o skautskou historii definuje ostatně 
jako jednu z oblastí činnosti i kmenový 
motivační program OS 21.

Východiskem pro práci jsou údaje, 
které byly Skautským institutem shro-
mážděny v rámci projektu Zkušenost 
totality. K dispozici jsou jména a základ-
ní údaje více než 700 skautů a skautek, 
kteří položili své životy za druhé světové 
války. Z řady pramenů bylo načerpáno 
nemálo dat. Téměř úplnou mozaiku ži-
votních osudů, působení ve skautingu, 
místech posledního odpočinku apod. 
se už podařilo poskládat u přibližně 200 
hrdinů, větší část práce však badatele 
v historii teprve čeká.

Je jisté, že leckteré chybějící informace 
jsou ukryty ve střediskových archivech, 
v dobových kronikách, ve spleti různých 
internetových stránek. Cenná deviza je 
v osobních vzpomínkách pamětníků – 
ideální parketa pro oldskauty-seniory! 
Pátrat lze v rámci klubové činnosti či in-
dividuálně. Oldskauti mohou při pátrání 
navázat i na dřívější kmenové projekty 
Skautská paměť a Skautské památníky. 

Podrobnější informace přineseme 
ve vánočním speciálu e-zinu Postlion. 
Web projektu: www.hrdinovevalky.cz.

(ja)

Jaké byly 
osudy hrdinů?

Mroži uzam kli Lužickou Nisu
k zimnímu  spánku

Společná plavba započala v Andělské 
Hoře uctěním památky zesnulých členů 
přístavu u kříže vztyčeného na bře-
hu Nisy. Za tradičního podzimního 

sychravého poča-
sí (ale v minulých 
letech zažili vodáci 
i horší) pokračovali 
do Bílého Kostela n. N. Tam řeka byla 
na několik měsíců uzamčena, aby si její 
voda odpočinula.

Akce skončila společnou večeří v chatě 
Diana a veselým jucháním za doprovodu 
spřátelené kapely Hazard.

I při neformálním posezení však vždy 
přijde také na debatu o všem, co je třeba 
v nejbližší i vzdálenější době udělat při 
renovaci klubovny, v kterých oddílech 
je třeba pomoci vedoucím s vlčaty, kde 
jsou a jak zaplnit mezery v obsazení 
činovnických funkcí nutných pro provoz 
vodáckého přístavu atd. 

Tyto „řeči“ však nijak zábavu nekazí, 
naopak partu stmelují. Všichni to vnímají 
jako nutnou i přirozenou součást old-
skautingu v řadách vodáků. Ostatně je to 
i součást konkrétní předsněmovní disku-
se na téma Dospělí v organizaci.       (vc)Foto: Vladimír Cvrček a Miroslav Man
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Píseň je dílem dvou autorů: 
Svojsík požádal svého přítele, 
spisovatele a redaktora Františka 
Serafínského Procházku o napsání 
textu, který by zpěvnou formou 
vyjádřil myšlenky skautingu. Vznikl 
text o pěti slokách. Libreto poté 
zhudebnil skladatel a tehdejší šéf 
opery Národního divadla Karel 
Kovařovic.  

Mezi prvnímu junáky se píseň 
rychle rozšířila. Ukázalo se však, 
že pro běžnou praxi je celý text 
dlouhý. Z původní verze byly vybrá-
ny dvě sloky – první a pátá, které 
zhutněle odrážejí autorovo širší 
zobrazení skautských ideálů. Byla to 

správná volba, a píseň – nyní jako 
Junácká hymna – začala pronikat 
do hnutí, ale hlavně srdcí skaut-
ských generací. 

BOJ O PÍSMENKA?
Po obnově Junáka v roce 1945 

prošla Junácká hymna dílčí úpra-
vou. Hudební skladatel a muzikolog 
Jarmil Burghauser (předválečný 
člen Foglarovy pražské Dvojky) 
v drobných pasážích zjednodušil 
melodii, aby 
ji snadněji 
zpívaly i „ne-
školené hla-
sy“ – původní 
Kovařovicova 
verze byla 
v notovém 
zápisu roze-
psána pro 
pěvecké kvar-
teto. Obdobné 
korekce pů-
vodního textu 
zase provedl 
básník Kamil Bednář.  

K rozšíření hymny mezi rych-
le rostoucí poválečné členstvo 
Junáka byly v letech 1945 a 1946 

vydány dva zpěvníčky. V nich bylo 
deklarováno, že revidovaná verze 
je oficiální a závaznou podobou 
Junácké hymny. 

V upraveném textu se však objevi-
la zdánlivě nepatrná, přesto zásadní 
odchylka od původního otištění 
v Základech junáctví. Zatímco 
Svojsíkova kniha v úvodním verši 
první sloky praví, že „…luh květem 
bývá orosen“, Bednářova úprava 
přinesla novotvar „…luh květem 

kývá orosen!“

O rozporu se vedly dis-
kuse na kurzech i lesních školách. 
Možný vznik i důsledky „dvojkolej-

Když A. B. Svojsík 
v roce 1912 připravoval 
k vydání Základy 
junáctví, vyčlenil 
v knize prostor také 
pro uměleckou reflexi 
skautských idejí. 
Ve sborníku různorodých 
úvah a metodiky, které se 
staly základem programu 
rodícího se hnutí, se tak 
objevil i notový zápis 
a text písně Junácká.

Při nedávném obnovení mohyly Ivančena sice louky v podhůří 
Moravskoslezských Beskyd už nebyly obsypány květenou, 
a naopak hřeben Lysé hory pokrývala silná vrstva prvního sněhu, 
Junácká hymna však na rtech účastníků pietního setkání nezmrzla!

Karel Kovařovic

Foto: Slavomil Janov

Foto: archiv

Junácká hymna: symbol pod lupou

Junáci, vzhůru, volá den,
luh květem kývá orosen.
Sluníčko blankytem pílí,
před námi pouť vede k cíli.
Junáci, vzhůru, volá den,
junáci, vzhůru, volá den!

Junáci, vzhůru, volá den:
Buď připraven, buď připraven!
V obraně dobra a krásy
dožiješ vlasti své spásy.
Junáci, vzhůru, volá den:
Buď připraven, buď připraven!

František Serafínský Procházka
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nosti“ analyzovala také odborná 
muzikologická práce Junácká 
hymna: první píseň českého skau-
tingu. Nad místy úsměvným „bojem 
o písmenka“ mezi zastánci původní 
(bývá) a nové verze (kývá) by 
jistě šlo mávnout rukou. Kdyby se 
ovšem nejednalo o skladbu, která 
je vnímána jako jeden ze symbolů 
českého skautingu! A hymna má 
být jednoznačná! 

PŘEKVAPIVÉ ROZUZLENÍ
Světlo do temna letité „dvojko-

lejnosti“ Junácké hymny vnesl 
paradoxně, po více než sto letech 
od zrodu hymny, samotný autor 
původního textu. 

V archivu Peda-
gogického muzea 
J. A. Komenského 
byla v uložené 
pozůstalosti „otce“ 
českého woodcraf-
tu Miloše Seiferta 
nalezena jeho 
korespondence 
s Františkem Sera-
fínským Procház-
kou. Seifert v roce 
1913 žádal autora 
Junácké hymny 

o svolení otisknout text v jedné ze 
svých připravovaných skautských 
příruček.

Procházka v odpovědi datované 
22. dubna 1913 souhlasil. Ve svém 
dopise ale také uvedl: „Vzpomínám-
li si dobře a nemýlím-li se, zůstala 
v textu písně p. prof. Svojsíkem 
otištěném (v knize Základy junáctví 
– pozn. red.), chyba. Nerad bych, 
aby se opakovala. Je rušivá…  Junáci 
vzhůru volá den, luh květem kývá 
orosen (nikoliv bývá).“

ÚCTA K SYMBOLU
Nejrůznější společenství, která 

přijímají vybranou skladbu za svou 
hymnickou píseň, ji běžně považují 
za symbol společných cílů, zájmů, 
hodnot… Chováme se vždy i k naší 
skautské hymně s tímto vědomím? 
Jak důsledně respektujeme její 
ideovou vážnost, uznanou formu, 
symboličnost?

Nezřídka při nejrůznějších 
skautských akcích se setkáváme 
s rozšiřujícím se nešvarem zpívání 
pouze první sloky Junácké hymny! 
Junácká hymna má ale sloky dvě, 
dynamicky na sebe navazující 
a rozvíjející vetknutou myšlenku. 
Ve druhé sloce je dokonce opakova-
ně položen akcent na skautské heslo 
- Buď připraven! 

Není takové svévolné oklešťování 
hymny jistým výrazem neúcty nejen 
k písni samotné, ale i tradici našeho 
skautingu?                                         (sj)

Kromě již vyjasněného rozporu 
ve slovech bývá/kývá se při inter-
pretaci Junácké hymny vyskytuje 
ještě jedna dvojkolejnost.

Nezřídka v úvodu druhého verše 
2. sloky dochází k záměně předlož-
ky „v“ za nesprávné „k“. Verš správně 
zní: V obraně dobra a krásy / dožiješ 
vlasti své spásy… 

Neopodstatněnou záměnou 
předložky ztrácí verš smysl a text se 
v dané pasáži stává nesrozumitelný. 
Zlé jazyky dokonce tvrdí, že spojení 
„k obraně…“ bylo do textu hymny 
podsunuto (?!) z někdejšího pionýr-
ského pozdravu...

V obraně dobra
a krásy!

Víte, že...
…počátkem 20. let se původ-
ní čtvrtá sloka písně Junácká 
(Chcem´ věrni zůstat také dál…) 
stala hymnou lesních škol? 

…první zvukové nahrávky 
Junácké hymny byly pořízeny 
na přelomu 20. a 30. let minulého 
století? Skladby interpretovaly 
pěvecký sbor Bakulovi zpěváčci 
a taneční orchestr R. A. Dvorského. 

…v roce 1969 byla vydána gra-
mofonová deska (SP) se studiovou 
nahrávkou Junácké hymny? 
Instrumentální verzi (je považová-
na za oficiální nahrávku hymny) 
v podání velkého dechového 
orchestru Supraphonu doplňuje 
na straně B singlu Hymna lesních 
škol ve vokálním provedení (bez 
hudebního doprovodu) Sboru 
Lubomíra Pánka. 

…i v oddílech neslyšících skautů 
mohou „zpívat“ Junáckou hymnu? 
Pro potřeby sluchově hendikepo-
vaných skautů vznikla v rámci vy-
sokoškolské práce videonahrávka 
hymny ve znakové řeči. Ojedinělá 
úprava má jednu sloku a zjedno-
dušeně vyjadřuje obsah první části 
Junácké hymny.

…skauti na Slovensku zpívají 
svoji národní úpravu Junácké 
hymny? Originální text F. S. Pro-
cházky citlivě přebásnil do slo-
venštiny prozaik Milan Ferko. 
Skautskou hymnu si slovenští 

skauti ponechali 
i po rozdělení 
republiky v roce 
1993. Na rozdíl 
od Junáka – české-
ho skauta, v jehož 
současné legislativě 
není Junácká hymna 
zakotvena v žádném 
předpise (!), je Skaut-
ská hymna defino-
vána hned v úvodu 
stanov Slovenského 
skautingu.

Faksimile dopisu z korespondence 
autora textu Junácké hymny 

s Milošem Seifertem.
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Není třeba se zmiňovat o vodá-
cích a jejich plavidlech. Méně je už 
ale známo, že i v našich zeměpis-
ných šířkách se rozvíjel také letecký 
skauting! Na Slovanském jamboree 
1935 v Polsku předváděli místní 
harceři své umění s kluzáky. Krátce 
– díky darovanému motorovému 
jednoplošníku od Jana Bati – se 
aeroskautingu věnovali i skauti 
na Slovensku. Letoun však záhy 
u Prešova havaroval…

Zůstaňme však na zemi a projeď-
me se zeměkoulí křížem krážem se 
skauty na čtyřech kolech.

SKUTEČNÝ MISTR 
VOLANTU

Největším světo-
běžníkem ve stoleté 
historii českého 
skautingu byl 
František Alexander 
Elstner. Ve dvaceti se 
zúčastnil prestižního 

kurzu v Gilwellu a získané zkuše-
nosti zúročil při zrodu našich les-
ních škol. Poté, od počátku 30. 
let minulého století, se věnoval 
hlavně motorismu, 
cestování a literatuře.

Za volantem 
desítky automobilů 
Aero a Škoda projel 
v průběhu tří desetiletí 
všemi směry Evropou, 
celým americkým kontinentem 
a v Africe od egyptských pyramid 
až k rovníku. Řada Elstnerových 
dálkových jízd se zapsala do moto-
ristické knihy rekordů.

S VÁNOČKOU NA JAMBOREE
V roce 1933 se v maďarském 

Gödölö uskutečnilo 4. světové 
skautské jamboree. Příležitost 
k návštěvě si nenechal Elstner ujít. 
Do Maďarska však nejel jako řidič, 
ale spolujezdec automobilového 
závodníka Bohu-
mila Turka s vozem 
Aero.

Na tábořiště čs. 
skautů nepřijeli 
s prázdnýma 
rukama. „Přivezeme 
chlapcům něco 
dobrého na zub,“ 
řekli si společně. 
Ve vysočanské 
pekárně Odkolek 
nechali upéct 
téměř tři metry (!) 
dlouhou vánočku. 
Nevídaný kousek 

byl pečlivě zabalen 
do ochranného 
plátna a v dýhovém 

krytu upevněn na široké prkno 
u boku žluté aerovky. 

Závodník Turek šlápl na plynový 
pedál a vůz s litrovým motorem 
profrčel trasu z Prahy do Gödölö 
u Budapešti (kdepak v té době 
byly dnešní moderní dálnice?) 
za necelých šest hodin! Uvítání 
našimi skauty bylo bouřlivé a z vá-
nočky nezbyl záhy ani drobek. 
Legenda praví, že cestovatelé 
přivezli skautům vánočku ještě 
teplou…

Foto: archiv Junáka Skautského institutu
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S čím víc, než s přírodou, by měl být skauting bytostně spojen? Skauting je však 
také komplexní přípravou mládeže pro život, v případě dospělých jde i o životní styl. 
K obojímu patří dnes neodmyslitelně i doprava a cestování. Jen s pohybem po svých 
a na „vlastní pohon“ prostě ani ve skautingu nevystačíme…
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Skauti na čtyřech kolech:
Zeměkoulí křížem krážem

Nejmladší z rodu „skautů“ 
z Mladé Boleslavi: Škoda Rapid 
Spaceback Scoutline.

Fo
to

: a
rc

hi
v

Cestovatel F. A. Elstner

Bohumil Turek 
s aerovkou Gödölö 



ZA VÝCHODEM SLUNCE
Ať byl F. A. Elstner mistrem volantu 

a cestovatelem nad jiné výjimeč-
ným, všechny dobrodružné sny 
se mu nevyplnily. Bílým místem 
na jeho cestovatelské mapě zůstala 
například Asie. Přesto pneumatiky 
„skautského“ auta na asijské půdě 
stopy později zanechaly.

Čtyři desetiletí po Elstnerově úmrtí 
se o to přičinil skautský tandem Aleš 
Cahlík z Holešova na Kroměřížsku 
a Jakub Pejcal z Jihlavy. S vozem 
Škoda 120 L se vloni vypravili 
na 18 tisíc km dlouhou cestu do Ja-
ponska, na 23. světové jamboree. 

Cesta přes Polsko, pobaltské státy 
a Rusko a pak trajektem přes Jižní 
Koreu trvala 53 dnů. V cíli, prefektuře 
Jamaguči na ostrově Honšú neda-
leko Hirošimy, se dočkali – stejně 
jako Turek s Elstnerem 82 let před 
tím v Maďarsku – bouřlivého uvítání 
od české výpravy i dalších účastníků 
jamboree. Vánočka sice tentokrát 
chyběla, skautského ducha cestova-
telské dvojice však ocenil i prezident 
WOSM João Armando Gonçalves 
(foto vpravo).

SCOUTLINE: SMĚR FRANCIE
Že ani oldskauti nezůstávají při 

zahraničních cestách stranou sedlání 
„koní pod kapotou“, potvrdila letos 
delegace Kmene dospělých auto-
mobilovou výpravou na Evropskou 
konferenci ISGF ve Francii. Do Tours, 

Na zářijové evropské konferenci ISGF ve francouzském Tour došlo i ke „stří-
dání stráží“ v řídícím výboru kontinentálního společenství dospělých skautů.

V čele „oldskautské“ Evropy stanula nově Doris Stockmann z Finska, která je 
ve čtyřčlenném výboru současně zástupkyní skandinávských zemí. Na pre-
zidentském postu vystřídala Rakušana Hanse Slance. Reprezentantkou Stře-
doevropského subregionu a sekretářkou výboru se stala Angela Dernbach 
z Německa, oblast komunikace a spolupráce s WOSM a WAGGGS převzala 
Ana Rodrigues ze Španělska a o ekonomiku se bude starat Belgičan Pierre 
Decoene.

Jednání konference probíhalo v přátelské 
skautské atmosféře, přesto v dílčích otázkách 
chodu evropského společenství se delegace 
z 25 států názorově rozcházely. 

V závěru se rozhodovalo o pořadatelství 
příští 10. konference:  Kandidaturu představily 
delegace Německa a Kypru. Z hlasování vyšli 
úspěšně naši západní sousedé, jubilejní jednání 
se tak uskuteční v roce 2019 v Brémách. 

(os)

Evropa s novým vedením

hostitelského města vrcholného 
evropského jednání 25 národních 
gild, vyrazila tříčlenná oldskaut-
ská posádka stylově – vozem 
Škoda Rapid Spaceback Scouline, 
nejmladším přírůstkem v rodině 
„skautských“ modelů mladobole-
slavské automobilky.

Nejeden motoristický nad-
šenec se skautským srdcem 
uvažuje při koupi auta právě 
o modelu Scout (vlajkovým 
vozem je Octavia 4x4) či Scoutline. 
Prostor „magoše“ bohužel neu-
možňuje více přiblížit tyto auto-
mobily. Proto se o hrst zkušeností 
z téměř tři tisíce kilometrů dlouhé 

cesty do Tours a zpět z pohledu 
uživatelských vlastností „skautské“ 
Škody Rapid podělí posádka ve vá-
nočním vydání kmenového e-zinu 
Postilion.                                         (sj)

Foto: Karel Pešek 
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Škoda 120 L v Japonsku



Vánoce jsou svátky klidu a míru. V křesťanském společenství 
připomínají i dobu narození Ježíše Krista. Právě s místem jeho 
příchodu na svět se pojí také novodobá sváteční tradice, jejímiž 
nositeli jsou skauti – předávání Betlémského světla.

Do Ježíšova rodiště, jeskyně 
na okraji městečka Betlém, 
jižně od Jeruzaléma 
v centrální části Izraele, 
se pro plamínek 
Betlémského světla 
vypravili poprvé 
rakouští skauti 
v roce 1986. Symbo-
lický oheň byl letecky 
dopraven do Lince, kde 
se předávání Betlémského 
světla stalo součástí charitativ-
ní rozhlasové a televizní sbírky 
ve prospěch zdravotně postiže-
ných dětí.

Hned po obnově skautingu 
doputoval plamínek z Rakous-
ka i k nám. Přivezli jej exiloví 
skauti. Už v prosinci 1989 zazářilo 
světélko od Ježíšových jeslí i pod 
sochou sv. Václava v Praze. 
Od počátku 90. let si převoz 

Betlémského světla z Vídně 
k nám vzali za své skauti 

z Brna. Odtud se zejména 
po železnici dostává 

plamínek do stovek 
míst celé republiky. 
Skauti jej přinášejí 
i do odlehlých osad, 
stejně jako do míst-

ních farností, nemoc-
nic, domovů seniorů 

a podobně.
V mnoha místech a střediscích se 

Betlémského světlo stalo společ-
nou aktivitou skautů všech gene-
rací – a oldskauti nestojí stranou!

Novodobá sváteční tradice se 
od našich jižních sousedů už 
postupně rozšířila do tří desítek 
zemí. V roce 2001 se Betlémské 
světlo dostalo z Evropy i za Atlan-
tik do USA, později se v zámoří 
připojila Kanada.                                (sj)

1. Skauti ze střediska Ladislava Ruska ve Velkém Týnci 
na Olomoucku rozsvěcují plamínek Betlémského světla 
ve všech obcích, v nichž jsou rozesety jejich oddíly, i v dalších 
místech v širokém okolí. Oldskaut Jan Pečínka – Jambo zajíždí 
s mladšími „světlonoši“ pravidelně i do obnoveného poutního místa Stará 
Voda na severním okraji vojenského újezdu Libavá. 

2. Přímo ve skalní stěně jeskyně u Betléma je vsazen symbol kříže, který ukazuje 
na místo Kristova narození. Právě tady se rozsvěcuje Betlémské světlo, které se 
posléze šíří po zeměkouli. Snímek kříže z posvátného místa pořídil svým objek-

tivem oldskaut Bohumil Koláček – Abbé z Březiny u Zruče nad Sázavou při 
své nedávné návštěvě Izraele.

3. Kulisy vánoční atmosféry na náměstí v Kutné Hoře 
dotváří každoročně i indiánské týpí. O sváteční světélko 

od skautského stanu je mezi místními občany velký zájem 
až do pozdního večera.

1

2

3

Foto: Ladislav M
arek, Bohum

il Koláček a archiv/Jan Pečínka 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO:
TŘI DESETILETÍ POSELSTVÍ VÁNOC


