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Junák – český skaut má za sebou další 
mezník své novodobé historie: XV. valný 
sněm. Uskutečnil se v poslední březnový 
víkend ve Velkém Meziříčí. Na místní orga-
nizátory, jímž vypomohli i skauti z Třebíče, 
lze pět jen chválu: Bezvadně připravili sně-
movní sál v Jupiter clubu i zázemí akce, 
servis šlapal jak hodinky. Na přilehlém 
hlavním náměstí vyrostl skautský tábor 
s podsadovými stany i týpí. Bylo si z čeho 
vybírat i v doprovodném programu.

Samotné jednání sněmu, ač toho bylo 
na pro-
gramu 
hodně, 
se ale 
chvíle-
mi zadrhávalo ve šňůře procedurálních 
kliček, obsahem se opakujících diskusních 
příspěvků či formulačně klopýtajících 
návrhů. Nadmíru (a zbytečně) dlouho 
se řešilo téma nového loga. Výsledek 
není ideální, byť se zdá „vítězstvím 
všech“: Obrazovou část symbolu (už její 
dvojkolejnost v základní a členité verzi je 
diskutabilní) bude napříště možno užívat 
nejen s dosavadní slovní značkou SKAUT, 
ale i se slovem JUNÁK, nebo naopak bez 
jakéhokoliv textu… 

Vzdor napnuté časové ose se 
naštěstí klíčová tematika výchovy 
vtěsnala do vyčleněného prostoru 
jednání v plánované šíři. 

To, co snad ale nejvíce zajímá členy 
Kmene dospělých – téma Dospělí 
v organizaci, bylo sice probráno širo-
ce, ale jen s dílčími závěry. Ty obecně 
shrnují dvě usnesení o potřebě další 
diskuse a hledání odpovědí na vyřče-
né otázky k mnohavrstevní problema-
tice „dospělých“. Na řešení je prostor 
do příštího sněmu. Obě usnesení 
citujeme v rámečku.

Široká problematika dospělých se 
bezprostředně dotýká i organizace 
a struktury Kmene dospělých. Je třeba 
připomenout, že už před sněmem 
byl náčelnictvem novelizován jeden 
z hlavních předpisů Junáka – Organi-
zační řád. Ten provádí (s účinností od 1. 
dubna) i některé – nikoliv marginální – 
změny ve vztahu ke kmenové řídící síti. 
Od nynějška například není zastoupení 
okresních a krajských legátů KD (nový 
výraz nahradil dosud užívané označení 
pro zpravodaje) v radách VOJ automa-
tické. Se zástupci oldskautů (a stejně tak 
vodních skautů) v okresní nebo krajské 
radě bude muset vyslovit příslušný 
sněm souhlas!

Český skauting dospělých (oldskau-
ting) tak nyní čeká velice náročný běh 
„na dlouhou trať“. Bude mít podobu 
mnoha jednání, diskusí, návrhů a roz-
hodnutí, ať už na vrcholné úrovni, nebo 
jim budou sekundovat názory a postoje 
členské základny ve střediscích. Kdo 
se někdy v atletice postavil na trať 
takové náročné štreky, ten potvrdí, že ve 
startovní pozici je odhadnutí výsledku 
„dlouhé míle“ spíše loterií, než jakékoliv 
jistoty…

„Oldi“ na startu dlouhé míle

Ani oldskauti se do bu-
doucna neobejdou – uvnitř 
Kmene dospělých i celé 
skautské organizace, 
v rámci ISGF stejně jako ve 
vztazích s veřejností – bez 
aktivního využívání mo-
derních prostředků a forem 
komunikace. 

Do jarního finiše se přehoupla 
příprava nových internetových 
stránek KD, na web budou navázány 
kmenové profily na sociálních sítích 
(facebook, twitter). Více se chce 
skauting dospělých ukázat prostřed-
nictvím video-serveru YouTube. 

Hledáme spol upracovníky 
do komunikač ního týmu
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Slavomil Janov 
šéfredaktor

  Usnesení XV. VSJ/14 
Valný sněm ukládá Náčelnictvu a Výkonné 
radě zpracovat metodiku a pomocné 
materiály pro komunikaci a práci 
s dospělými v organizaci, za účelem 
spolupráce a využití jejich potenciálu. 
Považujeme dospělé členy za důležitou 
součást Junáka – českého skauta.

  Usnesení XV. VSJ/18 
Valný sněm ukládá Náčelnictvu zabývat 
se otázkou dospělých členů v Junáku 
– českém skautu na základě proběhlé 
předsněmovní diskuze a předložit téma 
s konkrétními náměty a návrhy k řešení 
k diskuzi v hnutí. Na dalším sněmu 
předložit zprávu o konkrétních výsledcích 
k této problematice.

Sněmové jednání o logu zvýraznilo také nasvícení 
věže místního kostela v podobě diskutovaného 
symbolu. Na náměstí vyrostl také ukázkový 
skautský tábor (1). Jednací sál poskytl pro více 
než 500 delegátů dobré pracovní podmínky. Členy 
KD však překvapilo, že ve výzdobě, vedle vlajek 
světových organizací WOSM a WAGGGS, chyběl 
symbol mezinárodního společenství dospělých 
ISGF (2).  Díky spolupráci KD s Klubem skautských 
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Hodnocení bylo možné vyplnit 
i elektronicky přes skautskou Kři-
žovatku. Samotný dotazník ovšem 
není jediným zdrojem zpětné vazby: 
Poznatky k potřebě a obsahu 
časopisu byly získány také 
ve skupinové diskusi 
(focus group) na loňském 
oldskautském jamboree, 
podněty vzešly rovněž 
z předsněmovní 
diskuse i ankety na 
podzimním sněmu 
KD v Šumperku. 

Hodnocení 
pilotního projektu 
provedlo i kmeno-
vé náčelnictvo. V souladu 
s usnesením 10. sněmu KD 
doporučilo, aby MAGOS 
nadále vycházel podle 
dosavadní koncepce, ale 
– bude-li to možné 
– byl rozšířen rozsah 
časopisu. Přidané 
strany by umožnily 
obohatit obsah 
i zpestřit grafickou 
podobu magazínu.

Prostřednictvím 
elektronického 
dotazníku se mohli 
k  „magoši“ vyjádřit i ti, kteří 
neodebírají spolkový časo-
pis. Skautské časopisy lze 
číst také on-line (https://
casopisy.skaut.cz). Je otáz-
kou, jak se v hod-
nocení projevily 
odpovědi nečlenů 
KD nebo nahodilých 
respondentů, kteří 
si časopis nanejvýš 
„prolistovali“ na displeji mobilního 
telefonu…

 U „koláčů“, v nichž se přímo odráží, 
jak byly naplněny indikátory hod-

nocení, je zřejmé, že většinu cílů se 
časopisu podařilo naplnit! Některé 
„kousky“ jsou ale překvapivé – napří-
klad jen necelých 40 % respondentů 

uvedlo, že se z časopisu dově-
dělo o možnosti zúčastnit se 

národního oldskautského 
jamboree nebo nevědí, 
co je to charitativní sbírka 

Mince k minci. Přitom 
obsáhlé informace 
o jamboree přinesla 
dvě čísla před akcí, 
pozvánku doplnila 
interaktivní hra 
a do Miletína zvala 
i obálka jednoho 

vydání (2/2016). Podobně 
o projektu Mince k min-
ci – konkrétně podpoře 
výcviku asistenčních psů – 
jsme psali ve třech ze šesti 

čísel a informovali 
také o loňském vý-
těžku pro výcvikové 
centrum Pomocné 
tlapky. Jak by se 
tedy sebralo více 
než 13 tisíc korun, 
kdyby oldskauti 
o možnosti podpo-
řit projekt nevěděli?  

Nyní půjde o to, aby byl 
pilotní projekt zhodnocen 
komplexně, s ohledem na 
všechny získané poznat-
ky. Přínos časopisu pro 

kmenovou činnost 
a rozvoj skautin-
gu dospělých je 
zřejmý. Rozhodnutí 
o budoucnosti, čili 
v jaké formě a roz-

sahu budou členové KD mít možnost 
číst svůj magazín, padne na jarním 
zasedání Náčelnictva Junáka – čes-
kého skauta.                                   (os)

Jak chutnají „koláče“?

Hledáme spol upracovníky 
do komunikač ního týmu

Nové aktivity vyžadují posí-
lení komunikačního týmu KD 
o další zájemce o tuto práci. 
Vítáni jsou zejména členové 
„juniorských“ klubů. Nejžha-

vější bude hned od roku 2018 
obsazení pozic editora a správce 

webu i koordinátora elektronické 
komunikace. Snahou je také rozšíření 
redakčního kruhu „magoše“, aby obsah 
časopisu více zacílil na generaci 30+. 
Moderním formám komunikace bude 
věnován i podzimní seminář ITOS. 

Informace – tel.: 602 686 725 
email: oldskauting@email.cz.     (op)

V minulém čísle časopisu našli čtenáři vložený dotazník, který 
měl zjistit, jak byly naplněny cíle pilotního projektu přílohy 
Skautského světa pro členy Kmene dospělých. 

Pro budoucnost časopisu 
MAGOS bys doporučoval/a aby: 
• Byl zachován (83,5 %)
• Byl zrušen a obsah byl začleněn 

do Skautského světa (12 %)
• Byl zrušen (4,5 %) 

Jak ti vyhovuje způsob 
distribuce přílohy?
• Dosavadní způsob – vložení 

do Skautského světa – mi 
vyhovuje (82,5 %)

• Odebíral/a bych raději jen 
Skautský svět (11,5 %)

• Odebíral/a bych raději jen 
přílohu MAGOS (6 %)

Inspirovali jste se časopisem 
pro program klubu? 
• Ano (56,3 %) 
• Ne (43,7 %)

(dotazník vyplnilo 253 respondentů)

sběratelů byl skauting dospělých propagován 
i v expozici Českého skautského muzea (3). 
Jednání sněmu sledovali z balkónu i hosté z řad 
Svojsíkova oddílu a KD (4). Diskusi k postavení 
dospělých v organizaci naslouchali pozorně 
i čelní kmenoví představitele, náčelník Marek 
Matýsek a místonáčelní Ladislava Marešová 
(5). Impozantní společné foto všech účastníků 
sněmu na náměstí ve velkém Meziříčí (6).
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Chybí v oldskautském puzzle nějaký 
dílek? Měly být v mozaice i zprávy 
z dalších krajů? Záleží jen na vás, jak 
bude puzzle poskládáno příště!

V první březnovou neděli se po bez-
mála tří čtvrtě století rozezněl v centru 
Prahy zvon na jižní věži kostela sv. Havla 
na Starém Městě. Původní zvon byl „zre-
kvírován“ za 1. světové války, druhý padl 
za oběť následnému globálnímu 
válečnému požáru.

Z iniciativy Nadace Charty 77 
byla vloni založena sbírka na 
výrobu nového zvonu, který má 
symbolicky připomínat odkaz 

prezidenta Václava Havla. 
Náklady na výrobu 
a umístění půltuno-
vého, přibližně metr 
vysokého i širokého 
zvonu Václav dosáhly 
zhruba 800 tisíc korun. Cel-

kem sbírka vynesla 1,3 milionu Kč.

Do sbírky se významně zapojili 
i pražští oldskauti: Individuálně či 
společným klubovým příspěvkem 
podpořili prospěšný projekt více než 

30 tisíci korunami. „ Jsme rádi, že 
přiměřenou částkou pomohli 
zajistit potřebný obnos 

i členové Kmene dospělých 
z hlavního města,“ zhod-
notil výsledek iniciátor 
oldskautského zapojení 

se do projektu Petr 
Hejma ze 48. klubu 
OS. „Zbylé finanční 
prostředky budou 
využity na Cenu 

Václava Havla, 
podporující osobnosti 

a instituce bojující za lidská práva.“    (ph)

I velikonoční zvyky a tradice 
vyplňují program činnosti Kmene 
dospělých. Dokazují to také 
momentky z klubové 
schůzky z Dobrušky. 
Do zdobení a výroby 
věnečků z kraslic 
se ovšem pustily ne-

jenom oldskautky, ale 
i ruce zástupců „silného 
pohlaví“. Sváteční setkání 
zpestřilo také povídání o jaru, 
vlastní  jarní básničky téměř 
90leté sestry Hanky Chrtkové, 
připomenutí Světového dne di-
vadla  (27. 3.) i soutěž z divadel-
ní hantýrky, kterou s přehledem 
vyhrála 92letá Vlasta Ulrychová.  

Temné uličky a zákoutí tajuplných 
Stínadel znovu ožívají! Na stínadel-
skou románovou trilogii Jaroslava 
Foglara navázalo vlastní tvorbou už 
několik dalších autorů (S. Hrnčíř, J. Ve-
linský, J. Schwemlein), pro něž zůstaly 
mnohá tajemství z původní knižní 

řady Záhada hlavolamu, Stínadla se bou-
ří a Tajemství Velkého Vonta nevyjasněna 
a vyřčené otázky nezodpovězeny.

Velice plodným autorem je i olomouc-
ký oldskaut Josef 
Červinka – Grifin, 
člen 606. oddílu 
střediska Žlutý kví-
tek. Už jako skaut-
ský vůdce se v 80. 
letech při vymýšlení 
jedné z dlouhodo-
bých her pro vlastní 
oddíl inspiroval 
tematikou ponu-
rých uliček plných 
Vontů. Jako libreto 
hry napsal román 
proložený několika 
herními úkoly – 

Poselství ze Stínadel. Nyní se Grifin vydal 
do ponurého městského labyrintu zno-
vu. V limitovaném autorském nákladu 
vyšel „5. díl“ Stínadel s názvem Poslední 
stínadelské tajnosti. Dějově pestře 
vybroušené 328stránkové dílo dopro-
vodil tematicky přiléhavými ilustracemi 
Petr Modlitba, považovaný zejména 
v kresbách z prehistorie za následovníka 
Zdeňka Buriana. 

Zájemci o Červinkovu knihu, ke kterým 
se pro omezený počet 
sběratelských výtisků 
nedostane, si mohou 
román – stejně jako 
předchozí Poselství ze 
Stínadel – stáhnout 
na webu tábornické-
ho oddílu Karvinská 
Trojka (www.ka3.cz).  

Na snímku je tvůrčí 
tandem – Grifin (vle-
vo) a ilustrátor Petr 
Modlitba – zachycen 
při podepisování 
výtisků nové knihy.

(mi)
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Zvon Václav už hlaholí Velikonoce v Dobrušce
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…vyrážejí společně oldskauti 
z Vysočiny a středních Čech uví-
tat jaro právě do lůna probouze-
jící se přírody, do kraje s nebý-

vale velkým plošným výskytem 
těchto květin. Vzácnou lokalitou 
je přírodní chráněná oblast Velká 
a Malá Olšina na pomezí regionů 
Havlíčkobrodska a Kutnohorska.

Stínadla znovu ožívají

Když rozkvet ou bledule…
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Až s nečekaně velkou odezvou čte-
nářů se v oldskautském puzzle minu-
lého čísla setkal „fotostřípek“, kterým 
jsme připomněli, že na skautský slib 
není pozdě ani v dospělosti. 

Je proto dobré připomenout, že právě 
pro dospělé zájemce o skauting byla 
díky zanícení oldskautů Plzeňského kraje 
vydána v roce 2012 potřebná metodická 
příručka. Obsah pěti základních a dále 
pak podrobněji členěných kapitol je 
přehlednou rukovětí, která příchozí členy 
kubů – zejména ty, kteří neměli příleži-
tost projít skautingem v mládí – provází 
úskalími, jež na neznalé nováčky 
čekají po vykročení 
na oldskautskou 
stezku. V brožuře je 
přehledně popsána 
skautská historie, or-
ganizace a symbolika, 
formy činnosti klubů 
a vzdělávání v KD, 

je připojen přehled literatury, nechybí 
drobné návody k činnosti či přehled 
výrazných fenoménů skautingu (slibové 
obřady, jamboree…).

V tištené verzi již byla příručka (vydána 
jako druhý svazek Kmenové knižnice 
OS) téměř rozebrána. Výtisk byl dodán 
do každého klubu. O zbývající volné 
výtisky z archivu KD si mohou zájemci 
napsat na e-mail: oldskauting@email.cz. 
Zároveň je k dispozici několik posled-
ních výtisků úvodního svazku Kmenové 
knižnice – brožury M. Vosátky a kruhu 
autorů: Oldskautům na cestu (1999). 
V dostatečném množství je k mání sešit 
motivačního programu OS 21. Od května 

bude metodická příručka 
i handbook Jednou skau-
tem, navždy skautem ke 
stažení v elektronické 
podobě na novém 
webu Kmene dospě-
lých.                   (pp, os)

Velikonoce v Dobrušce

Také letošní výprava oldskautů 
z Havlíčkova Brodu, Světlé nad 
Sázavou, Ledče, Kolína i Městce 
Králové nabídla impozantní pohled 
na tříhektarovou plochu s deseti-
tisíci bělostnými kvítky. Výstižně 
a poeticky to popsal doyen skupiny 
– 90letý Stanislav Kovařík – Sonny: 
„To snad lesní víly rozprostřely své 
bílé závoje po celých plochách olši-
nových lesíků, aby nás potěšily…“

Jako přídavek prvního jarního 
výšlapu si „oldi“ každoročně vybí-

rají i některý z dalších zajíma-
vých cílů v okolí: Letos zvolili 
zříceninu tvrze Chlum, jejíž 
podzemní chodby ústí až v 15 

km vzdálené Čáslavi!   (jk, mš)

Stylové bylo i občerstvení – například 
netradiční pamlsky v podobě kuřátek 
z piškotů a kousků želatinových med-

vídků.                  (iv)

Mezinárodní den Země (22. 4.) 
slaví pardubičtí skauti už řadu let 
netradičním závodem a soutěžemi 
v koulení alobalových koulí ze strá-
ně pod hradem Kunětická hora.

„Hlavním cílem akce AL-KO, kterou 
pořádá středisko Polaris, je ekolo-
gická výchova chlapců a děvčat 
formou zábavných aktivit,“ 
říká za pravidelné pomocníky 
organizátorů Josef Richter 
– Joe, člen pardubického 
14. klubu OS. „Skauti celoročně 
sbírají alobalové obaly čokolád, víčka 
z jogurtů, hliníkové plechovky a podob-
ně, aby pak z nich na Den Země vyrobili 
´závodní´ koule. Na akci se každoročně 
sjíždí více než 200 či 300 skautů z celé 
republiky. Soutěžní disciplíny jsou růz-
norodé – koulemi se shazují kuželky, 
koule se přenášejí na lopatě, je třeba 
zdolat lanovou překážkou dráhu… 

Především se však skauti tímto způso-
bem učí sbírat a třídit suroviny, které by 
jinak skončily v odpadcích, a tím přispí-
vají k potřebné ochraně přírody.“

Ke zdaru akce ovšem přispívají 
dospělí nejen v roli spoluorganizáto-

rů. Jako tvůrci „oldskautské koule“ 
se AL-KO rozhodli podpořit 

i členové KD z hlavního měs-
ta. „Sesbírali jsme více než dva 
kilogramy aluminiových víček 

a obalů a vyrobili kouli téměř 
velikosti volejbalového míče. 

Předali jsme ji organizátorům akce 
pod Kunětickou horou,“ říká pražský 
legát KD Ondřej Přerovský – Lazebník. 
„Je jen škoda, že se k výzvě z loňského 
3. čísla kmenového magazínu nepřidali 
oldskauti z dalších krajů. Mohli jsme 
pod Kunětickou horu přikutálet společ-
ně třeba kmenový aluminiový medicin-
bal…“                                                                (sj)

Skauting: nikdy není pozdě

Když rozkvet ou bledule…
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Eduardova stoletá životní pouť se 
podstatnou měrou překrývá s jeho 
oddaností skautingu. Po chlapec-
kém sokolském rozletu se v roce 
1934 setkává se skauty z křesťan-
ského společenství (ministrantů) 
Legio Angelica vedeného páterem 
Methodem Klementem. „Na letním 
táboře v Kunkovicích u Čachrova 
na Šumavě jsem složil skautský slib. 
Byl jsem ale stále ´civilista´: Skautský 
kroj byl hrozně drahý a tatínek mi od-
mítl koupit za velké peníze oblečení, 
ve kterém bych – jak říkal – jen běhal 
s malými kluky po lese. Páter Klement 
však vyhlásil v Legio Angelica soutěž 
v propagaci skautingu mezi mládeží. 
Odměnou byl právě kroj. Já byl asi 
nejaktivnější, vyhrál jsem a konečně 
se stal skautem v plné parádě,“ vzpo-
míná Eduard s úsměvem na „pra-
věk“ českého skautingu.

Těsně před koncem první re-
publiky si Eduard odbyl u letců 
vojenskou službu. Potom začal 

pracovat v malé rodinné firmě jako 
obchodník s realitami. To už se však 
k moci dostával nacismus, začali 
deportace Židů. Markova rodina se 
snažila alespoň finančně podporo-
vat postižené židovské rodiny, což 
neušlo pozornosti protektorátních 
úřadu. Eduarda vyšetřovalo gesta-
po, s velkým štěstím nebyl odvlečen 
do koncentráku, ale strávil pouze tři 
měsíce v české vazbě.

V poválečném Junáku se už 
Eduard sám zapojil do výchovné 
práce, začal vést vlčata. Skautským 
ideálům zůstal věrný i po únoru 
1948. V odbojové skupině zajišťoval 
pomoc perzekuovaným rodinám 
i přechod hranic na Západ. Odpla-
ta režimu byla neúprosná: 10 let 
těžkého žaláře a práce v jáchymov-
ských dolech. Za mřížemi pobyl 
nakonec „jen“ sedm let.

Koncem 60. let byl opět mezi prv-
ními činovníky, kteří rozdmýchávali 
uhaslá skautská ohniště. Budoval 

junáckou organizaci v Praze 2, ale 
stále byl nablízku i skautskému 
potěru. Právě na jednom táboře tak 
získal přezdívku Hroznýš.

„Službu v kuchyni měly světluš-
ky. Nebyl jsem spokojen s tím, jak 
oškrábaly brambory. ´To i kluci by 
zvládli líp,´ káral jsem je. Holky se 
načertily, odběhly kamsi k lesu a pak 
jsem slyšel z blízkého návrší jejich 
hlásky: ´Eduarde – Edo – ty máš 
hrozný jméno. Jsi Hroznýš!´ Tak mi to 
zůstalo. Ale jsem rád – vždyť v Knize 
džunglí právě hroznýš Ká v pomohl 
Mauglímu, když jej ohrožovala tlupa 
opic…“ vysvětluje Eduard, jak se stal 
Hroznýšem.

„V době pražského jara jsem byl 
skautským předsedou v Praze 2. 
V rámci obvodu byl registrována 
i známá Foglarova Dvojka. Naše 
oddíly se příležitostně setkávaly 
na výpravách, například v Prokop-
ském údolí. Jako předseda obvodu 
jsem však byl s Jestřábem ve styku 

6

Eduard Marek — Hroznýš: 
na stoleté životní stezce!

Při setkání s tímto 
vitálním oldskautem se 
ani nechce věřit, že v jeho 
rodném listě je vepsáno 
datum, kdy neexistovalo 
ani samostatné 
Československo: 
17. březen 1917. 
Ano, nejstarší český 
skaut Eduard Marek, 
přezdívkou Hroznýš, se 
na prahu letošního jara 
dožil v plné svěžesti, 
duševní síle a dobré 
kondici 100 let! 
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i v administrativě. Snažil jsem se pro 
skauty z našeho obvodu zajistit pení-
ze, jednal jsem na úřadech. Příspěvky 
na tábor tak dostávala i Dvojka. 
S Jestřábem, který byl o deset let 
starší než já, jsme se bavili i o jeho 
zapojení do činovnické práce v okrese 
nebo i kraji. On však nechtěl žádnou 
funkci. Jeho skautským světem byl 
hlavně oddíl. Přímé práce s mládeží 
se přes všechny potíže nechtěl vzdát 
a s činností oddílu byl těsně spjatý až 
do své smrti,“ přidává jubilant další 
vzpomínku.

Po třetí obnově Junáka se 
Eduard Marek stal opět tahounem 

skautingu v Praze 2. Když postup-
ně předal otěže činovnických 
funkcí svým nástupcům, zapojil 
se aktivně do činnosti pražského 
101. klubu OS střediska Maják. To 
bylo založeno v poválečném ob-
dobí mohutného rozmachu Juná-
ka a i v současnosti rozšířenou 
duchovní výchovou v oddílech 
navazuje na prvorepublikovou 
činnost společenství Legio Ange-
lica.

V době svých stých narozenin 
byl Hroznýš doslova v jednom 
kole. V jeho bytě, ve spořilovské 
farnosti i na skautské půdě se je-
den za druhým střídali gratulanti. 
Na světlo se vyklubalo i rozšířené 
vydání Edových knižních pamětí, 
které vyšly poprvé vloni k jeho 
devětadevadesátinám. 

Hroznýšovo slavnostní sako také 
ozdobily stužky dalších vyzname-
nání: Od skautů Prahy 2, kde je 
čestným předsedou okresní rady, 
obdržel symbolický Čestný řád Tří 
orlích per – a k tomu i tři pravá pera 
orla skalního. V řadě gratulantů 
samozřejmě nechyběli ani členové 
Kmene dospělých: Z rukou náčelníka 
KD Marka Matýska převzal Hroznýš 
stříbrnou Medaili Syrinx.

A jak se přidala redakce oldskaut-
ského magazínu? V duchu zákona 
Skaut je veselé mysli, obdržel 
jubilant originální kresbu, která je 
na obálce tohoto čísla“magoše“ 
– a k tomu ještě, jako připomínku 
dávné epizody se světluškami, hrnec 
dokonale oškrábaných brambor. 
Takže, bratře Eduarde – Hroznýši: 
„Mnoga ljeta i dobrou chuť!“              (sj)

S originálním dárkem přišli navečer 
17. března za jubilantem oldskauti pražského 
100. klubu ze střediska Bratří Mašínů. Když 
se Hroznýšův sváteční den chýlil ke konci, 
shromáždili se přímo pod okny věžáku 
na Spořilově, kde Eduard bydlí, a pozdním 
večerem zazněl hlas skautské trubky: „Zapad´ 
den, slunka svit… “ Video večerky pro 
Hroznýše je možno zhlédnout na YouTube: 
www.youtube.com/watch?v=mpEYDC_-sm4

Rukou dvorního kreslíře „magoše“ Jiřího Filípka je Eduard Marek zachycen i na titulní straně 
našeho magazínu. A kde jinde, než na rodném Žižkově? V pozadí kresby je budova reálky, kde 
dal A. B. Svojsík dokupy první skauty. Když byla v roce 1996 odhalena na průčelí školy busta 
náčelníka-zakladatele, mezi účastníky slavnostního aktu samozřejmě nechyběl ani Hroznýš.
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Na mapách je tento kopec 
označen jen kótou 361 metrů nad 
mořem. Když však vystoupáme na 
jeho vrchol, rozevře se ohromná 
proláklina více než dvacetimetro-
vého chřtánu dávného vulkánu. 
„To, co vidíme pod sebou, je už ve 
skutečnosti dílem těžby kvalitní hor-
niny, která vznikla ztuhnutím sopeč-
né lávy. Tím, že na přelomu 19. a 20. 
století byl kámen vyrubán, vrátila se 
tomuto návrší podoba sopečného 
jícnu,“ vysvětloval Vladimír Strán-
ský z turnovského klubu OS ve 

středisku Štika. 
Dříve aktivní 
horolezec 
prozkou-
mal zdejší 
terény už 
mnoho-
krát. Vloni 
přivedl 
k sopce old-
skauty v rámci 
programu letního 
tábora Kmene dospělých v Pařez-
ské Lhotě.

Původní úmysl spustit se na 
dno jícnu se ukázal nereálný. 
Kráter je příliš hluboký, stěny 
jsou téměř kolmé. Zvládnout 
sestup by vyžadovalo nejen od-
povídající horolezecké vybavení, 

Je to co by kamenem 
dohodil, snad tři 
kilometry, severně od 
hradu Kost. V členitém 
pásu lesů, prakticky v srdci 
Českého ráje, se vypíná 
přírodní útvar, jehož 
homole signalizuje, že 
jde o pozůstatek někdejší 
bohaté vulkanické 
činnosti v této oblasti.

Od druhé obnovy skautingu 
u nás (1969 – 1970) je zvláštním 
odznakem vůdců lesních škol 
odlitek hrotu šípu na koženém 
řemínku pověšeném kolem krku. 

Jde o stříbrný odlitek hrotu, který 
severoameričtí indiáni vyráběli 
z obsidiánu, tvrdého, ale zároveň 
křehkého vulkanického skla. 
Zástupci vůdců LŠ nosí stejný 

odznak 
v bron-

zovém 
prove-
dení.

Ori-
ginál 

vzác-

ného hrotu, který byl nalezen 
při archeologickém průzkumu 
dávných indiánských tábořišť na 
území Kanady, věnoval českým 
skautům v roce 1969 Velen Fan-
derlík, někdejší významný před-
stavitel Junáka a poté exilového 
skautingu. Na celé zeměkouli 
jsou známy nálezy pouze čtyř 
špiček obdobných indiánských 
šípů s obsidiánovými hroty. Podle 
něho byly odlity odznaky vůdců 
lesních škol.

(Ne)vydařená expedice 
do chřtánu vulkánu

Symbol z dávných indiánských tábořišť
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Prvními odvážlivci, kteří podstoupili 
zkoušku celodenního hladovění, ml-
čení, samoty a přespání v lese (a v po-
čátku i tří ran prutem po nahých 
zádech), byli členové V. a IX. oddílu, 
tábořící pod Plešivcem u Berouna. 
V roce 1916 navštívil jejich tábor 
„otec českého woodcraftu“ 
Miloš Seifert – Woowotanna 
a skautům vyprávěl o orlích 
perech E. T. Setona. To zřej-
mě inspirovalo vůdce Pětky 
Jaroslava Nováka – Braťku 
k vytvoření speciální zkouš-
ky. Po prázdninách 1917 vyšel 
o Třech orlích perech rozsáhlý 
článek v časopise Junák.

Obsah jednotlivých úkolů 
i samotný odznak se v proudu 
času měnily, podstata však 
zůstala stejná po celé století. 
V mnoha oddílech proto 
přetrvávají i tři rány prutem, 
byť dnes už spíše jen jako 
symbolický rituál absolutoria 
zkoušky. 

VÝZVA I PRO DOSPĚLÉ
„Ač jsou Tři orlí pera 

hlavně zkouškou pro 
skautskou mládež, 
v jubilejním roce ji mohou 
ve speciální podobě podstoupit 
i dospělí,“ říká Roman Šantora – Bobo, 
vedoucí archivu Junáka ve Skautském 
institutu. Ten podrobně zpracoval his-
torii zkoušky (www.skautskyinstitut.
cz/orlipera) a zároveň vyzývá k aktivitě 
i členy Kmene dospělých. „Jubileum 
by se mohlo stát i motivací pro dospělé 
k posilování vlastních schopností sebe-
zapření a trpělivosti v překonání sebe 
sama. Oldskauti mohou najít tři vlastní 
pera, podle toho, co nejvíce potřebují.“ 

Vzhledem k dospělému věku by 
mělo jít o úkoly náročnější, dlouhodo-

bé, které opravdu přispějí k osobní-
mu rozvoji: Potřebuješ se otužovat, 
zhubnout, zlepšit fyzičku, navštívit 
odkládaného lékaře, změnit něco ve 
svém chování? Letos má každý ideální 
„orlí“ příležitost! 

Kdo chce zkoušku podstoupit, 
stanoví si tři vlastní podmínky. 

Jejich splnění doloží překoná-
ním sama sebe. Není třeba 
spěchat, na zvládnutí je čas 

celý tento rok. Kontrolou je pouze čest 
oldskauta.

Ti, kteří naplní svá předsevzetí, mají 
nárok na získání speciálního výroč-
ního odznaku. Lze jej zakoupit přes 
výše uvedený web. Obdobný odznak, 
jen s odlišnou (noční) podobou, však 
bude možno získat při splnění podmí-
nek i zdarma – účastí na podzimním 
Putování za Třemi orlími pery. Půjde 
o historicko-poznávací vycházku po 
místech vzniku zkoušky – 23. září 2017 
v blízkosti Berouna.                          (rš, sj)

ale i potřebnou zdatnost a zku-
šenost. Přesto nikdo z účastníků 
nebyl z „nezdaru“ expedice 
zklamán. „Je to snad tak lepší. Co 
kdyby se vulkán znovu probudil, 
přestože spí už víc než 13 miliónů 
let…“ žertoval jeden z nejmlad-
ších členů party, 38letý Libor 
Čermák z Prahy.

Vydají se letos prozkoumat 
sopky Českého ráje i další party 
z Kmene dospělých? Je to výzva 
zejména pro kluby mladších 
členů. Ti volají po aktivitách pro 
„juniorskou“ generaci Kmene do-
spělých. Nabídka ovšem tady je – 
obdobných akcí nabízí motivační 
program OS 21 celou řadu. Stačí 
jen využít příležitostí a projektů, 
které program obsahuje, nebo 
jej obohatit vlastní aktivitou!

(sj)

Odměna z lávy vulkánu
Chcete zařadit do své sbírky suve-

nýrů kousek obsidiánu? Zúčastněte 
se dnešní čtenářské soutěže! Na tři 
výherce čeká tmavé sopečné sklo ze 
sicilské sopky Etna, nejvyššího činné-
ho a druhého nejmohutnějšího 
vulkánu v Evropě. Šikovné ruce se 
z obsidiánu mohou pokusit vyrobit 
vlastní hrot šípu. A soutěžní úkol?
Zjistěte, jak vysoké je pohoří Etny.

Odpovědi odešlete e-mailem 
oldskauting@email.cz, nebo na 
korespondenčním lístku na adresu 
redakce (viz tiráž).

(os)

Jubileum Tří orlích per
Letos v létě uplyne sto let od zrodu zkoušky, o kterou se pokoušel 
snad každý skaut či skautka. Čím to, že za sto let neztratila Tři 
orlí pera nic na své přitažlivosti a další generace si touží přišít její 
symbol na kroj? 

ky. Po prázdninách 1917 vyšel 

stanoví si tři vlastní podmínky. 
Jejich splnění doloží překoná-
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Podobně jako u nás, i celé Mezi-
národní společenství dospělých 
skautů (ISGF) se intenzivně zabývá 
otázkou, nakolik je skauting dospě-
lých přitažlivý pro generaci odrost-
lých roverů a rangers. Právě ti by 
mohli po odchodu z hnutí mládeže 
najít své další skautské uplatnění 
ve společenství dospělých. „Ztráty“ 
na tomto mezigeneračním mostě 
jsou však celosvětově velké. Oproti 
hlavním mezinárodním organiza-
cím mládeže WOSM a WAGGGS, 
které zastřešují činnost 
téměř 50 miliónů 
chlapců a dívek, 
je ISGF s ne-
celými 200 
tisíci členy 
jen malým 
společen-
stvím.

„Výrazně 
nižší počty 
organizo-
vaných do-
spělých skautů 
jsou přiroze-

ným důsledkem přechodu mladých 
lidí do běžného občanského života. 
Končí studia, hledají si zaměstnání, 
zakládají rodiny, začínají vycho-
vávat potomky,“ říká prezidentka 
evropského výboru ISGF Doris 
Stockmann z Finska. „Důležité je, 
že si mládež odnáší ze skautingu do 
života hodnoty a ideály, které jim 
naše hnutí z odkazu B-P předává. 
Přesto usilujeme o co největší počet 
těch, kteří by postupně omlazovaly 
řady i našeho světového společenství 
dospělých.“

V programu workshopu 
byly proto převážně 

praktické semináře 
a dílny zaměřené 

na zintenzivně-
ní propagace, 

plnější využívání komunikačních 
prostředků včetně sociálních sítí, 
rozvoj P-R v práci národních gild či 
posilování místa skautingu dospě-
lých v občanské společnosti.

Zástupkyně Kmene dospělých 
i na tomto mezinárodním fóru 
prezentovaly kmenový program 
OS 21. V návaznosti na to se na 
workshopu také diskutovalo o „při-
dané hodnotě“ začlenění dospě-
lých skautů do společné národní 
organizace s mládeží, jak je tomu 
u nás, v Polsku i na Slovensku. Ve 
většině zemí ISGF je tento model 
výjimkou.

(hk, an)

O společenském významu workshopu na 
Slovensku svědčila i účast župana (hejtmana) 
Trnavského kraje Tibora Mikuše. Někdejší 
špičkový sportovec (čs. reprezentant v ka-
rate) v rozhovoru s Doris Stockmann ocenil 
prospěšnost skautingu dospělých a vyzvedl 
činnost oldskautů v občanské společnosti. 
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Na vyřčenou otázku se počátkem března pokusily hledat odpověď tři desítky účastníků 
7. evropského workshopu ISGF. Dospělí skauti ze 14 zemí Evropy se tentokrát vydali 
na Slovensko. Hostitelské zázemí našli v prostorách zámku Smolenice na svahu Malých 
Karpat v Trnavském kraji.
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Jak propagovat
skauting dospělých?

Foto: Hana Kaprálková Foto: Vojtech Tóth

Foto: Hana Kaprálková



O tom, jak intenzivně si dospělí 
skauti podávají ruce přes hranice, 
dokazují už dvě proběhlá letošní 
setkání a pět dalších naplánovaných 
akcí do konce roku!

V první únorový víkend se Plzeňští 
sešli s přáteli z Bavorska v Hamrech 
na Šumavě. Tři desítky oldskautů, 
bez rozdílu na svou mateřštinu, se po 
celou dobu báječně bavily: v přírodě 
na běžkách či jen pěší vycházce, 
nebo večer při dvojjazyčné drama-
tizaci pohárky o Popelce – Aschen-
puttel. Obě party si představily svou 
rozmanitou činnost a také poznaly 
(a vzájemně si pochválily!) vlastní ku-
chařské umění. A pak se samozřejmě 
do noci hrálo, zpívalo, diskutovalo…

V březnu se setkání uskutečni-
lo v Německu. Společný cíl byl 

tentokrát v Berlíně. Kromě návštěvy 
několika muzeí a prohlídky dalších 
pamětihodností, se „zlatým hřebem“ 
zájezdu stalo přijetí obou stran 
bavorským poslancem 
Aloisem Karlem na 
půdě Bundestagu! 
Nešlo však jen o ne-
formální návštěvu: 
„S německými předsta-
viteli jsme si vyměnili 
názory například na 
možnosti zjednodušení 
dopravy partnerských 
skautských oddílů 
z Plzně a vládního 
obvodu Oberpfalz. 
K tomu by přispělo 
urychlení dokončení 
projektu vlakového 

spojení Plzeň–Norimberk,“ říká Jiří 
Beran – Robin, vůdce oldskautského 
klubu Bílá střela.

A další plány pro letošek? Společné 
splutí části Dunaje, letní tábor na 
Šumavě, Knappův memoriál v Plzni, 
Brdské podzimní toulání a Silvestr na 
Althütte. Může být stisk levice přes 
hranice ještě pevnější?                (jb)
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Bezprostřední přátelské kontakty už dlouhodobě spojují 
13. klub OS Bílá střela z Plzně s oddílem dospělých skautů 
DPSG z bavorského Rosenbergu.

Stisk levice přes hranice

Inzerce

Foto: D
oubravka Jungová, Jiří Beran a Jaroslav Blum

entritt



Snad každý dospělý skaut nosí v sobě vzpomínky na oblíbená místa dávných 
výprav nebo památná tábořiště. Také nejeden oldskautský klub se alespoň 
příležitostně vrací tam, kde se stmelovala jeho parta a v přátelském kruhu bylo 
všem hřejivě na duši. 
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Je dobré, pokud si tyto ostrůvky 
společných či osobních skaut-
ských vzpomínek uchováváme 
nejen v paměti, ale zvěčníme je 
i objektivem fotoaparátu nebo 
okem videokamery.

S příchodem jara přichází 
„magoš“ s výzvou pro jednotlivce 
i kluby k celoroční fotografi cké 
aktivitě:  Vypravte se právě nyní 
do lůna probouzející se přírody, 
na některé ze svých oblíbených 
míst – a pak tamtéž opakovaně 
i v následujících ročních obdobích! 
Vždy samozřejmě s fotoapará-
tem: Zachyťte proměnu vybrané 
lokality v proudu času, od jara až 
do zimy!

Inspirací, jak mohou snímky 
stejného místa vypadat ve čtyřech 
různých obdobích roku, ať jsou 
fotografi e legendárního stromu 
ginkgo biloba (jinan dvoulaločný) 
z Botanické zahrady Přírodově-
decké fakulty UK v Praze. Strom 
je vlastně obří bonsají s odha-
dovaným stářím 150 let. Protože 
jde o botanicky ojedinělý kultivar 
ginkga, získal i vlastní označení – 
Praga. 

Botanická zahrada je nedaleko 
centra města, necelého půl kilo-
metru jižně od Karlova náměstí. 
Vstup je z ulice Na Slupi. Nádvoří 
u ginkga Praga je i místem častých 
skautských setkání – bezesporu 

i proto, že v těsném sousedství 
arboreta, v přilehlé Benátské ulici, 
stojí rodný dům Jaroslava Foglara 
s pamětní deskou. 

 (os)

GINKGO BILOBA PRAGA
GPS:

50°4´15,83“ N,
14°25´12,53“ E

SKAUTSKÝM OBJEKTIVEM:
PAMÁTNÁ MÍSTA V PROUDU ČASU


