Kolektiv autorů

1. Slovo náčelníka kmene OS knížce na cestu
Sestro, bratře,
se zvídavým očekáváním otevíráš knížku, která jako každá jiná vyvolává při prvním
dotyku typický řetěz otázek:
Co se dozvím?
Mám to vůbec číst?
Nemám dělat něco užitečnějšího?
Co je smyslem této knížky?
Cílem této knížky je vyjádřit smysl, program a formy českého oldskautingu.
V současné době se dotváří představy o našem oldskautingu a důsledky dlouhodobě
přerušované kontinuity vývoje českého skautingu postupně mizí. Obě krátká renesanční
období v naší skautské historii stěží stačila na předání štafety. Jejich trvání bylo příliš krátké
pro vývojové přizpůsobení a obnovu přirozené mnohagenerační skladby našeho hnutí.
Často se vracím k jednomu z osobních dopisů z roku 1971, v němž náčelník br.
Plajner věnuje pozornost tehdejšímu velkému dluhu skautské organizace vůči dospívající
mládeži - roverům.
Důsledek přetrhaného vývoje naší organizace postupně napravuje čas.
Naše starší skautky - rangers a roveři nachází již postupně svůj vlastní program,
smysl i poslání své vlastní pospolitosti. V obou mladých kmenech se přirozenou cestou
obnovuje kontinuita výchovy i sebevýchovy od dětství až po mladý věk dospělosti. Řada
kontaktů se současnou roverskou generací mne o tom převědčila.
Náš rovering jde již svou vlastní cestou. Je to forma individuelního cílevědomého
skautingu mladého člověka, postupně dospívajícího v existenčně samostatného a plně
odpovědného jedince, schopného služby hnutí i společnosti. Rovering se tak stává startovací
základnou programu oldskautského.
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Kdy ale vlastně roverský věk končí a začínají léta oldskautská? Tato hranice je
zcela individuelní, předem nedefinovaná, ale je významným mezníkem na celoživotní pouti.
Ten tvoří zahájení nebo ukončení studia na vysoké škole, jindy nástup do zaměstnání
nebo na vojnu, založení rodiny, budování kariéry nebo vlastního domova apod.
Není důležité, kdy tyto povinnosti přenesou těžiště aktivit již dospělých skautů od
roveringu k vlastní existenci - jisté je, že k této změně dojde někdy mezi 18. - 25. rokem.
Přesto budou někteří ještě dále sloužit mladému aktivnímu hnutí jako vůdcové či
vůdkyně, nebo jako činovníci na nejrůznějších postech. Po funkčním uvolnění - dříve či
později u mnohého z nich vznikne potřeba dalšího neformálního kontaktu s lidmi se stejným
životním stylem - jak často říkáme „s lidmi se stejnou krevní skupinou“. Je to přirozeně
vznikající potřeba čtvrtého stupně skautské stezky - oldskautingu jako formy aktivit
dospělých skautů - občanů, u nichž se prolíná skautský morální kodex se společnými zájmy,
občanskou odpovědností a často i se společnou skautskou minulostí.
Generační i sociální mnohovrstvost kmene dospělých vyžaduje otevřenost a vysokou
přizpůsobivost programu i metodiky spolu s vytvářením základních podmínek pro:
 prostředí generačně souvislé výchovy a sebevýchovy,
 otevřenost vlastnímu programu roverů a rangers, přecházejících do kmene OS,
 inspirativní a regenerativní zázemí činovníkům celého hnutí,
 přípravou činovnické rezervy pro celé hnutí,
 otevřenost účasti životních partnerů a rodin,
 přijímání nových členů, kteří jsou odhodláni přijmout skautské životní zásady za své
vlastní.
Vytváření těchto přepokladů je věnována i tato knížka. Je určena starším skautkám,
roverům, vůdkyním a vůdcům, zkušeným činovníkům i skautským veteránům. Její obsah
vzešel z pera významných skautských autorů, jimž všem patří upřímný dík, zvláště pak
jejich nestorovi br. Mirko Vosátkovi - Grizzlymu, který celou silou své osobnosti dokázal
tuto knížku úspěšně dotvořit a vydat. Stejně tak patří dík i br. Lubošovi Pavlánovi - Psovi za
jeho vytrvalou houževnatost při realizaci celého projektu. Věřím, že každý z nás najde na
dalších stránkách nejen dostatek námětů k oldskautskému programu, ale také inspiraci a
moudro, tolik nutné při hledání správného směru na osobní i společné pouti životem.
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2. Slovo redaktora
Ti, kteří stáli u kolébky oldskautingu v našich
zemích, jako byl Jan Novák, Dr. Josef Šimánek nebo
Láďa Karel, již nejsou mezi námi, ale jimi započaté
dílo se začíná úspěšně rozvíjet.
Jsem dokonce přesvědčen, že český oldskauting
má možnost zasáhnout velmi iniciativně do světového
oldskautského hnutí. Náčelnictvo OS se rozhodlo
vydat příručku o oldskautingu.
Příručky se dají psát rozmanitým způsobem.
Školometským podle receptu: vezmi, změň, uřízni,
přitluč nebo jako jsem psal já i když mě kritika
některých činovníků stírala. V „Táboření“ jsem
vytvořil postavičku nováčka Kima a zkušeného
táborníka Zálesáka. Každý návod praktického táboření
byl spojen se skutečností a životem v táboře, na výletě.
Ve „Vodáci ahoj“ jsem uplatnil trochu humornou
postavu Kapitána Teče To. I tuto knížku se pokusím
zpracovat jako „pohovor“. Tedy jako odpovědi
zkušených sester a bratrů na zvědavé odpovědi čtenáře.
Jako redaktor mám milou povinnost poděkovat všem,
kteří mi poslali své „odpovědi“ a z nichž jsem obsah
příručky sestavil. Jména budu uvádět podle abecedy:
Doc. Dr. Václav Břicháček - Gigant, Dr. Antonín
Huvar - Leknín, Dr. Vladimíra Kolková - Jezinka,
Miroslav Kubát - Sir, Hana Lukášková - Světluška, Václav Nosek - Windy, Luboš Pavlán Pes, Jiří Pilka - Jip, Dr. Jan Písko, Ladislav Rusek - Šaman, Jana Skácelová - Pam, Martin
Sládek - Delfín, ing. arch. Ivo Slavíček - Thor, Evžen Štáfl - Káj, Dr. Rostislav Tománek,
MVDr. Olga Vajnerová, Jiří Vančata - Juraj. Zvláště a znovu patří dík br. Ruskovi Šamanovi za grafické vybavení publikace.
Z jejich příspěvků jsem sestavil obsah této příručky. Snad se mi ji podařilo zhutnit a
dotvořit slovem k užitku i prospěchu celého hnutí.
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3. Z historie českého
oldskautingu
V prvním čísle časopisu „Skaut - Junák“
ročník 22 (1935/36) na straně 18 se
náčelník A. B. Svojsík zamýšlí nad
vznikající novou odnoží skautingu,
oldskautingem čili jak on říká, skautingem
dospělých. Svou úvahu na toto téma
nazval:

BUDOUCNOST SKAUTINGU
Skauting dospělých.
Záhy bude tomu čtvrt století, co vzplála
u nás první skautská vatra. Byla signálem
nového, radostného mládí, činorodého
idealismu mládeže, nových nadějí, byla i
ohněm strážním, varovným. Od ní zanítili
své pochodně mladí nadšenci a nesli světlo
do svých domovů, jas do mladých duší. Za
krásných nocí nové a nové vatry vyšlehovaly
na návrších ohnivými jazyky, jako kdysi
ohně našich Psohlavců. Rostly řady
nadšených hochů a dívek, kteří na sebe brali
skautský úbor i povinnosti, ale přibývalo i
těch, kteří během času pochopili přednosti
skautské výchovy, ale vybírali z ní jen to, co
se jim zdálo vhodným prostředkem
k získávání mládeže, k doplnění mezer

programu vlastního, nevšímajíce si při tom
cíle nejvyššího a prostředků nejvýznamnějších.
Ale prací s mládeží není úkol náš
vyčerpán. Přibývá těch, kteří prošli
s úspěchem skautskou školou, cítí svou
příslušnost k hnutí i povinnost uváděti jiné
na cestu, která tolik znamenala pro celý
jejich život. Skauting je jako strom,
zasazený v útlém mládí do srdce člověka.
Roste a mohutní s jeho vrůstem, zapouští
kořeny stále hlouběji do celé jeho bytosti, a
plody, jež přináší, jsou rok od roku
dokonalejší a hodnotnější.
Není možno, aby ten, kdo se stal
jedenkrát skautem opravdovým, zastavil se
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na této cestě, věčně vedoucí vzhůru.
Skauting, jeho mohutná, sugestivní a vše
ovládající idea jde s ním do všech bojů
životních, přenáší se s ním do jakýchkoli
situací, aby tam vykonával svůj blahodárný,
poslušnost vymáhající vliv.
A zde stojíme před skautingem
dospělých, kteří tvoří nepřetržitě onu
neviditelnou rodinu, jejíž ruce podávají si
svá srdce přes vzdálenosti oceánů, ras, tříd
i náboženství.
Zde skauting vytváří skutečně onen
magický kruh, posvěcený láskou, službou,
sebeobětováním, prolnutý vzpomínkami na
nádheru nocí prožitých ve svatém zanícení
mládí pod hvězdnou oblohou u táborových
ohňů, do něhož nesmí mít přístup nic
nenávistného a rozkladného.

Jeho
cesty
půjdou
vždy
za
nekompromisním a důsledným vývojem na
prospěch všeho, co přináší lidstvu nové
hodnoty a novou krásu, naplněnou věčnou
pravdou a dobrem.
Zde jsou největší úkoly, možnosti i
naděje. My, Čechoslováci, kteří jsme tak
často s nesmírnými oběťmi razili nové cesty,
ujali jsme se první této myšlenky a je na
nás, abychom ji dovedli ke zdárnému konci.
Volám k této práci všechny, kdo
nespokojí se jen s tím, že příroda stala se
jim nejmilejším útulkem, ale kdo nesou do
celého života skautské zásady a povinnosti
pomoci bližnímu, služby národu, vlasti a
spolupráce pro lepší budoucnost lidstva.
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Slova Dr. J. Šimánka v úvodu jeho publikace „Oldskauting“, vydané v roce 1926
a určené roverům i začínajícím olskautům, jsou i dnes vhodnou předmluvou této knížky
o oldskautingu.

MÍSTO VĚNOVÁNÍ
Velikým omylem by byla domněnka,
že tato knížka je určena pouze těm, kdož
jsou organizováni v odboru Old Skautův, a
ostatních že se netýká. Naopak. Je psána
pro všechny, kdož, ať již z jakýchkoliv
důvodů, nemohou se věnovati činovnické
práci v chlapeckých oddílech, a jimž
překročení chlapeckého věku uzavírá vstup
do těchto řad.
Je psána pro všechny, mladé srdcem
i duchem, jejichž ideálem je čistá a hrdá
krása opravdového života, zakotveného
svými kořeny nikoli v mátohách, tretách a
barevných cárech šalebného povrchu, nýbrž
ve vnitřní, jediné pravdivé skutečnosti,
neměnné pod sebe prudšími nárazy
životních bouří a cyklónů, jako hlubiny
mořské nevědí nic o divokých vírech,
řvoucích a běsnících na zmítané hladině.
Je psána pro všecky, kteří chtějí
poznati nejvlastnější rythmus přírody a
veškerého kosmu nejen v majestátním a
drtivém mlčení hvězdnatého nebe nad
hlubokými lesy nebo nad nepřehlednými
vodami, nýbrž i ve vlastních srdcích,
dokořán otevřených mysteriu života, jako se
kalichy květů otevírají slunci, jehož obraz
nesou ve své rose.
Je psána pro všechny mladé duchem,
ať devatenáctileté nebo sedmdesátileté, kteří
nezapomněli svého lidského poslání, a kteří

i uprostřed řádící civilisace, propadlé
kletbě, si zachovali jasný, pevný pohled a
úctu k vlastním bytostem, opřeni o štít svého
ideálu.
Není ovšem psána pro lidi
vyprahlých mozků a zpustošených srdcí,
kteří neznají větší chlouby, než pýchu na
vlastní nevědomost, a větší radosti než
pohled na vlastní důstojnost, vyválenou
v blátě.
Je psána pro všechny lidi dobré vůle
a vztyčeného ducha, a věnována vám, drazí
bratři, s nimiž společný svazek je spjat a
ztužen nepřetrhatelnými vlákny ideovými,
prozářen nesmazatelnými vzpomínkami na
nesčetné hovory pod platanem a posvěcen
na všecky časy neporušitelnou harmonií
krve, očištěné a vykoupené božskými
plameny táborových ohňů.
Uslyšíte-li z jejích skrovných řádků,
jejichž slova zůstávají tak nezměrně daleko
za tím, co chtěla říci, byť i vzdálený zpěv
vánků, šumících korunami borovic a
šeptajících zlatým rákosím ucítíte-li v nich
byť i nepatrnou zvěst purpurových jiter,
usmívajících se na probouzející se stan 
ucítíte-li z nich byť i nejslabší vůni milované
země, sladce a hluboce dýchající v objetí
modrého vzduchu, obtíženého rosou a
očištěného bouří - vykonala jistě svůj úkol.
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Jiskřičky z historie
Oldskauting má v českém hnutí historickou tradici. Od dob, kdy začínali mladí skauti
a skautky nabývat dospělého věku a přestávali být aktivně činnými při oddílech, datují se
snahy prožívat i nadále krásné chvíle ve skautském společenství. Zhruba od roku 1920
nacházíme ve skautských časopisech i v kronikách z tehdejších časů zmínky o výletech,
táborech, dobrodružných výpravách, ale i o zájmových činnostech dospělých skautů.
Samozřejmě již tehdy, stejně jako dnes, bylo nemožné představit si život oddílů bez zázemí
a obětavé pomoci starších.
První družina oldskautů „Přátelé Vatry“ se utvořila 28. října 1918 ze členů tehdejšího
14. chlapeckého oddílu v Praze - postupně se družina rozrostla na klub, který stále žije ve
své klubovně v Praze na Libeňském ostrově.
Počet klubů OS rostl a jejich činnost koordinoval odbor OS při náčelnictvu Svazu
skautů RČS.
Řád oldskautů při Svazu skautů RČS schválilo náčelnictvo svazu 29. 1. 1921. Tento
řád stanovil účel a program OS takto (viz čl. 3):
provádět skauting a pěstovat veškerý sport
podporovat všemožně činnost Svazu skautů
pořádat schůzky, výlety, tábory, veřejné podniky a přednášky formou vhodnou pro
dospělé
Na ustavující schůzi odboru oldskautů dne 10. února 1921 byli zvoleni:
Hlavním zpravodajem

br. Jan Novák
(v hodnosti župního zpravodaje)

odb. učitel
a místonáčelník Svazu

Kapitánem

br. Josef Nesvadba
(v hodnosti okresního zpravodaje)

kandidát inž.

I. jednatelem

br. Ladislav Karel

úředník

II. jednatelem
(zapisovatelem)

br. Antonín Ledvina

PRVNÍ REGISTROVANÉ KLUBY OS ROKU 1922
Klub č. 1.

Název klubu:
Vůdce:
Zástupce:
Barva klubu:
Značka:
Klubovna:

„Přátelé Vatry“
Lad. Karel, úředník
Sláva Krsňák, úředník
tmavězelená
trojúhelník červený, bílý, modrý
Praha-I., Bílkova 14

Klub č. 2.

Název klubu:
Vůdce:
Zástupce:
Barva klubu:
Značka:

„Studentský klub O. S. Svazu R. Č. S.“
Jiří Roubíček, kand. inž.
Inž. Jindřich Prokš
chrpověmodrá
„Výr“
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Klubovna:

Praha IV., na Valech č. 280

Klub č. 3.

Název klubu:
Vůdce:
Značka:

„Čelákovice“
Inž. Josef Novotný
Žlutá

Klub č. 4.

Název klubu:
Vůdce:
Zástupce:
Barva klubu:
Značka:
Klubovna:

„Hiawatha“
Stáša Popper, úředník
Bob Foit, úředník
Černá
„Buvolí hlava“
Královské Vinohrady, Třebízského ul. č. 9

Klub č. 5.

Název klubu:
Vůdce:
Zástupce:
Barva klubu:
Značka:
Klubovna:

„Přátelé přírody“
Karel Dobroruka, typograf
J. Hrdlička, typograf
fialová
Tompony
Praha - II., Smečky č. 27, „Typografická beseda“

Klub č. 6.

Název klubu:
Vůdce:
Zástupce:
Barva klubu:
Klubovna:

„Argo“
Karel Kudrna
Josef Šťastný
šedá
„Domovina“, Praha -VII., roh Průhonu a Háje

Klub č. 7.

Vůdce:
Zástupce:
Barva klubu:
Značka:
Klubovna:

Karel Vaněk
J. Mlech
Hnědá
Slovanský bůžek
Praha - I., Bílkova ul. č. 14

Klub č. 8.

Vůdce:
Barva klubu:
Klubovna:

Otta Chreiter
oranžová
Praha - VII., Bubeneč, Malířská ul. č. 230

Klub č. 9.

Název klubu:
Vůdce:
Klubovna:

II. Vysokoškolský klub O. S. Svazu
MUC. Jos. Charvát
Praha - VII., Prokopova ul. č. 221

Klub č. 10.

Vůdce:
Klubovna:

Ant. Carvan
Praha - VIII., Erbenova ul. č. 420

Klub č. 11.

Vůdce:
Klubovna:

František Chudoba
Žižkova, Břetislavova ul. 668-4.
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Historickým vývojem skautingu u nás se dokonale upevnila představa skautské
organizace, v níž se soustřeďují ke své činnosti od nejmladších po nejstarší - dívky a
chlapci, ženy i muži.
Usnesením náčelnictva Junáka 18. 10. 1947 bylo rozhodnuto o ustavení samostatného
kmene OS. Následné politické události, odstartované komunistickým pučem v únoru 1948,
však realizaci a zformování samostatného kmene OS znemožnily. Samostatný kmen OS byl
ustaven už rozhodnutím náčelnictva že dne 29. 1. 1921. Do té doby usměrňoval život
oldskautských klubů „výkonný výbor pro oldskauty“ při náčelnictvu, později Ústřední radě
Junáka.
Z nových Stanov Junáka, přijatých na VII. valném sněmu Junáka v Olomouci dne
26. listopadu 1994 vyplývá specifické postavení kmene oldskautů v Junáku. Lze ho
charakterizovat několika body:
V kmeni OS jsou registrováni členové klubů OS. Činnosti kmene OS se mohou
účastnit nejen členové klubů, ale i všichni členové Junáka a zvaní hosté.
Kmen OS má svůj Statut, který upravuje postavení kmene OS jako nedílné součásti
organizace Junák.
Kmen OS je zastoupen v ÚRJ dvěma kmenovým sněmem volenými zástupci, jsou to
náčelník a místonáčelník, vždy v kombinaci muž a žena.
Kmen OS má možnost vydávat své vlastní předpisy s podmínkou, že jsou v souladu
s předpisy a řády Junáka.
Majetek klubů OS je nedílnou součástí majetku středisek, ve kterých jsou
registrovány.
Ústředním řídícím orgánem kmene OS je jeho náčelnictvo v čele s náčelníkem nebo
náčelní kmene OS, kmen je zastoupen svými zpravodaji ve všech organizačních stupních
Junáka.
Kmen OS je součástí Junáka, který je členem mezinárodní organizace ISGF,
International Scout and Guide Fellowship, Mezinárodní společenství skautů a skautek se
sídlem v Bruselu. Junák je dále členem světových organizací skautek WAGGGS a skautů
WOSM.
V cizojazyčném styku je pro kmen OS užíván název:
anglicky:
„Czech Old Scout Guild“
francouzsky: „La Guilde tchégue des Scouts adultes“
německy:
„Tschechische Altpfadfindergilde“
Našemu termínu „Klub OS“ je v zahraničí plně rovnocený termín „gilda“, termínu
„kmen OS“ odpovídá „národní gilda“ (viz anglicky CZECH OLD SCOUT GUILD). Název
„gilda“ má svůj původ ve středověkém označení zájmových společenství, a byl v tomto
smyslu použit pro organizační jednotky dospělých skautů. Na druhé straně náš termín
„oldskaut“, který byl u nás zaveden od počátků Junáka, je ve světě používán velmi málo.
U nás lze jeho vznik vysvětlit silným vlivem anglické kultury a literatury po první světové
válce.
Výrazným rysem soudobého pojetí oldskautingu u nás je důraz na aktivní a
samostatnou činnost klubů OS spjatou s aktivní pomocí základním výchovným a
organizačním jednotkám Junáka.

9

Kdo uznává obsah slov „Historia magistra vitae“, neobejde se bez pročítání zpráv ve
starých ročnících třeba Skauta - Junáka. Nalezl by i tuto historickou zprávu o životě našeho
prvního klubu OS v čísle 2, roč. 1933 - 34.

JUBILEUM PRVNÍCH OLDSKAUTŮ
1. klub oldskautů „Přátelé Vatry“
oslavoval ve dnech 11. a 12. listopadu 1933
(dopl. red.) 15 let svého trvání.
Vznikl z XIV. oddílu „Junák - český
skaut“ v roce 1918.
V r. 1920 vyšel z iniciativy klubu návrh
ku založení odboru oldskautů.
Bři L. Karel, A. Ledvina, E. Kalivoda,
aj. jsou dlouholetými pracovníky v ústředí
Svazu.
V r. 1931 o Slov. jamboree na tábořišti
ve Stromovce representoval klub celý odbor
O. S. ukázkovým srubem, stavěným v hesle
„se sekerou do lesa“.
Po ukončení Slov. jamboree byl srub
rozebrán a na pozemku získaném zásluhou
dnes již zemřelého br. místostarosty
Ing. E. Schwarzera znovu postaven na
Libeňském ostrově. Obětavostí členů klubu
stala se z něho vzorná klubovna oldskautů,
která s přístavkem šaten, voleybalového
hřiště a vlastní sprchou, slouží plně svému
účelu.
Jubilejní oslava 15 letého trvání klubu
zahájena byla dne 11. listopadu 1933
zapálením táborového ohně před klubovnou
za účasti 35 členů a 20 hostů.
Po přednesu hymny klubu „Modlitba
Přátel Vatry“ věnované br. J. Šimánkem,
uvítal br. Láďa Karel, tradiční vůdce klubu,
všechny přítomné a promluvil krátce
o vzniku klubu a jeho činnosti. V závěru své
řeči předal pak diplom čestného členství br.
E. Kalivodovi, v uznání zásluh o klub.
Nově přistoupivší členové složili do
rukou br. vůdce skautský slib a zapěním
stát. hymen byl táborový oheň ukončen.
Přítomní členové a hosté odebrali se do
klubovny ku slavnostní schůzi, kterou
zahájil br. vůdce, vzpomenuv všech členů
zemřelých i těch, kteří dlí toho času

roztroušeni po celé RČS i v dálné cizině.
Poté čteny došlé blahopřejné telegramy a
přípisy, dodatečně pak zápis 1. schůzky
tehdejší družiny „Přátel Vatry“ ze dne 28.
října 1918.
Z obsáhlého referátu br. vůdce o bohaté
činnosti klubu za celých 15 let, uvádím
několik čísel
Klub má t. č. 6 čl. čestných, 30 činných
a 12 přispívajících.
Schůzek konáno 988, vycházek 942, s
průměrnou účastí 19 čl. a pěším výkonem
35.000 km. Za dopravní prostředky vydáno
Kč 135.600,-. Uspořádáno též několik
zájezdů do ciziny.
V rámci sportovní činnosti odb. O. S.
uspořádal klub závody lehkoatletické,
kanoistické, lyžařské, voleyballové a j., ve
kterých členové klubu se vždy čestně
umístili.
V r. 1926 založil klub osadu
„Hiawathu“ , později pak další „Novou
Vatru“ ve Štěchovických proudech, kde
členové klubu té doby vlastní 9 chat a 2
hřiště.
V zimních měsících sídlí již pátý rok
členové klubu pravidelně na Krausových
boudách v Krkonoších.
Klub uspořádal již 20 různých
cestopisných a vzdělávacích přednášek,
několik
praktických
kursů,
biograf.
představení, 4 skaut. akademie a
8 přátelských večírků s programem a
tancem.
Účastí na všech významných skautských
slavnostech vyjadřuje svůj zájem a spojitost
se Svazem skautů RČS.
Celkový příjem klubu činil za celé
období Kč 53.000,- mimo kapitálu,
investovaného do nemovitosti na Libeňském
ostrově, v obnosu Kč 20.000,-.
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V závěru svého referátu poděkoval br.
vůdce všem členům, kteří mu v jeho funkci
byli vždy radou i skutkem nápomocni a
končí přáním mnoha zdaru do dalšího
patnáctiletí.
Br. Bureš jménem členstva klubu
poděkoval br. vůdci za jeho poctivou snahu
a práci klubu věnovanou a předal mu v
upomínku jubilea klubový dar s věnováním.
Po skončení schůze následoval přátelský
večírek s veselým programem.
V neděli dne 12. XI. o 14 hod. konala se
oficielní slavnost opět na prostranství před
klubovnou. Vzdor nepříznivému počasí sešlo
se na 150 hostů a 40 členů klubu.
Z oficiálních hostů dlužno jmenovati
br. gen. V. Klecandu, br. náčelníka

A. B. Svojsíka, br. místonáčel. J. Nováka,
br. Dr. J. Šimánka, br. místostarostu F.
Kulíka z Vlašimi a jiné.
Slavnost zahájena byla přednesem stát.
hymen „Pěvec. sdružení J. S.“ a vztyčením
státní vlajky. Br. vůdce L. Karel přivítal
přítomné a vyzval čestného člena klubu br.
Dr. J. Šimánka co ofic. řečníka za klub o
jub. projev. Za Svaz promluvil br. J. Novák
a br. gen. V. Klecanda, za odbor O. S.
Táborníků a bratrský 6. klub bratr
Ing. J. Huňáček.
Br. Ledvina předal diplom čest. členství
bratru J. Novákovi a br. Bureš doslovem
oficiální slavnost ukončil.

Modlitba Vatry
Věnováno klubu při příležitosti 5. jubilea v r. 1923
bratrem Josefem Šimánkem - čestným členem našeho klubu
Slova zhudebnil hudební skladatel J. Pospíšil
Přírody božský symbole,
přes hory, doly, lesy, přes pole,
modlitba zní ti Vatry dětí
a k okouzleným stráním letí,
kde mladý Bůh si vyšel v luh
svou touhu Nymfám vyprávěti.
V přírody božském náručí
cit nový z duše vypučí,
cit prostý jako dlouhé vřesy,
jež guirlandy plášť lesů věsí,
by z mléčných cest pil září hvězd
a hudbou sfér hřměl pod nebesy.
Pohansky jasné oběti,
krev naše vroucně plane ti,
krev prudká, jásavá a živá,
jež v hrdý ideál se dívá
antických krás v budoucí čas,
jež růžově se rozednívá.
Vzplanuly Vatry plameny,
již oltář stojí kamenný
a zpěvem naším lesy znějí,
co s větrem dál zvěst vyprávějí,
že velký Pan, svůj rozbil stan,
kde síla s krásou jásá v reji.
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4. Rovering a oldskauting
Seděli jsem kolem vyhřátých selských
kamen a drželi černou hodinku. Venku bylo
nevalné počasí s mlhou a mžením. Posezení
v teple a přátelské pohodě mělo své kouzlo.
Vytvořila se nálada a prostředí pro zajímavou
debatu. Tématem byla celkem jednoduchá
otázka: „Co je vlastně oldskauting?“.
Dohodli jsem se, že je to vlastně čtvrtý
stupeň českého skautingu. Tedy dovršení
skautské výchovy, navazující na rovering.
Rovering je období vstupu a putování
po stezce života. Je symbolické, že roveři i
oldskauti mají společné heslo: sloužím. To
značí, sloužím nejprve sebevýchovou a
sebevzděláním sobě, pak svému RS kmeni či
klubu OS a konečně osobní užitečnou prací
občanské společnosti.
Když se to tedy shrne, pak oldskauting
je skutečně výchovné dovršení skautské
činnosti vedoucí k sebevýchově, soustavnému
sebevzdělávání a seberealizaci jednotlivce.
Oldskauting tedy podporuje jak u dospívajících
roverů, tak i u oldskautů celoživotní naplňování skautských morálních zásad.
Je to sebevýchova, zaměřená na
pochopení a uskutečňování pozitivních
mezilidských vztahů, jejich etické pojetí, kladný přístup, chování a jednání ve prospěch
lidské společnosti ve které žijeme, i vůči problémům, citovým vztahům a rozumným
postojům druhých vůči tomu, co označujeme slovy domov, rodný kraj a vlast.
Při tom všem zůstává základem a podstatou další práce i snažení skautský slib, skautské
desatero a význam hesel „Buď připraven“ a „Služba“.
Současný český oldskauting svou vysokou členskou základnou se stává významným
pojmem, který je žádoucí uplatnit ve prospěch celosvětového pojetí myšlenky oldskautingu.
Je to pokračování fenoménu českého skautingu, který dostal své požehnání od samotného
Baden - Powella. Když roku 1920, na návrh italského delegáta během konání prvního
jamboree v Londýně, byl dán podnět, aby celý svět, to značí všechny již stávající i budoucí
skautské organizace, přijaly jak metodiku, tak i organizaci a kroj anglických skautů. Tehdy
Baden - Powell řekl, své rozhodné nikoliv. Ve své odpovědi na tento návrh zdůraznil, že
skauting může dobře prospívat jen v té zemi, kde bude postaven na základních povahových,
mravních a dalších charakteristických zásadách i historii národa, ve kterém se bude vytvářet
a rozvíjet.
Mnohem dříve, již v samém počátku utváření ideového smyslu našeho hnutí přijal
A. B. Svojsík tuto zásadu, když do českého skautingu přijal to co vyhovovalo české
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společnosti v době, kdy v českých zemích uváděl do života novotářskou myšlenku skautské
výchovy mládeže.
Smyslem našeho snažení je vytvořit v našich podmínkách předpoklady pro další
rozvoj českého oldskautingu, takového, který by umožňoval program a plné využití jak
roverům, tak i skautským seniorům a veteránům podle zásady: Jednou skautem, skautem po
celý život.
Když jsme dále filozofovali o podstatě oldskautingu a tím i skautingu, vzpomněl jsem
si, že v „holubníku“ mám výstřižek ze starého skautského časopisu s „Posledním
poselstvím Baden - Powella“. Našel jsem ho a přečetl přítomným při svíčce, kterou jsme na
chvíli černou hodinku porušili.
Milí skauti,
jestliže jste se někdy zúčastnili
představení „Petr Pan“, vzpomenete si, že
si vůdce pirátů stále připravoval svou
poslední řeč, neboť se obával, že nebude mít
čas ji přednést až nadejde hodina jeho
smrti. Stejně je to se mnou.
Ačkoli ještě neumírám, může se to stát
v některém z příštích dnů, a proto Vám chci
podat na rozloučenou několik slov.
Pamatujte si, že je to poslední vzkaz,
který ode mne dostanete, proto o něm
přemýšlejte.
Žil jsem šťastně a chtěl bych, aby se to
mohlo říci o každém z Vás. Věřím, že Vás
Bůh postavil na tento svět, abyste tu byli
šťastni a radovali se ze života. Ani
bohatství, ani úspěch, ani shovívavost vůči
sobě samému nepřináší štěstí. Dosáhneme

ho tím, že od dětství se vychováte v silné a
zdravé bytosti, které se později, až zmužní,
budou moci stát užitečnými a radovat se tak
ze života.
Studium přírody Vás naučí, že Bůh
stvořil krásné a podivuhodné věci, abyste se
z nich radovali. Spokojte se s tím co máte a
užijte toho co nejlépe. Dívejte se spíše na
světlou stránku věcí, než na temnou.
Nejlepší způsob, jak dosáhnout štěstí, je šířit
je kolem sebe. Snažte se zanechat tento svět
trochu lepší, než byl, když jste sem přišli. Až
se přiblíží hodina Vaší smrti budete moci
umírat šťastně, protože jste nepromarnili
čas a jednali jste jak jste nejlépe uměli.
Buďte připraveni spokojeně žít a umírat.
Zůstaňte vždy věrni svému skautskému slibu,
i pak když dospějete, Bůh Vám pomáhej!

Váš přítel

Dočetl jsem. V nastalém tichu jsem pozoroval tváře ozářené mihotavým světlem
svíčky. Zamyšlení, uvažování, promýšlení slov posledního poselství dalo se vyčíst z každé
tváře. Zůstat věrni skautskému slibu - to je krédo našeho života.
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5. Skauting v celoživotní perspektivě
Mezi těmi, kteří přispěli do naší
příručky je i Gigant - zkušený
psycholog, který se snaží ovlivnit
roverské skupiny k vážnému pojetí i
prožívání toho životního snažení,
kterému říkáme rovering. Odbýt
rovering pod heslem “my si hrajeme”
je nepochopení a hrubé zkreslení
ušlechtilé myšlenky roveringu, ale
v prvé
řadě
odmítnutí
toho
nejdůležitějšího: naučit se tvrdě
pracovat na sobě a to není zrovna
lehké. Gigant shrnul řadu svých
myšlenek do následující úvahy.
Základním motivem vzniku
skautingu bylo hledání nových cest ve
výchově dětí. V průběhu 20. století se
ve světě mnohokrát měnily struktury
škol, prožili jsme mnohé reformy
obsahu i metod vyučování a mnohé
dobře míněné myšlenky ztroskotaly.
Prosadila se však jedna idea: Výchova
a vzdělávání není jen věcí školního
věku a nekončí ve chvíli, kdy
opouštíme školní lavice. Provází nás po
celý život a časem se mění
v uvědomělou
sebevýchovu
a
sebevzdělávání. V každé etapě života
se znovu učíme, vstupujeme do nových
rolí - manželských, rodičovských,
profesních, později prarodičovských i
důchodcovských.
Mění
se
náš
zdravotní stav, mění se naše životní
zkušenosti, mění se svět kolem nás a vytváříme si nové pohledy na něj. Mnohé zapomínáme,
důležitost a míra významu mnoha prožitých událostí se mění, mnohé z toho, co jsme kdysi
považovali za nesmírně důležité, se po létech jeví jako životní epizoda - jen si vzpomeňme
na maturitu, na první vstup do zaměstnání aj.
Síla českého skautingu byla a je stále v tom, že již v době svého utváření si
uvědomoval myšlenku celoživotní výchovy. Již v prvních létech se objevovalo Svojsíkovo
heslo „Jednou skautem - navždy skautem“. Vznikaly nejprve kluby oldskautů, později
pak oddíly táborníků, v nichž se formoval rodinný skauting. Úsilí o vytváření kmene
dospělých se objevovalo vždy, když se naše hnutí obnovovalo a v 90. létech se třetí kmen
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skutečně konstituoval. Na rozdíl od valné většiny skautských organizací se u nás - zřejmě
z důvodů naší historie - prosadila touha dospělých skautů zůstat plnoprávnými členy hnutí a
neoddělovat se od dětí. Pocit sounáležitosti je mnohem silnější než v mnoha jiných zemích.
Po řadu desetiletí u nás existovaly oddíly s vlastní tradicí, ke které se hlásily celé generace
členů, kteří nezapomínali na své dětství. Příkladem je Foglarova pražská Dvojka.
Stojíme dnes před úkolem vytvářet společně cesty skautingu pro dospělé. Získali jsme
řadu zkušeností - kladných i záporných - a nadešel čas je shrnout a uvažovat o budoucích
stezkách. To je smyslem naší úvahy. V ní nejde o návod či program jak sami sebe
vychovávat a vzdělávat. Jde spíš o pokus ohlédnout se za našimi vlastními zkušenostmi,
vzájemně je porovnat, rozhlédnout se po současné literatuře o výchově a vzdělávání
dospělých a rozestřít téma mnoha možností a forem programu pro skauty v každém věku.
Bude to odkrytí možností, které si mnohdy zřetelně neuvědomujeme.
Úvodem mějme na mysli základní programovou myšlenku: Výchova a vzdělání hledá
cesty, jak podporovat a rozvíjet lidství každého člena v jeho jedinečnosti a nezaměnitelnosti,
jak odkrývat smysl pro péči o zdraví tělesné, duševní i duchovní a jak nezištně a taktně
předávat poznání vrstevníkům i následovníkům. Při tom však hleďme dopředu. Význam
sebevýchovy s věkem narůstá a snažme se, abychom jednoho dne mohli dospět k závěru, že
„konec dobrý, všechno dobré“ a doplout tak ke druhému břehu života.
Druhá myšlenka skautingu pro dospělé: V každém momentě našeho života, v každém
„zde a nyní“ je obsažena i naše minulost, naše úspěchy i omyly, aktivní činy i lhostejnost,
přátelství i konflikty, sobectví i altruismus. Zároveň zahrnuje pohled do budoucnosti, na
stezku, která je před námi, na naše záměry i touhy, ale též na překážky, rizika či nejasnosti.
Nelze žít jen přítomností. Je v nás zakotvena naše skautská zkušenost, naše výchozí rodina,
naše vzdělání, životní události i krize, které jsme prožili, naše minulé radosti i smutky. Nelze
také žít jen minulostí, vzpomínkami či starými zkušenostmi. Dívejme se vpřed a uvažujme
o tom, co budeme dělat zítra i za rok, co nás asi čeká, čemu se chceme vyhnout a kam napřít
své usilování. Tak se bude vytvářet program kmene dospělých.
Další pravidlo: člověk nesmí zůstat sám. Vyrůstali jsme v oddílech, nacházeli a
poznávali sílu přátelství a vyhledávejme přátelství nová. Jedno francouzské přísloví říká:
Nenechávejme stezku přátelství zarůstat trávou“. Riziko postupného stárnutí je v tom, že se
dostáváme do izolace - a tomu se braňme! Nežijeme jen náš vlastní život - smrtí vše
nekončí. Žijeme pro druhé a v nich je naše dílo a náš život vtištěn. Začínající rodina, která
má novorozené děti, si vytváří zárodek vlastní nekonečnosti. V dětech budeme pokračovat,
naše myšlenky i činy budou pro ně mnohdy modelem pro jejich vlastní život. V tom je velká
naděje každé dospělé generace. Žádný čin proto není před dějinami lhostejný. Provinili jsme
se - napravme to, pomohli jsme někomu - pokračujme v tom, - rozešli jsme se s někým ve
zlém - usmiřme se, vidíme někde nedostatky - zkusme je taktně napravit. A stopy našeho
usilování nezaniknou.
Nežijeme jen pro skauting a skautingem. Máme povinnost být aktivní v okolí, v obci,
při péči o přírodu i o lidskou kulturu. Kdysi jsme to slibovali. V dospělosti máme mnoho
příležitosti, jak zasahovat do věcí veřejných, napravovat, co se pokazilo, a přispět tam, kde
naše síly jsou dostatečné. Neměli bychom se uzavírat do osobních „hradbiček“, ale společně
hledat cesty, jak a kde být prospěšný - a také se rozhlížet, kde se od nás pomoc očekává.
Bude to asi hlavně péče o přírodu, drobná práce pro obec, ve prospěch dětí a všech, kteří
pomoc potřebují.
V oddílech jsme se kdysi učili - i když jsme si to neuvědomovali - sdílet cizí svět, jiný
než je jen náš vlastní. Sdílení života druhých je obtížné a nesamozřejmé. Někdy jsme to
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prožívali v partnerských vztazích, někdy ve vztazích přátelských, někdy při péči o malé děti.
Tato schopnost, která je dána snad každému člověku, se často nerozvíjí. Při putování
životem a světem mnohdy nerespektujeme různost lidí, jejich zkušeností, zvyků, kultury či
cílů. V moderní filosofii se tomu říká prožít pluralitu bytí lidského i přírodního. Respektovat
odlišnost druhých, přijmout a sdílet ji je asi velkým úkolem pro 21. století.
Nad tím vším stojí úkol lidského sebepoznání. Nejde o složité zkoumání vlastní
osobnosti, ale o každodenní život. Všimnout si, co mi dnes udělalo radost, proč nějaká
malichernost mne vyvedla z míry, proč si z někým nerozumím a s jiným se dostávám do
konfliktů, proč si nerozumím s mladší nebo starší generací anebo proč a kdy ji chápu. A od
drobností se můžeme dostat k vlastnímu pohledu na svět - proč jsem v postatě optimista
anebo proč chápu svět jako místo neustálých sporů a střetů. Je to vlastně odpovědnost za
sebe, za své chování i myšlení a to v každodennosti i ve dnech svátečních. Není to žádné
usilování pro okamžitou výhodu či potřebu, ale pro celý život i pro odkaz následníkům.
Bude to hledání, které nemá konec, ale které nás provází celým životem a tak jako ani
skautská stezka pro nás nekončí.
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6. Vícegenerační skauting
Hvězdnatě jiskrné noční nebe, měsícem
ozářená sněžná pláň a šumící les za chalupou.
Po dlouhé lyžařské túře odpočíváme u
praskajícího krbu. Šálek horkého čaje rozehřívá
dlaně a v tiché večerní pohodě doznívají dojmy a
zážitky z dnešního toulání zasněženým krajem.
Po chvíli se otevírá hovor - tentokrát se pozvolna
stáčí na poslání a program kmene OS. Je slyšet
spoustu názorů. Vzpomněl jsem si, že v některém
ze starších čísel Skautingu napsala místonáčelní
kmene OS sestra Olga Vajnerová zajímavý
článek. Po chvilce hledání a listování si čteme.
Jak to začalo
S pojmem vícegenerační skauting jsem se
poprvé setkala při přípravě kmenové porady
oldskautů na podzim 1996. Termín použil
náčelník kmene OS bratr Ivo Slavíček - Thor a
mě v tom okamžiku napadlo, že to je správné
vyjádření situace. Ano, kmen OS přece není
pouze záležitostí seniorů důchodového věku.
Životaschopný, rozvíjející se kmen OS zahrnuje
skauty a skautky od věku, kdy opustí roverský kmen - tedy opravdu několik generací.
A navíc se tyto generace, jak uvedu dále, v určitých fázích života mnohdy zcela přirozeně
sdružují k činnosti do dvou- i vícegeneračních skupin. Proto je označení vícegenerační
skauting pro činnost kmene OS tak výstižné.
Ohlédnutí do minulosti
První kluby oldskautů u nás začaly vznikat počátkem 20. let. Jejich členy byli
většinou skauti, kteří právě odrostli z věku členů oddílu. Při pohledu na archivní fotografie
oldskautského tábora z té doby, hledí na nás mladé tváře lidí asi dvacetiletých. Po roce 1938
nastala ve skautské činnosti dlouhá odmlka, jen dvakrát na relativně krátkou dobu přerušená.
Jak při prvním obnovení v roce 1945, tak při druhém v roce 1968, byly veškeré síly celého
hnutí, tím i oldskautů, napřeny k obnovení skautingu pro děti. O rozvoji oldskautingu a jeho
samostatném programu mohla být stěží řeč. Podobná situace nastala logicky i po roce 1989,
neboť není pochyb o tom, že výchova dětí je prvořadým úkolem a smyslem skautingu.
Teprve nyní, kdy vedení oddílů i další činovnické funkce přebírají postupně čerství
odchovanci skautských oddílů, tedy konečně ti, kterým to nejspíše náleží, můžeme uvažovat
o rozvinutí oldskautské činnosti v plné šíři. Ještě nějakou dobu potrvá, než opravdu většinu
činovnických funkcí budou schopni převzít skauti a skautky v optimálním věku. Druhá
pochybnost se týká ohromného propadu v počtu členů OS klubů (a stejný je u všech
dospělých členů Junáka celkem) ve věku 47 až 56 let. Domnívám se, že není z větší části
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způsoben velkým pracovním zatížením v tomto věku obvyklým, ale spíše faktem, že tyto
ročníky (1940 až 1949) byly v době obnovení Junáka buď příliš mladé, nebo při druhé
obnově už zase daleko za typickým skautským věkem. Nebyli skautingem zasaženi
v citlivém období a už jen stěží mohou být myšlenkou skautingu ve větším počtu osloveni.
Tento propad tedy dále potrvá, jen se bude stárnutím nás všech stále posunovat.
A co v zahraničí?
Zahraniční gildy dospělých skautů a skautek, tj. kluby OS, jsou od mladého hnutí ve
svých zemích většinou striktně organizačně odděleny a fungují v samostatných
organizacích. Pokud se týká jejich mladších členů, často jim mladé hnutí vyčítá, že jsou
náborem mladých do gild ochuzeni o potenciální vůdce a činovníky. Výhodou našeho
systému je opravdu nejužší sepětí OS klubů s oddíly v rámci střediska, což umožňuje
členům klubů pomáhat hnutí mladých alespoň příležitostně, jestliže pro soustavnou práci
nemají čas nebo podmínky. Pokud mohu soudit podle účastníků mezinárodních
oldskautských setkání či podle fotografií v mezinárodních časopisech, věk členů
zahraničních gild je většinou vyšší seniorský, i když výjimky samozřejmě existují.
Angličanky, se kterými jsem diskutovala na světové konferenci ISGF (dříve IFOFSAG)
v Montegrottu, pociťují vysoký věkový průměr svých členů jako velký problém a ohrožení
budoucího příznivého rozvoje národní gildy, v současné době nejpočetnější na světě. U
ostatních národních gild předpokládám totéž. Nebylo by patrně příliš prozíravé čekat, až do
podobně kritické situace zcela zabředneme, lepší je pokusit se o řešení co nejdříve, tedy
nejpozději ihned.
Vícegenerační skauting.
Kmenová porada oldskautů proběhla ve velmi konstruktivním duchu v Kokorách na
Přerovsku ve dnech 29.11. do 1.12.1996 za účasti náčelnictva, župních zpravodajů,
okresních zpravodajů OS a hostů. Součástí porady bylo i jednání konzultačních týmů,
z nichž jeden byl věnován vícegeneračnímu skautingu. Sešlo se zde asi patnáct zájemců,
následující řádky jsou výsledkem naší společné práce. Kluby OS jsme specifikovali podle
věku a sociální situace jejich členů a navrhli roztřídění na několik kategorií. Snažili jsme se
o co nejširší pohled, nestanovili jsme si žádné mantinely. Možná tak některé kategorie
nedojdou naplnění. Jsme si třeba vědomi, že nejmladší oldskautská kategorie (18-25) se
věkově překrývá s rovery a rangers, a ti by měli mít přednost. Přesto jsme ale nic nerušili
předem, praxe nejlépe ověří životaschopnost všech aktivit. U každé kategorie jsme se potom
zabývali hlavní náplní její činnosti, a to nejen současné, ale i aktivitami, které by bylo
možno podporovat a rozvíjet do budoucna. Samozřejmou součástí programu každé kategorie
by mělo být další vzdělávání a sebevzdělávání, snaha o osobní růst členů. Dále by neměly
chybět akce směřující k pomoci uvnitř skautského hnutí, či navenek - obci, životnímu
prostředí, potřebným a trpícím lidem a pod. I když v tomto ohledu se možnosti jednotlivých
kategorií budou značně lišit, neměla by tato náplň nikde úplně chybět. To je tedy společné
od 18 do 100 let. Další náplň se bude více či méně odlišovat. Zde jsou tedy stručné výsledky
diskuse v Kokorách.
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Kluby 18-25 let
(pro ty, kteří končí roverský program)
Pomoc oddílům a střediskům by neměla chybět, forma však musí být dostatečně
atraktivní. Klub může být zaměřen na náročnější sportování. Proč by ve skautské organizaci
nemohlo vedle tradičního vodáctví fungovat třeba horolezectví, parašutismus nebo
potápění? A protože je to obvykle ještě věk dlouhých diskusí s vrstevníky a hledání trvalých
životních hodnot i životního partnera, otevřenost pro kontakty regionální, národní, i
mezinárodní je zcela logická.
Kluby 25-35 let
Může se volně prolínat s předchozí kategorií, je především pro ty členy, kteří ještě
nezaložili vlastní rodinu. Platí prakticky vše jako pro předchozí kategorii, navíc však
členové mohou skautskému hnutí významně prospět vykonáváním funkcí střediskových i
vyšších orgánech.
Rodinný skauting
(pro rodiny s malými dětmi)
Ze zkušeností se ukazuje, že pro úspěšnou činnost je důležitější než stáří rodičů,
přibližně stejný věk dětí (optimálně 3-6 let). Pro rodiče mohou být inspirující přednášky
manželského psychologa, bytového architekta, dětského lékaře, ale určitě i zkušenosti
ostatních členů klubu. Důležitou částí programu klubu podporující soudržnost každé rodiny
je společná činnost rodičů s dětmi - hudební, výtvarná, sportovní. Samostatný program pro
děti je doplňkovou částí v době, kdy rodiče mají svůj program a o děti se stará jen „služba“.
Záměrem tedy není skautování pro malé děti, jak to někdy bývá mylně chápáno. Osvědčilo
se nejenom pořádání rodinných táborů, ale i bohatá celoroční činnost: návštěva výstav a
koncertů, společný Mikuláš, jedno- i vícedenní výpravy. Praxe rodinného skautingu dává
možnost neztratit ze skautského hnutí mladé lidi, kteří založili rodinu.
Neúplné rodiny
(s malými dětmi)
Pokud se jich zvláště ve větším městě najde více, mohly by vytvořit svůj klub OS.
Tato činnost, pokud víme, nebyla ještě prakticky ověřena.
Kluby 35-55 let
(už „bez dětí“)
Péče o odrůstající děti už nevyžaduje takové nasazení, kluby mohou intenzívně
podporovat chod střediska a pěstovat společné koníčky. Zaměření už asi nebude na extrémní
výkony, ale spíše rekreační a relaxační, jako je turistika, cyklistika, hudba, zahrádkaření,
sběratelství a další.
Seniorské kluby OS
Přímo navazují na předešlé. Pro své zkušenosti a kontakty často i odbornost, mají
ještě větší šanci pomoci středisku třeba při často nelehkém jednání s veřejnoprávními orgány
a institucemi. Také pomoc starším osamělým skautům je opravdu prospěšnou prací. Činnost
klubů se obrací nejen ke kultuře a sportování, ale též se společně slaví životní jubilea,
pořádají se programové a vzpomínkové večery.
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Prarodiče a vnoučata
Nemají být náhradou fungující rodiny, ale spíše připomenutím širší rodiny. Společné
táboření a výlety babiček a dědečků s vnoučaty přinášejí oběma generacím potěšení. Starší
mohou předávat své dovednosti skautské, řemeslné i zkušenostmi získanou lidskou
moudrost.
Tři generace
I takto široký může být záběr klubu. Úspěšně již proběhla řada společných táborů a
mnoho výletů pro prarodiče, jejich děti a vnoučata.
Jak je vidět, činnost kmene OS může být nepřeberně bohatá a různorodá, a to jsme
určitě ještě neodhalili všechny možnosti. Další zajímavé myšlenky se týkaly rodin vůdců,
tedy těch ve skautingu nejdůležitějších osob. Práce s oddílem jde často na úkor rodiny a
bylo by dobré, aby se jí dostalo podpory. Tady mohou hodně pomoci skautské babičky a
dědečkové péčí o děti, jejichž rodiče vedou tábory. Dokonce by mohli také tábořit někde
poblíž, aby menší děti měly mámu nebo tátu, který vede tábor, po ruce. Také akce,
připravené pro celé rodiny vůdců, by asi byly vítaným zpestřením.
Co je nejdůležitější?
Na tom se shodli bez výjimky všichni účastníci debaty. Podmínkou úspěšné
budoucnosti kmene je dobrá činnost družin a klubů mladších členů kmene, tedy ve věku
mezi 18 až 35 lety pod vedením dobrých vůdců, skutečných osobností. Stejnou pozornost a
podporu vyžaduje rodinný skauting.
Nezbývá, než si přát, aby oldskauting stále lépe plnil své poslání a byl otevřený pro
všechny, „kdož překročili chlapecký věk, ať již dnes nebo před dávnými lety, a chtějí si
zachovati do pozdního věku nebo znova nalézti svěžest a radost mládí“ (citováno z knihy
dr. Josefa Šimánka Oldskauting, Praha 1926).
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7. Rodinný skauting - cíle a náplň
Při včerejší debatě se pozornost stále
stáčela k tématu rodinného skautingu, jako
podstatné části vícegeračního skautingu.
Rodinný skauting není v české skautské
historii nic nového. Již 17. června 1921
schválilo náčelnictvo Svazu skautů RČS
organizační řád Táborníků. Ten stanovil:
v bodě č. 1: Táborníci tvoří odbor Svazu
skautů RČS
v bodě č. 2: účelem Táborníků je
pěstovati a propagovati skauting a
tělovýchovu způsobem rodinným.
Táborníci byli tedy prvními průkopníky
rodinného skautingu. Jejich odznakem bylo
slunce se šesti paprsky a číslem oddílu ve
středu slunce. Duchovním otcem tohoto
směru skautské praxe byl spisovatel Eduard
Štorch - Sachem. Zásady rodinného
skautingu popsal v Tábornické příručce
vydané v roce 1921.
Asi se objeví otázka, proč příručku o programech pro činnost oldskautů začínáme
úvahou k rodinnému skautingu, který má u nás jistou tradici, ale v současné době není příliš
rozvinut. Většina současných členů OS klubů je ve vyšším věku, starosti mladých,
vznikajících rodin má již dávno za sebou a mnohé z této etapy života dávno zapomněla.
Problémy, s kterými se potýkají jsou značně odlišné; většinou jim jde o hledání náplně
produktivního a aktivního života v etapě nadcházejícího stáří.
Budeme-li však uvažovat o perspektivách kmene dospělých, pak právě mladá
dospělost je etapou mimořádně důležitou pro budoucí vývoj kmene OS. Ze skautských
oddílů odrůstají děvčata a chlapci, kteří se přihlásili k činnosti po roce 1989. Někteří z nich
se uplatňují při vedení oddílů, mnozí hledají cestu v roverských kmenech a řada z nich však
z hnutí odchází; tak tomu bylo vždy a jistě ani v budoucnu nemůžeme udržet všechny děti
v našem hnutí po celý život.
Pro roverské kmeny hledají náčelnictva program, probíhají různé lesní kurzy, celá
řada zajímavých aktivit se prosazuje a v mnoha místech organizuje. Ale ani rovering by
neměl být „konečnou stanicí skautingu“. Chápeme-li skauting jako jistý program pro celý
život, pak je nezbytné připravovat program právě s tou věkovou skupinou, která odrůstá
roveringu, zakládá vlastní rodiny, utváří si profesionální kariéru, získává nové zkušenosti a
hledá další směr stezky na životní pouti. Proto považujeme za potřebné věnovat rozvoji
rodinného skautingu velkou pozornost. V krátké době bude mnoho dnešních roverů
přecházet do OS klubů, musíme být na jejich příchod připraveni a včas uvažovat
o skautském i životním programu této věkové skupiny.
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Proč právě rodinný skauting
Pro jeho podporu a organizaci existují tři skupiny důvodů, které bychom měli mít na
zřeteli.
Důvody obecné
V současné době jsme svědky značného rozvolnění rodinných svazků a to nejen u
nás, ale i ve většině evropských zemí. Není možné zde rozebírat příčiny tohoto jevu historické, ekonomické, psychologické či ryze technické. Jedná se o skutečnost negativní a
ohrožující v prvé řadě zdravý vývoj dětí. Snaha vytvářet rodinný skauting je jednou z cest,
jak tomuto vývoji čelit či alespoň jeho důsledky oslabovat. V některých západních zemích se
v posledních několika létech objevuje postupný návrat k fungujícím rodinám a měli bychom
hledat cesty, jak to docílit i u nás.
Pro demokratickou společnost je rodina jejím základním článkem, ale také základní
jednotkou sociálního života. V ní se řeší celá řada otázek pracovních, ekonomických i
výchovných, je založena na lásce, spolupráci, dohodě, vyhledávání společných cílů a je
jednoznačně základním a mnohdy i zcela rozhodujícím činitelem zdravého vývoje dětí.
Rodina je více než jen mechanický souhrn jejich členů v neustálých vzájemných
vztazích. Zůstane stejná, jestliže se přestěhuje, ale změní se, jestliže někdo onemocní,
jestliže někdo v ní propadne alkoholu, jestliže se rozbijí vnitřní citové vztahy apod.
V mnoha výzkumech bylo prokázáno, že změnou rodiny trpí nejvíce děti. Rozvolňování
rodinných vztahů, poškozuje v prvé řadě mladou generaci, která vidí v jednání rodičů
negativní vzory. A proto organizace, která se zabývá výchovou dětí, musí mít zájem o
upevňování vlastních rodin i rodin dětí, které navštěvují naše oddíly.
Fungující rodina poskytuje dětem pocit životní jistoty a bezpečí. Velmi rychle
poznáme mezi světluškami a vlčaty, kdo z nich přichází z rodin fungujících a kdo nikoliv.
Dítě, které vyžaduje nadměrnou pozornost, dítě, které snadno znejistí, dítě, které vyvolává
střety, dítě, které je velmi neukázněné, je většinou poškozeno nevhodnými vztahy v rodině.
Není jednoduché vést dobře děti v raném věku, a proto spolupráce i výměna zkušeností mezi
mladými rodinami je velmi žádoucí. Právě proto „klub mladých rodičů“ může mít velký
význam jak pro generaci dětí, tak i pro jejich rodiče.
Dalším důvodem pro podporu mladých skautských rodin je skutečnost, že v rodině
dítě nejlépe pozná kladné lidské vztahy, naučí se spolupracovat, pomáhat druhým, ale i
pomoc přijímat. Říká se tomu sociální opora; patří k základním pilířům duševního zdraví
v kterémkoliv věku. Co vložíme malým dětem do vínku, to se mnohokrát zúročí v jejich
budoucím vývoji i v jejich budoucích mezilidských vztazích.
Důvody psychologické
Ve 20. století se vytrácí širší rodina, tj. těsné společenství většího celku osob
spojených příbuzenskými vztahy. Dříve spolu vyrůstali nejen sourozenci, kterých bývalo
mnohem více než dnes, ale i bratranci. K rodině patřili strýčkové a tetičky, prarodiče a často
i vzdálenější příbuzní. V širším společenství se děti vzájemně vychovávaly, učily se
spolupracovat, prosazovat vlastní zájmy. Dnes jsou rodiny mnohem menší; často s jedním
dítětem, bez bližších vztahů k jiným osobám a v jisté izolaci od sousedského okolí. Právě
společenství několika spřátelených rodin může vytvořit nápravnou sociální zkušenost. Děti
později přijdou lépe sociálně připraveny do smečky, roje, oddílu, snáze se přizpůsobí
skautským požadavkům i stylu činnosti a lépe se přizpůsobí životu ve školních třídách i
v jiných skupinách.
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I když dětská potřeba slučovat se a vytvářet party vzniká až ve školním věku, přece
již brzká zkušenost ze širších vztahů je užitečná. První dětská přátelství - jistě velmi
proměnlivá - se objevují v předškolním věku a podporují rozvoj sociálního vyzrávání. Dítě
se učí spolupracovat, projevovat své city a často sice primitivně, ale záměrně pomáhat
druhým, většinou slabším, menším či méně obratným dětem. Nemá-li příležitost setkávat se
s jinými dětmi, pak jeho sociální vývoj se zpomalí a v horším případě se zaměří směrem
k sobectví a k přílišnému uzavírání do sebe a do svých zájmů.
Ve styku s jinými dětmi se dítě učí vzájemně srovnávat - co již umí, v čem je lepší,
obratnější či rychlejší a naopak poznává své obtíže a slabiny a je motivováno ostatní
„dohánět“ či napodobovat, ale také menší děti učit a do jisté míry se o ně starat. Vytváří se
tak předpoklady pro budoucí jasnou totožnost a pro budoucí sebepoznání.
Důvody skautské
Často se objeví otázka, kdy končí věk roverský. Někdy se to řeší stanovením pevné
věkové hranice, což nebývá příliš vhodné. Jindy se objevuje názor, že k tomu dojde ve
chvíli, kdy mladou dívku či chlapce přestane roverský program bavit. K tomu zákonitě dojde
a stojíme před stejným problémem jako je odchod chlapce či dívky z oddílu v pubertě.
Jedním z nejpřirozenějších momentů přechodu od roveringu do klubu OS bývá vytvoření
mladého manželství, případně narození prvního dítěte.
O roverském programu uvažujeme i proto, abychom dětem ve skautských oddílech
dali perspektivu další a poněkud jiné náplně činnosti v metodách i obsahu. Zcela analogicky
je nezbytné, aby každý rover měl perspektivu, co a jak bude dělat, až založí vlastní rodinu.
Klasický program pro OS kluby, ve kterých převažují dnes mnohem starší členové, není pro
ně lákavý. Potřebují najít takové činnosti, které odpovídají životním potřebám a zájmům
jejich věkové etapy.
Situace mladého skautského manželství není jednoduchá. Mění se styl života, dva
jedinci se musí vzájemně k sobě přizpůsobit v názorech, ve stylu života a mnohdy i
v maličkostech každodenního provozu. K tomu přistoupí starosti s bydlením („stavění
hnízda“), vytváření vlastního postavení v zaměstnání, mnohdy nutnost rekvalifikace, často
finanční obtíže a mnoho dalších svízelů. Těžko se v této době zvládají skautské úkoly a
právě proto ztrácíme mnoho členů, kteří prošli skautskou výchovou. Mladé manželství
potřebuje v prvních fázích jistou izolaci. V létě chtějí spolu sami putovat či v zimě jet spolu
sami na lyže. To není žádné sobectví, ale nezbytná zkušenost pro vytvoření fungující rodiny
a životního stylu. Naopak přílišné rozptylování se v oddílech, v osobních zájmech a zálibách
či v přílišné honbě za penězi může formující se rodinu oslabit. Právě proto bývá výhodné
spolupracovat s vrstevníky, kteří mají podobné problémy, a společně hledat cesty k jejich
zvládání.
Do mladé rodiny přijde první dítě často velmi brzo po sňatku a mladý pár nebývá na
rodičovskou roli dostatečně připraven technicky ani duševně. Péče o novorozeně není
jednoduchá, mladý otec často „nemá čas“; musí vydělávat (i přivydělávat) a mladá matka
nemá dost zkušeností, často tápe a i při té nejlepší motivaci se dopouští chyb. Jak dítě kojit,
jak dítě chovat, jak a kdy na ně mluvit, co dělat když pláče, špatně jí, lezou mu první zuby
atd. atd. A jak zařídit byt, kde sušit pleny, jak uzpůsobit koupelnu, jak odstranit různá
nebezpečí (ostré hrany nábytku, sklo, osvětlení ...)? Vzájemná výpomoc rodin, výměna
zkušeností, rady „starších“ matek „mladším“ jsou velmi cenný dar jak pro rodiče, tak pro
děti.
24

Dalším důvodem pro pěstování rodinného skautingu je udržet kontakty s přáteli a
vrstevníky. Společné kratší vycházky - třeba i s kočárky - později společné výlety a časem
společné tábory a mezi tím všední pravidelná setkávání jsou užitečné a potřebné jak pro
rodiče, tak pro jejich děti.
Rodinný skauting nemá přinášet náplň jen pro etapu života rodiny se zcela malými
dětmi. Spolu s programem pro děti se také rozvíjejí programy pro rodiče. Jde o to, aby se
vytvořily pevné skupiny rodičů, které jsou spojeny přátelskými vazbami a spolupracují i
potom, až jejich děti dorostou do věku skautského a roverského. Děti své výchozí rodiny
postupně opouštějí, což bývá spojeno s mnoha problémy generačními, a skupina rodičů opět
potřebuje vzájemnou oporu a vlastní zázemí.
Činnost rodinných skupin
Činnost rodinných skupin bude značně rozdílná podle toho, jaké bude věkové
rozvrstvení dětí. U nejmenších dětí bude vždy zcela nezbytná trvalá přítomnost jednoho
z rodičů, který pečuje o vlastní dítě. Jakmile děti povyrostou (zhruba od 2 - 3 let) je možno
pro skupinu dětí připravovat program tak, že jej povedou dva až tři dospělí a ostatní rodiče
si vytvářejí samostatný program dle vlastních zájmů a potřeb. Ve vedení dětských činností
se pravidelně střídají. Osvědčilo se, když se o děti starali vždy muž a žena z odlišných rodin
- nikoliv tedy manželská dvojice. Má to několik výhod: Děti nevnímají přítomnost
dospělých jen jako působení rodičů. Dospělí se střídají ve vedení dětí a srovnáním jejich
zkušeností se vytváří objektivnější pohled na chování celé skupiny i jednotlivých dětí.
Zároveň se odstraňují některé „zaběhané“ stereotypy rodičovských vztahů a objevují se
možnosti nových přístupů k péči o děti.
Nezbytným předpokladem pro podobné organizování dětské skupiny je takový postoj,
kdy jednotliví rodiče dočasně předají vlastní autoritu vůči svému dítěti těm, kteří v dané
chvíli dětskou skupinu obstarávají. Přenechávají jim plnou moc jak pro řešení možných
konfliktů mezi dětmi, tak i pro jejich odměňování. Nemělo by se vyskytovat „utíkání
k mamince“ nebo „mazlíčkování“ ve chvíli, kdy dítěti není něco po vůli. Stejně tak ovšem i
ti, kteří dětskou skupinu v dané chvíli vedou, musí vůči svému vlastnímu dítěti zachovávat
stejný postoj jako k ostatním. Vytvořit podobnou organizační i postojovou strukturu není
zcela jednoduché; předpokládá to ochotu k vzájemné toleranci a k nezaujaté spolupráci.
Společná setkání ve městě
Mohou se konat ve skautské klubovně nebo v bytech členů. Program může být velmi
rozličný, ale každá schůzka by měla mít jakési centrální téma, ke kterému se volně připojí
další náměty, různé burzy nápadů i volná vyprávění - o dětech, o zaměstnání, o různých
událostech. Témata schůzek bývají velmi pestrá:
 plánování a příprava společných akcí. Sem např. patří: Příprava společných
schůzek s dětmi, program pro děti, pro dospělé, pro všechny; kdo a co připraví,
co je třeba opatřit apod. Příprava schůzek dospělých: témata, kdo je připraví, kdo
povede debatu apod. Příprava tematických akcí (třeba mikulášské setkání apod.).
Příprava vycházek a výletů (program pro děti, pro dospělé), kam a odkud se
pojede a čím (vlak, auta, lodě). Příprava víkendových podniků (často chaty či
chalupy). Příprava letního tábora.
 programy vzdělávací: o četbě, o odborných tématech pracovních i výchovných,
témata, která si někdo nastudoval, co ho zaujalo apod.
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 programy kulturní: poslech hudby (třeba s komentářem), vhodné video programy,
promítání diapozitivů, četba vlastních úvah či esejů, večer poezie, ke kterému si
každý připraví ukázku od svého oblíbeného autora.
 setkání s odborníkem či se zajímavou osobností, kterou na setkání přivedeme.
 společná činnost jako např. pečení vánočního cukroví či posvíceneckých koláčů,
výroba jednoduchých hraček pro děti, pletení košíků, velikonoční kraslice atd.
 debata o společných tématech: dětské hračky, četba pro děti, vzájemná pomoc při
větších akcích jako je malování bytu spolu s úklidem, pomoc při stěhování, při
pohlídání dětí, při náhlé nemoci, indispozici apod.
 novinky z techniky, např. využití počítačů, co to jsou informační sítě a jak je
využít v domácnosti, nové technické vymoženosti pro domácnost, ale také
„bytová“ zlepšení.
 debaty o „věcech skautských“: co je nového ve středisku, organizační věci OS
kmene, čím můžeme pomoci některému oddílu, co se píše v časopisech a třeba
vedení i vlastní kroniky apod.
 společné schůzky s dětmi - často při příležitosti narozenin či jiných výročích.
Tady je třeba volit vhodný čas (sobota či neděle odpoledne) a připravit program
jak pro děti, tak pro rodiče.
 mnohde existují různé kursy pro matky s dětmi (často společná cvičení): i o ně se
můžeme zajímat a získat na nich řadu námětů pro vlastní činnost.
Vycházky a výlety
Většinou se konají společně s dětmi, ale jsou možné i jiné varianty. O děti se doma
postarají tatínkové a na vycházku jdou maminky (i když často tuší, že doma se odehrává
rodeo ..., ale časem si zvyknou). Obecně platí, že ženy jsou v této životní etapě často více
zatěžovány: děti a domácnost, poměrně méně příležitosti k setkávání s větším okruhem lidí,
každodenní stereotypy vaření, nákupy apod. Proto je zcela na místě, když občas jdou
manželky do divadla, do kina či na nějakou přednášku samotné. Děti doma obstarají a uloží
ke spánku tatínkové. Měla být to být otcovská povinnost - myslet na občasné uvolnění
matky z každodenního kolotoče.
Vycházky je třeba připravit organizačně - kdy bude sraz, odkud a kam pojedeme, jaké
je spojení, co potřebujeme vzít sebou atd. Program je třeba přizpůsobit dětem a připravit pro
ně různé zajímavosti. Podstatné je, abychom se nebáli s dětmi chodit na vycházky v každé
roční době. Několik námětů pro činnost na výletech.
Program pro děti:
 Drobné zajímavosti přírody: pozorování mraveniště, ptáků, brouků, kamínků,
květin (tvary, barvy, listy, větvičky, plody), aj.
 Domečky, zahrádky ze šišek, větviček, mechu, kamínků.
 Malý tělocvik: přírodní gymnastika, honičky, sehrávačky, malé závody ve válení
sudů, kotoučích, houpání aj.
 Rukodělná tvořivost (pletení z trávy, stonků, proutků, modelování z hlíny, malé
stavbičky i velké „bunkry“).
 Hry všeho druhu pro zvýšení bystrosti postřehu, hmatu, sluchu, obratnosti, ale i
spolupráce.
 „Pomoc“ dospělým: sběr dříví, ohniště, vaření, úklid tábořiště aj.
 V zimě sáňky, „pekáče“, dětské lyže, stavba sněhuláka.
Program pro dospělé:
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Kulturní a historické památky.
Přírodní zajímavosti.
Alternativní náročnější trasa, odbočky, výstup na vrchol kopce.
Fyzicky náročnější program turistický, sportovní, herní.
Ekologické aktivity, čištění toků, odstranění odpadu, sázení stromků, úprava
turistické stezky, ptačí budky aj.

Letní tábor
O organizační přípravě letního tábora (či případně zimního pobytu na horách) jistě
není třeba dlouze se zmiňovat; všichni jsme to mnohokrát prožívali. Příprava programu je
ovšem náročnější. V prvé řadě je nezbytné mít připravené alternativní programy pro případ
nepohody - a to zejména pro děti. Pro ně musíme rozmyslet, jaké pomůcky budeme
potřebovat - třeba pro večerní program na horské chalupě a jak se rozdělí úkoly.
Propojení se skautským hnutím
I když skupina rodin bude mít svůj vlastní program, a bude s ním mít plné ruce práce,
neměla by se zcela odtrhnout od života střediska či oddílu. Opět několik možností:
 Pozorujeme (alespoň s povzdálí) činnost oddílů, z kterých jsme vyšli. Necháme
se pozvat na schůzku rodičů či na některou oddílovou akci, navštívíme krátce
tábor. Můžeme podpořit vytváření tradice oddílu tím, že děti poznávají bývalé
členy a pochopí, že „jejich“ oddíl má velkou minulost a že v budoucnu čeká i na
ně nový program.
 Bývá užitečné - hlavně u dívčích oddílů - občas pozvat několik děvčat či jednu
družinu do našeho bytu. Uvidí jinou domácnost, zblízka se setkají s malými dětmi
a mohou pomoci v péči o dítě. Je to nenásilná předmanželská výchova. Uvidí, co
je jednou čeká, poznají fungující rodinu (či celou skupinu rodin) a to je velmi
potřebná zkušenost pro jejich budoucnost.
 Svým výchozím oddílům či středisku můžeme nabídnout pomoc - třeba při
vedení účetnictví, při různých nákupech, s odvozem materiálu na tábor,
s vedením knihovničky, při přípravě na některé odborky apod. Děti se rády
seznámí s někým, kdo je ve svém oboru „machr“ a také jim imponuje, že takový
člověk patřil do jejich oddílu. Vlastní (malé) děti poznávají, že jejich táta a máma
umí spoustu skautských věcí a že má autoritu u členů oddílu.
 Konec konců můžeme uvažovat i o možnosti, zda by se někdo z nás nemohl vrátit
k vedení oddílu. Vlastní děti již trochu odrostly, jsou již ve věku vlčat či
světlušek, doma jsme již víceméně zařízeni, a mohli bychom se věnovat většímu
počtu dětí. Stačí, když se do toho pustí jeden člen (případně jeden manželský pár)
a ostatní mohou podle potřeby pomáhat - a užitečný i nekonečný program je na
světě.
Rodinný skauting v klubu OS
V podstatě jsou dvě organizační možnosti: V rámci klubu OS se vytvoří samostatná
družina mladých rodin anebo vznikne samostatný klub pro rodinný skauting. První
alternativa bývá většinou výhodnější: Překonává generační bariéry mezi staršími a mladšími
oldskauty. Vytváří se vzájemné ovlivňování různých skupin i při zachování věkových
rozdílů. Časem se asi vytvoří skupiny prarodičů s jejich speciálními problémy. Ve větším
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klubu se snáze přechází při postupném odrůstání vlastních dětí mezi „starší“ a zároveň je
klub otevřen k přijetí pro přicházející a nově vznikající manželské dvojice. Při větším počtu
nových členů se snadno vytvoří nové družiny. Jistě však se časem vytvoří i další formy
organizace a také každý klub si vytvoří vlastní tradici a styl práce.
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8. My a oldskautské zahraničí
Každé hnutí se širším posláním a mezinárodními styky vytváří své mezinárodní ústředí
odkud se jeho činnost koordinuje. Dlouholetá zahraniční zpravodajka náčelnictva OS sestra
Jana Skácelová podává přehled o tom, jak se oldskauti spojili v jednu světovou organizaci a
jaké je poslání této organizace v současnosti.
Světové oldskautské hnutí
Mezinárodní bratrství a sesterství je jedním ze základních principů skautingu.
Mezinárodní kontakty mohou být významným krokem programu našich klubů OS.
Vyvstávají však dvě otázky:
Přicházejí pro tyto naše kontakty podněty ze zahraničí?
Máme my sami možnost a schopnost tyto podněty realizovat?
Pokusím se odpovědět na první otázku osobní vzpomínkou. Čtyři týdny před
listopadovou revolucí mi moje dlouholetá přítelkyně z Norska poslala odznak mezinárodní
oldskautské organizace, jejíž dlouhý název byl vyjádřen anglickou zkratkou IFOFSAG a
francouzskou zkratkou AIDSEGA. My jsme si ten název přeložili jako: mezinárodní
společenství dospělých skautů a skautek.
Začátkem února 1990 jsme poslali do jeho ústředí v Bruselu pozdrav k 22. únoru.
Odpověď přišla obratem pošty. Následovala řada setkání a jednání, kterých se postupně
zúčastnili členové náčelnictev jak ze strany české, tak i slovenské, nápomocni byli činovníci
rakouští v čele s tehdejší prezidentkou IFOFSAG Margarette Schopperovou. Výsledkem
všech jednání bylo přijetí československých oldskautů za právoplatné členy IFOFSAG.
Stalo se tak 1. října 1991 na XIX. valném shromáždění v řeckém Chalkidiki. Po rozdělení
republiky byla potvrzena kontinuita našeho členství na XX. valném shromáždění v Indonézii
dne 21. května 1993. Na XXI. světové konferenci organizace dospělých skautů a skautek
IFOFSAG v italském Montegrottu byl název změněn na ISGF.
Jaká je historie a organizace ISGF? Již od 20. let existovaly národní organizace
dospělých skautů a skautek. Jejich zástupci se shromáždili v říjnu 1953 ve švýcarském
Luzernu a ustavili Mezinárodní společenství bývalých skautů a skautek (18 zakládajících
členů), jeho radu a sekretariát v Bruselu. Tento čin byl schválen Světovými konferencemi
WOSM a WAGGGS. V témže roce byly přijaty stanovy. Od roku 1993 ve shodě
s terminologií WOSM a WAGGGS valné shromáždění se nazývají světovými konferencemi,
které se konají každé 3 roky, ústředí v Bruselu se nazývá Světová kancelář a výkonným
orgánem je dvanáctičlenný Světový výbor, v němž jsou též zástupci WOSM a WAGGGS.
Oficiální jazyky jsou angličtina a francouzština, odznakem je červená skautská lilie nesoucí
dvě bílé hvězdy a je umístěna na bílém trojlístku. Tento odznak je součástí bleděmodré
vlajky. 25. říjen, den založení, je každoročně slaven jako Den společenství (Fellowship
Day), ale také jako Den přátelství.
V roce 1997 Mezinárodní společenství sdružovalo 43 členských organizací, které
patří do jednotlivých regionů a subregionů.
Názvy mezinárodní organizace oldskautů a jejich změna v roce 1996
IFOFSAG, International Fellowship of Former Scouts and Guides
Mezinárodní společenství bývalých skautů a skautek
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AIDSEGA, Amitié internationale des Scouts et Guides adultes
Mezinárodní společenství dospělých skautů a skautek
Obě zkratky vyjadřují rovnocenný název organizace ve dvou oficiálních jazycích.
Rozpor ve slovech „dospělých“ a „bývalých“ (v mnoha zemích ani neodpovídal skutečnosti)
přivedl národní gildu Rakouska k podání návrhu na změnu anglického slova „former“ na
„adult“ = „bývalý“ na „dospělý“. Návrh byl předložen XXI. světové konferenci v roce 1996
a byl přijat nový název:
ISGF, International Scout and Guide Fellowship (an organisation for adults)
AISG, Amitié Internationale Scouts et Guide (une organisation pour adultes)
Mezinárodní společenství skautů a skautek (organizace pro dospělé)
Kmen OS má v mezinárodním styku plně odpovídající název Czech Old Scout Guild,
patří do evropského regionu a středoevropského subregionu. Velmi oblíbenými akcemi,
plnými radostného bratrství a sesterství, jsou regionální a subregionální setkání konaná
každé tři roky v různých zemích světa. Jednotlivé národní organizace pořádají také výroční
mezinárodní shromáždění - pro nás jistě nejznámějším je Evropské fórum organizované
každý leden v rakouském alpském středisku Grossarl. Konají se i konference regionů - pro
nás velmi důležitou byla 2. evropská konference uspořádaná v květnu 1995 v Brandýse nad
Labem. Její úspěch byl výbornou propagací nejen českého kmene OS, ale i celé naší
skautské organizace a naší země. Pochvalné články se objevily v mnoha oldskautských
časopisech Evropy. Pro nás pochopitelně nejdůležitějšími byly články ve světovém časopise
IFOFSAG World Gazette Mondiale (vydávaným v angličtině a francouzštině) a ve
středoevropském Zentraleuropa Neuigkeiten (v němčině).
Mluvíme-li o ISGF, musíme připomenout také Central Branch, který je součástí této
organizace. Je složen z individuálních členů asi ze 30 zemí, ve kterých dosud nebyla
ustavena národní organizace.
Principy Mezinárodního společenství jsou totožné s principy skautského hnutí. Cílem
je povzbuzovat dospělé skauty a skautky aby:
žili v duchu skautského slibu a zákona,
vnášeli tuto ideu do obcí, ve kterých žijí a pracují,
aktivně podporovali skauting ve svých obcích, zemích i na celém světě, při plném
vědomí povinností vlastních.
Přátelské styky a formy mezinárodních aktivit OS
Mezinárodní společenství dospělých skautů a skautek nabízí řadu inspirujících
možností. Jsme však schopni - a také ochotni - reagovat vstřícně na tyto podněty? Vždyť
v nedávné minulosti jsme mohli v našich řadách slyšet mnoho skeptických řečí a dokonce i
zcela neopodstatněnou otázku: „Jsme tedy junáci nebo IFOFSAG ?“ Ráda bych se proto
nyní zamyslela nad některými příčinami tohoto mylného pojetí a nepochopení.
Domnívám se, že jednou z příčin je jisté lpění pouze na vlastních tradicích spolu
s názorem, že náš skauting je ten nejlepší, nejčistší. Ano, svět obdivuje naši formu
skautování, která je vlivem vývoje v posledních padesáti letech stále velmi blízká přírodě a
původním formám skautingu, ale i přesto si musíme uvědomit, že každé ustrnutí a uzavření
znamená jisté odumírání. Dalším a jistě podstatnějším důvodem odmítání mezinárodních
styků oldskautských je jazyková bariéra střední a starší generace. Není příjemné pro seniory
mít pocit méněcennosti i vyřazenosti pro neznalost cizího jazyka! Podle mé zkušenosti lze
však tento pocit méněcennosti překonávat. Je jen třeba, aby v klubu nebo v několika
spolupracujících klubech byl alespoň jeden člen mluvící cizím jazykem velmi dobře a
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k němu jeden nebo dva pomocníci, kteří alespoň trochu rozumějí a dovedou vyjádřit
základní fakta. S tímto „vybavením“ lze již podniknout kratší výlet do ciziny, spojený se
setkáním s místními oldskauty. I ti členové výpravy, kteří neovládají cizí jazyk, osobně
prožijí hlubokou srdečnost setkání i vzájemnou blízkost duchovní a získají potřebnou
sebedůvěru.
Mezinárodní kontakty přinášejí oldskautům nejen silné emocionální zážitky, nová
přátelství a rozšíření obzoru, ale i posílení vlastní práce v klubech. Mohou je dovést i k jisté
toleranci a chápání faktu, že skauti i oldskauti v každé zemi jsou zaměřeni poněkud
odlišným směrem, podmíněným vlastní historií, kulturou i zeměpisnými podmínkami. Toto
specifikum však neznamená mínus, může se stát zajímavým faktem poznávání, srovnávání a
obohacení. Při kontaktu s kteroukoli zahraniční gildou si musíme být vědomi, že jsou
většinou spojeni s církví a kostelem, což mnozí z nás přejímat nebudou. Ale můžeme se
zamyslet, zda náboženské přesvědčení nevede k většímu chápání lidí, kteří potřebují pomoc,
k větší osobní obětavosti. Všímejme si velice intenzívní práce rakouských gild ve prospěch
handicapovaných, propracovaného systému získávání nemalých fondů pomocí trhů, soutěží i
jiných akcí v gildách anglických, norských a mnoha dalších. Po roce 1989 účastní se gildy
spolu se skautskými oddíly ve Finsku, Norsku, Švédsku i Dánsku podpory obnovujícího se
skautingu v Pobaltí, tutéž práci vykonávají anglické gildy v Rusku, irské v Gruzii, waleské
v Estonsku. Rakouští oldskauti pomáhali Československu a stále tak činí jak v České
republice, tak na Slovensku. Vždyť až do roku 1994 platili za nás členské příspěvky
IFOFSAG - a to zdaleka není vše! Je znám skautský projekt pro děti z Černobylu,
francouzská pomoc Senegalu při zkvalitňování života v této zemi, projekt vybavení domova
pro postižené děti v Ugandě, což byl samostatný projekt IFOFSAG jako způsob oslavy
40. výročí existence této organizace. V roce 1995 účastnily se evropské gildy spolu se
skautkami svých zemí přípravy tzv. mírových balíčků pro děti Bosny i pro děti
v uprchlických táborech, v roce 1998 pomáhají spolu s členkami WAGGGS v širším
měřítku uprchlíkům ze zemí postižených válečnými konflikty. Valná většina gild také
pracuje daleko intenzívněji ve prospěch vlastní obce, než je tomu zvykem u nás. Při všech
těchto aktivitách nesmíme opomenout jeden důležitý rys: žádná charitativní činnost není
nikdy chápána jako něco degradujícího či ponižujícího pro obdarované!
Charitativní činnost je tedy společným rysem zahraničních gild, dalším zaměřením se
však velice liší jedna od druhé. Německé gildy jsou hodně zaměřeny na letní táboření a
putování, méně na pravidelné schůzky. Specifikem rakouských gild je bohatý život
společenský. Anglické výlučně ženské „Trefoil Guilds“ (Trefoil = trojlístek - kromě nich
existují v Británii i gildy smíšené, zvané „Scout Fellowship“) se nám možná budou zdát
trochu staromódní a málo skautské, ale obdivovali jsme jejich laskavost, pochopení a
činorodost při jejich pomoci na mezinárodním táboře skautek v Anglii. Kromě toho si
musíme uvědomit, jak důležitou životní oporu nacházejí britské členky „Trefoil“ ve svých
gildách při těžkých životních situacích, jako je nemoc v rodině nebo smrt partnera.
Všímejme si tedy těchto specifických rysů a přemýšlejme o vhodnosti některých z nich pro
práci a program u nás.
Na jednotlivých setkáních oldskautů a oldskautek na úrovni země, subregionů či
regionů prožijeme vždy fantastický optimismus, soběstačnost a aktivitu i velmi pozdního
věku. A hlavně veselí, smích, žádné naříkání! Příkladem může být evropské fórum
v rakouském Grossarlu, setkání ve Skandinávii, jižní, západní i střední Evropě. Vím, že
zatím tato setkání jsou pro nás finančně málo dostupná, ale jisté cesty zde jsou a věřím, že
jich bude přibývat.
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Proto neuzavírejme se přátelským mezinárodním kontaktům oldskautským,
nepodceňujme vlastní práci v našich klubech OS, ale zároveň buďme otevřeni ke všem
podnětům, které tuto práci mohou obohatit. Bude to ku prospěchu nejen nás oldskautů, ale i
ku prospěchu celé skautské organizace České republiky.
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9. Ze života klubu OS 139 Tábor
V příručkách bývají návody co a jak dělat. Mělo by to být i zde. Budete číst sdělení jak
to dělají ve 139. klubu OS v Táboře. Jak jsem si sám ověřil vládne v Táboře přirozená
součinnost staré, střední i nejmladší generace. Zkušenosti členů klubu podporují soužití
všech generací v jednom klubu.
Metodika vedení bude zřejmě
odpovídat složení klubu. Náš klub je
pravděpodobně atypický počtem členů
(letos registrováno 57 + 8 členů
Svojsíkova oddílu) a jejich věkem.
Máme 4 členy v produktivním věku,
z nichž 3 se vlastní činnosti klubu
vůbec neúčastní, jen platí příspěvky.
Vidím dvě příčiny. Jednak naprostý
nedostatek času: dva jsou soukromí
podnikatelé, třetí lékař v nemocnici
s nepravidelnými službami v klubu
nepracuje, ale je zdravotníkem
střediska. Čtvrtý je pracovníkem
muzea a dělá nám historické
přednášky. Další příčinou je pro ně
nepřitažlivý program. První příčinu
ovlivnit nemůžeme. Druhou jsme se
snažili řešit získáním mladších
někdejších skautů, kteří na skauting
nezapomněli a pomáhají příležitostně
oddílům,
kde
vyrůstali.
Těm
pomáháme založit další OS klub
s přiměřenou programovou náplní. Zatím se nedaří, zdá se, že jsou příliš citově vázáni na
své bývalé oddíly z roku 1968 a o společnou soustavnou činnost nemají zájem. Asi jim vadí
i organizace, zvykli si na volnost trampských part, které většinou po třetí likvidaci Junáka
vytvořili. Zbytek našich členů je až na výjimku (38 let - invalidní důchodkyně) ve stáří přes
60 let. Takže naši činnost přizpůsobujeme tomuto věku.
Jak jsme začínali? Z radosti ze změny politické situace a ze vzpomínek. Protože
přímé práce s dětmi v nově zakládaných oddílech se ujali mladší sestry a bratři, tj. naši
odchovanci z let 1968 a dalších, využili jsme možnost založit klub oldskautů. Chtěli jsme se
tak vzájemně podporovat ve snaze žít i v pokročilém věku podle skautských ideálů a podle
potřeby pomáhat hlavně svými zkušenostmi tam, kde to bylo potřeba. Poněvadž jsme se
navzájem znali, sešlo se nás na ustavující schůzce 3. 2. 1990 kolem 40. Zvolili jsme si vůdce
oddílu. Zpočátku jsme si představovali, že budeme pracovat jako jakýsi podpůrný orgán
táborských oddílů spíše ve stylu bývalých sdružení přátel Junáka. Podle zájmu jsme se
rozdělili do tří sekcí: organizační, hospodářské a výchovné. Jejich zástupci měli tvořit
vedení klubu. Postupně se ukázalo, že nejpotřebnější pro počáteční fázi byla sekce
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výchovná, ale ta byla početně nejslabší. Většina našich členů pochází z poválečné éry
skautingu, jen málokteří dosáhli tehdy vyšší funkce než rádce družiny a také hodně
zapomněli. Přesto jsme těmi zbylými obsadili většinu přednášek na prvních rádcovských
kurzech v roce 1990 a vypomohli tam i organizačně. Postarali jsme se z větší části i
o pořadatelskou službu na skautské výstavě uspořádané v březnu 1990 k 70. výročí založení
skautingu v Táboře. Při té příležitosti jsme mezi návštěvníky získali pro činnost v klubu
dalších asi 30 bývalých skautů. V roce 1990 jsme registrovali více než 70 členů.
Způsob činnosti, který jsme zpočátku praktikovali, se neukázal dobrý. Málokteří
z našich členů měli takovou skautskou kvalifikaci, aby mohli působit na kurzech. Bylo třeba
připravit činnost i pro ně. Přetvořili jsme vedení klubu na radu, do níž se přihlásili ti, kteří
měli chuť něco pro ostatní dělat. Postupně se vytvořilo dnešní složení rady, v dalších letech
již volené. Rada má 8 členů kromě vůdce a jeho dvou zástupců mají v radě pevné úkoly
hospodářka a kronikářka, ostatní si dělí úkoly podle okamžité potřeby.
Schůzky klubu mají ráz jednak informativní (jsme zvědaví, co se ve skautingu děje a
s čím eventuelně můžeme pomoci), jednak společensko-zábavný (hrajeme, zpíváme, zhruba
asi dvě dvacetiminutovky z tříhodinové schůzky vyčleňujeme na individuální rozhovory a
zábavu po skupinách, zvyšuje se tím soustředěnost při vlastním společném programu).
Čteme z vlastní kroniky i ze starých kronik, výňatky ze zajímavých knih atd. Nechybí
zpravidla ani část poučná, kdy se s námi naši členové dělí o své znalosti z různých oborů.
V uplynulém roce nám jeden z našich mladších členů, který je pracovníkem muzea, připravil
cyklus přednášek o historii našeho města podle nejnovějších poznatků, ne romanticky
zkreslené. Na příští léta připravujeme totéž o významných místech okresu.
Rada klubu se schází jedenkrát měsíčně 14 dní až týden před pravidelnou měsíční
členskou schůzkou, vždy střídavě u některého z členů. Také měsíční interval pro členské
schůzky je pro náš klub optimální. Nemáme vlastní klubovnu a respektujeme, aby ta
propůjčená byla maximálně využita mladými. Spíše se za příznivého počasí sejdeme mimo
to ještě jednou venku u „buřťáku“. Schůzka je stanovena stabilně na první pondělí v měsíci
od 14 do 17 hodin i déle (těch několik zaměstnaných stejně nechodí). Nemusíme tedy
schůzky nijak zvlášť svolávat, ale stejně účast zajišťujeme pozvánkou ve vývěsní skříňce
klubu, jejíž obsah nejméně jedenkrát měsíčně vyměňujeme. Pro nepředvídanou potřebu
rychlé informovanosti členů máme připraven způsob, který nazýváme nostalgicky
„štafetou“. Spíše nežli štafeta je to řetězec. Sedm členů rady má k dispozici telefon, takže se
můžeme poměrně rychle dohovořit. Každý z nich má kontakt na dalších 5 - 10 členů klubu
především v okolí svého bydliště a ty musí informovat buď telefonem nebo osobně.
Poplachy nevyhlašujeme, ale informovat všechny činné členy oddílu o změně programu
nebo aktuální události se nám podaří už během jednoho nebo dvou dnů.
Pro některé zvláštní úkoly vytváříme z řad členů na přechodnou dobu zvláštní
skupiny, např. historickou na zpracování dějin skautingu v Táboře. Další skupina pro tisk
napsala v roce 1994 do regionálního deníku Táborské listy sérii článků, které vycházely
denně po dobu oslav 75. výročí založení skautingu u nás. Jiná skupina pro organizaci těchto
oslav spolupracovala s dívčím a chlapeckým kmenem. Další skupiny vznikly pro jednotlivé
charitativní akce. Pokud byl SKAUTING hromadně rozesílán, měli jsme skupinu pro jeho
distribuci všem táborským oddílům.
Výlety: původně celodenní s trasou až 15 km se neosvědčily. Pro většinu byly
fyzicky příliš náročné. Slevili jsme asi na půl. Cílem jsou skautské tábory nebo přírodní a
historické zajímavosti: (rezervace ďáblíku bahenního, písečný přesyp u Vlkova, ledňáčci na
Smutné, kaňon Židovy strouhy, hrady Choustník, Borotín, ale i méně frekventovaná místa
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okresu s prostou přírodní krásou). S mimořádným úspěchem se například setkal v červnu
1992 zájezd do Kamenice nad Lipou, kde měl náš člen a místní rodák výstavu svých
amatérských obrazů. Navštívili jsme přitom místní muzeum, kde nás zaujaly miniaturní
lidové betlémy v lahvích a stálá expozice hudebního skladatele V. Nováka. Navštívili jsme i
pomník F. Sadílka, bývalého okresního velitele Junáka, umučeného v Mauthausenu.
Zahraniční zájezdy: ne s masovou účastí - hrály zde úlohu fyzické a finanční
možnosti členů. Nejvíce obsazený byl v dubnu 1993 zájezd do Paříže (5 dní - 20 účastníků).
Zájezd na naše přání vypravila zdejší cestovní kancelář. Autobus byl doplněn známými.
Navázali jsme též přátelství s exilovými skauty ze Švýcarska. Po jejich návštěvě v Táboře
následovalo pozvání k nim. Jelo nás 15 vlastními auty a strávili jsme krásný týden
v severním Švýcarsku s ubytováním ve skautském domě v Badenu, odkud jsme podnikali
výlety. Povídání o celém výletu bylo otištěno česky v TAMTAMU švýcarských exilových
skautů. V dubnu 1995 jsme spolu s členy klubu OS z Bechyně zorganizovali zájezd do
Vídně (20 účastníků).
V červenci 1993 tábořili v blízkosti Tábora švýcarští skauti z Bernu. Naši členové jim
poskytovali tlumočnickou službu, provedli jsme je po historickém Táboře, zavezli je na
některé naše skautské tábory. Na závěr jejich pobytu jsme měli společný táborák, na který
naše členky napekly pravé české koláče. Na oplátku jsme ochutnali švýcarské fondue.
V září 1993 se někteří naši členové zúčastnili regionálního srazu klubů OS ve
Strakonicích. Od té doby se se strakonickými OS přátelsky stýkáme a vzájemně
navštěvujeme. V roce 1995 jsme je v červnu pozvali do Tábora a zajistili jim podle jejich
přání prohlídku známé botanické zahrady při zdější zemědělské škole i s odborným
průvodcem. Na oplátku nás pozvali na své stálé tábořiště v Novosedlech u Strakonic, kde
jsme strávili nezapomenutelný den v krásné přírodě malebného podhorského kraje při
vzájemném povídání, soutěžích a táboráku. Při předcházejících návštěvách jsme se
navzájem seznámili s pamětihodnostmi našich historických měst.
V době po válce vydali plzeňští skauti skautské jesličky. Jeden z našich členů je měl
po dobu totality doma. Oprášili jsme je a opravili a každoročně je vystavujeme pro veřejnost
s přáním veselých vánoc od skautů ve výkladní skříni táborské lékárny.
Humanitární pomoc našeho klubu
V červnu 1991 jsme se dozvěděli, že v nedaleké Lidmani jsou ubytovány děti
volyňských Čechů z okolí Černobylu. Navázali jsme s nimi styk a některé naše členky spolu
se zástupkyněmi DK je navštívily a předali jim drobné dárky a menší peněžní částku.
V září 1991 jsme na výzvu ve Skautingu sebrali na dva tisíce kusů poštovních
známek a odeslali je na uvedené adresy do zahraničí (Papua, Rwanda, Indonezie).
V únoru 1992 jsme rovněž na výzvu ve Skautingu vybrali mezi sebou na konto Míša
350 Kč.
V květnu 1992 jsme reagovali na článek v Zemědělských novinách a MF dnes
o charitním domově v Jiřetíně a po písemném dotazu zorganizovali společně s dívčím
střediskem sbírku ošacení, botek, hraček pro děti do tří let. Členky OS klubu věci vytřídily,
zabalily a odeslaly celkem 10 balíků do charitativního domova sv. Máří Magdaleny. Další
dva balíky byly věnovány na současně probíhající sbírku pro jugoslávské děti.
V únoru 1993 při slavnostním setkání ke Dni sesterství jsme vybrali na pomoc Bosně
800 Kč.
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V roce 1993 jsme navázali spolupráci se soukromým dětským domovem ve vsi
Úrazu, který vedou dva manželé, bývalí pracovníci zrušeného dětského domova v Nemyšli.
Připravili jsme pro děti čtyři výlety - vždy v neděli po 14 dnech. Výlety byly směrovány do
významných měst okresu. V Soběslavi a Bechyni jsme požádali o pomoc místní skautské
oddíly. Zachovaly se velmi krásně. Nejen, že nám bechynští a soběslavští skauti zajistili
mezi sebou průvodce po místních památkách, ale v Bechyni připravili dětem jednoduchý
oběd ve skautské klubovně a v Soběslavi si je rozebrali na oběd do rodin. V táboře si děti na
oběd rozebraly naše oldskautky. V Chýnově, kde nebyla jiná možnost, stravovaly se děti
z přinesených zásob. Za to jsme je po prohlídce známé jeskyně pozvali na právě probíhající
místní pouť a vybrali mezi sebou na 200 Kč, aby si mohly užít pouťových radovánek. V roce
1994 jsme pořádali výlety na hrady v našem okrese. Navštívili jsme s nimi Příběnice,
Choustník, Šelmberk a Mladou Vožici. Hradili jsme dětem cestu a vstupné. V roce 1995
jsme pro nedostatek vhodných termínů ze strany domova, mohli uskutečnit jen jeden výlet.
Byli jsme v Jindřichově Hradci, kde po návštěvě gobelínových dílen a zámku si naše
dočasné svěřence opět místní skautky rozebraly na oběd do rodin. My jsme na oplátku při
jednom z našich výletů navštívili jejich domov v Úraze.
Od roku 1993 jsme sbírali poštovní známky na skautský sběratelský fond. Po
skončení této akce jsme se umístili na 6. místě a to nám ještě na 2.000 známek zbylo,
protože akce byla ukončena náhle bez předchozího upozornění. Odevzdali jsme je tedy
misionářskému řádu Oblátů na Klokotech, kteří je posílají do misií.
V říjnu 1993 jsme opět na výzvu Skautingu vyvolali v celém okrese akci „Budou žít“
ve prospěch chovanců charitních domovů. Do všech oddílů jsme poslali letáček s výzvou,
měla značný ohlas. Členky klubu všechny věci soustředily v Táboře. Sebrané pleny,
kojenecké potřeby a oblečení byly roztříděny a odvezeny na Českou charitu do Prahy. Bylo
sebráno na 80 kg oblečení a dva dětské kočárky. Protože některé oddíly přinesly i věci pro
větší děti, nabídli jsme je dětskému domovu v Praze.
Od roku 1993 konáme na tradičních předvánočních schůzkách na začátku prosince
pravidelně sbírky na konto adventních koncertů. V roce 1995 byla zvlášť úspěšná, protože
druhý z koncertů byl věnován malým dětským domovům a tam právě vystupovali naši
přátelé z Úrazu (mají nyní 10 dětí v opatrování).
V roce 1994 jsme sbírali na výzvu Receptáře hračky pro psychiatrickou léčebnu
v Praze.
Příprava programu klubu
Kolektivní vedení klubu oddílovou radou se plně osvědčilo. Jednotliví členové mají
stejná práva navrhovat činnost na další období a berou na sebe podle potřeby i jednotlivé
úkoly. Vycházíme při tom z rámcového programu, který na celý rok schvaluje valná
hromada klubu.
Program se snažíme přizpůsobit poměrně vyššímu věku aktivních členů, omezením
přílišné fyzické náročnosti, zaměřením spíše na činnost společenskou, zábavnou i naučnou a
informativní. Poměrně značná průměrná účast na schůzkách (kolem 30) ovlivňuje výběr
zábavných her, soutěží, kvízů apod., jimiž schůzky zpestřujeme.
Pokusili jsme se navrhnout rozdělení klubu na dva menší, které by se snad lépe
organizačně zvládly. Návrh se setkal s bouřlivým nesouhlasem. Jádro činných členů je
prostě jedna parta.
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10.Skauting a antika
Základní prvky skautingu je možno shrnout do
slova kalokagathia, což byl ideál harmonického,
tělesného a duševního utváření antického člověka.
Kalas značí krásný a agathos je dobrý. Čili
obojí dává podstatu skautingu jako výchovného
systému. Dobro a krásno. K tomu je přiřazen lidský
postoj k přírodě, považované za živý organismus
nesmírně složitý a pro člověka nenahraditelný.
Skauting byl první výchovný systém či
organizace, který si do svého ideologického podkladu
dal i programovou zásadu obsaženou v šesti bodech
skautského zákona: „Skaut je ochránce přírody a
cenných výtvorů lidských“
Idea oldskautingu vytvářená obdivovatelem
antické kultury Šimánkem, vyzněla v to, co je dnes pro
celou lidskou společnost neobyčejně potřebné. Totiž
vytvořit nový, lepší, lidštější postoj člověka k člověku,
člověka k přírodě. Stačí se začíst do „De rerum
natura“ Tita Lucretie Cara nebo do „Hovorů k sobě“ od Marca Aurelia. Obdobně v díle
„Řečtí atomisté“ moderního čtenáře udiví úvahy řeckých a římských myslitelů o vztahu
člověka k přírodě. Morální stránku nám skautům ukazuje ve svém spise „Hovory k sobě“ již
uvedený Marcus Aurelius či Lucius Annaeus Seneca ve svých „Listech Luciniovi“. Tyto
knihy by si měl přečíst každý skaut a zamyslet se důkladně nad myšlenkami tam uváděnými.
Pamatuji se, že jako rover jsem se posmíval Šimánkovi za jeho „antičtění“, jak jsme
tehdy my mladí říkali, ale dnes s obdivem čtu jeho úvahy o skautingu i oldskautingu
napojené na starořeckou a starořímskou filozofii.
Na antice stojí celá evropská kultura, na to nesmíme zapomínat. Antický prvek je
vložen i do oldskautského vyznamenání i do kdysi užívaného ceremoniálu přijímání nováčka
do kruhu oldskautů.
Přepisuji opět z publikace „Oldscouting“ od J. Šimánka a to strany 33 - 35.

OBŘAD JMENOVÁNI OLDSKAUTEM,
UDĚLENÍ ODZNAKU A SLOŽENÍ SLIBU
Definitivní přijetí oldskauta do klubu se
děje slavnostním obřadem. K tomuto je
potřebí dříve připraviti jakýsi primitivní
oltář. Tento budiž zbudován z plochých
kamenů v podobu stolu, a jeho pozadí, těsně
k němu přiléhající, může tvořiti buďto
mohutný strom, nebo opět stěna z kamenů,
na sebe navršených a převyšujících oltářní

stůl, s nimiž tvoří pravidelný úhel, asi o
jeden metr.
Na ploše oltářní budiž připraveno
ohniště, úzké, ale vydatné, aby plamen
z něho šlehal štíhlým a vysokým chocholem.
Doporučuje se dáti ohništi tvar mohutné
pochodně, vztyčené na oltáři. Na strom
nebo stěnu, tvořící pozadí, pověsíme
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symboly přírody a jejích sil. Nad skautským
zákonem, kaligraficky napsaným a zaskleně
zarámovaným, který přineseme s sebou
z klubovny, bude umístěna syrinx, ověnčená
chvojovou ratolestí, propletenou polními a
lesními květy. Tuto si zhotovíme jako
významný symbol a emblém pro ozdobu
klubovny ze dřeva a pozlatíme bronzem.
Bude tudíž jako předmět povahy dekorativní
a symbolické mnohem větší než skutečný
nástroj její základna může míti asi
25 centimetrů délky, a její nejdelší píšťala
může míti asi 30 centimetrů délky. Svým
tvarem se blíží pravoúhlému trojúhelníku.
Vedle syringy zavěsíme thyrsos - rovnou
tyčinku (větévku) v délce asi 50 centimetrů,
zakončenou dekorativní šiškou. Tato je
rovněž
předmětem
stylisovaným
a
symbolickým. Doporučuje se pozlatiti ji i se
šiškou bronzem a zařaditi ji do stálého
klubovního inventáře. Tato tyčinka, ovinutá
čerstvým listím révovým, břečťanovým nebo
kýmkoli jiným, je symbolem tvořivé síly
přírodní. Budiž zavěšena tak, aby ji bylo lze
snadno sejmouti, protože při obřadu
přijímacím bude hráti roli.
Vedle thyrsu budiž připraven roh
hojnosti, pozlacený rovněž bronzem, z něhož
navršeně a bohatě vystupují mezi květy zralé
plody (mohou být rovněž umělé) a klasy 
tento roh hojnosti je symbolem štědré úrody
a rodících sil přírodních. Má tvar kozího
rohu, je však mnohem větších rozměrů.
Kolem oltáře se rozsednou nebo
rozestoupí v půlkruhu všichni členové klubu,
kteří jsou jeho definitivně přijatými členy.
Kandidát musí zůstati mimo kruh. Má v ruce
hůl na konci ohnutou. Nejblíže oltáři po
pravé straně stojí vůdce, po něm pak
nejblíže oni skauti, kteří mají stříbrné
syringy, zaujímajíce boky oltáře.
Když je vše připraveno, jeden ze skautů,
stojící vůdci svou hodností nejblíže, podá
tomuto hořící větévku se slovy:

„Bratře vůdce! Shromaždivše se na
klíně Veliké Matky, ve stínu svého
rodinného krbu, prosíme, abys tomuto
vdechl úsměv a slávu života!“
Vůdce zapálí podanou větví oheň na
oltáři a praví:
„Vítám vás, bratři, u ohně, který jsme
zažehli ke slávě nejvyššího boha
přírodního!“
Kandidát (volá): „Vpusťte mne do svého
kruhu!“
Vůdce: „Bratře strážce, pohlédni kdo
volá v našem lese.“
Předchozí bratr: „Bratře vůdce, venku
stojí cizinec, který žádá, aby směl vstoupiti
do našeho kruhu a státi se členem naší
rodiny!“
Vůdce: “Co čteš na dně jeho srdce?“
Předchozí bratr: „Čtu v jeho srdci sílu,
upřímnost a lásku.“
Vůdce: „Otevři bránu, jest náš.“
Kandidát (vstoupí do kruhu, který bratři
před ním otevrou).
Vůdce: „Poněvadž tvá bytost nese
všechny známky, jimiž se vyznačují členové
naší rodiny, přijímám tě na základě
zmocnění, uděleného mi Svazem skautů
ČSR, do našeho kruhu a jmenuji tě řádným
bratrem klubu ………………. (Připne mu
odznaky.) Nos tento odznak s úctou a láskou
jako viditelné znamení neviditelné síly,
krásy a pravdy, kterou poneseš ve svém
nitru všude, kamkoliv vstoupíš.! Tvé srdce
budiž od této chvíle pochodní, která bude
udělovati světlo a teplo všem, kdož ho
budou potřebovati! Opakuj po mně skautský
slib s pravicí, vztaženou k ohni!“
Kandidát vztáhne pravici k ohni jako
k přísaze a odříkává skautský slib. Když jej
proslovil, vůdce ho udeří lehce na temeni
hlavy thyrsem a vtiskne mu na tváře
bratrský polibek. Jakmile se tak stalo,
zapěje sbor bratří národní hymnu, načež
kandidát projde v kruhu kolem všech bratří,
kteří mu tisknou ruku.
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Kdybychom chtěli poznat vznik Syringy, pak je nejlépe se začíst do spisu „Řecké
mýty“ od R. Gravese, kde pod pověstmi s nadpisem PAN (bůh hor a stád) se dočteme: … při
jiné příležitosti pronásledoval cudnou nymfu Syringu od nory Lykaiu až k řece Ladonu, kde
se proměnila v rákos, jak splnila její prosbu vodní víla. Pan ji marně hledal mezi rákosím, a
jelikož ji nenašel, nařezal několik rákosů. Vítr, který v rákosu vyluzoval příjemný zvuk, se
Panovi zalíbil. Nařezal si pak rákosy různé síly i délky a sestavil soubor píšťal, na které hrál
veselé melodie. Tak vnikla syringa, kterou Šimánek vybral jako oldskautský symbol a
oldskautské vyznamenání.
Vyznamenání syrinx bylo zřízeno roku 1926 a má tři stupně - bronzové, stříbrné a
zlaté. Prvními nositeli jsou Jan Novák, Praha - zlatý stupeň 30. 10. 1934. František Jandus,
Praha - bronzový stupeň 30. 10. 1934. V období první republiky se stav nositelů syringy
rozrostl na 11 zlatých, 30 stříbrných a 3 bronzové. K 28. 10. 1997 bylo celkem uděleno
29 zlatých, 191 stříbrných a 410 bronzových.
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11. Skaut a příroda
Běh lesní školy pokračoval „hodinou“,
která byla v denním programu označena jako
„Ekologie a moderní člověk“.
Frekventanti seděli kolem mne;. Jedni
si během mého vyprávění zapisovali, co
pokládali za nutné, jiní pozorně naslouchali,
ale byli i jedinci, kteří se zamyšleně dívali
před sebe a viděl jsem, že v duchu řeší svoje
problémy. Ale na takovou situaci si musí
každý přednášející navyknout. Sledovat
pozornost posluchačů a podle toho měnit
rychlost slov, výšku hlasu i obsah
přednášeného.
Rozhovořil jsem se k danému tématu.
Je zajímavé a výstižné, že skauting byl
první veřejnou organizací, která přijala do své
filozofie ochranu přírody. V původním znění
skautského desatera z roku 1908 je řečeno, že
„Skaut je ochráncem zvířat“. Odpovídalo to
tehdejší zálibě pro koně a kočky v britské společnosti. A. B. Svojsík však v roce 1911
formuloval tento bod slovy: „Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.“ To
značí, že skaut věnuje svou pozornost nejen živočichům, rostlinám, geologickým útvarům,
ale i celé krajině, ve které žije a vnímá ji jako své životní prostředí.
Slovo EKOLOGIE je odvozeno od řeckého OIKOS, což značí dům, tedy těsné
životní prostředí. Dále slovo LOGOS je nauka, znalost, věda, kterou se skutečně ekologie
stává.
UNESCO vybralo síť územních celků, utvářených člověkem s cílem uchování
původního vzhledu krajiny, při respektování principů ekonomické činnosti člověka. Tato síť
je tvořena devadesáti třemi tzv, biosférickými rezervacemi, nacházejícími se na území
Evropského poloostrova od Gibraltaru až po Ural. Čtyři z těchto rezervací jsou v České
republice a to CHKO Třeboňsko, Křivoklátsko, Šumava a Pálava. Tato skutečnost dokazuje,
jak bohatou a všestrannou přírodu máme, a jak naši předkové dokázali o ní moudře, citlivě a
hospodárně pečovat a také ji užívat. Nezanechávali za sebou krajinu zničenou, vyrabovanou
a rozvrácenou, jak to v nedávné době předvedli komunisté.
Ve světě se však již delší dobu ozývají varovné hlasy odborníků proti ekonomickému
rabování biosféry a devastaci přírody. Ojedinělé jsou snahy uchovat to, co třeba věděli ve
své době kouzelníci domorodých kmenů v jihoamerických pralesích o léčivých účincích
současně ničených rostlin. Rovněž tak i řady živočichů, ještě nezařazených do lidmi
sestavených řádů, podřádů a druhů.
Člověk, tvor vzešlý z přírody, jako jeden člen její živočišné říše, vytvořil něco, co
dnes bývá nazýváno technokulturou, často ignorující živou, mnohdy ještě neznámou
přírodu.
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Proto musí skauti znát nejen složky přírody podle pořádkového systému utvořeného
v kabinetech přírodopisců a na vědeckých pracovištích, ale musí poznat ony tajemné vztahy,
souvislosti a vzájemné působení všech složek přírody.
Příroda je živý organizmus, řídí se po miliony let ověřovanými zákony a určuje každé
její částici, buňce i organizmu přesné místo a úlohu v ohromném gobelínu života. Známe
ještě velmi málo jak z osnovy a tak i útku tohoto koberce. Všimneme si jen někdy, že nějaké
uzlíky a jimi tvořené barevné plošky zmizely. Snažíme se to v nejlepším případě někdy
nějak napravit, ale naše technokultura na to nestačí.
Člověk vymyslel řadu zákonů, vyhlášek a nařízení na dílčí ochranu jednotlivých
složek přírody. Zákon a paragraf však nestačí, chybí-li osobní lidský vztah člověka
k přírodě, jako prostředí, ze kterého vzešel. Často opakujeme pozdrav z „Knihy džunglí“:
„Jsme jedné krve ty a já“. Zamýšlíme se někdy nad hlubokou moudrostí těchto slov?
Pokuste se někdy dokonale porozumět svému psovi, kočce a nedívejte se na ně pouze
z hlediska „pána tvorstva“ a nevnucujte jim lidské vlastnosti. Poznáte, že jsou to velmi
citliví tvorové, kteří mají svůj svět. Kočky, koně i psi jsou schopni reagovat na lidskou řeč,
ale rozumíme my hlasům kočky nebo psa? Při tom jsou to tvorové žijící s lidmi ve
společenství po celá tisíciletí. Za tu dobu nevytvářeli žádnou technokulturu, ale mají
dokonalý cit pro život v přírodě. Snad až na pár jedinců, určených pro výstavy o jejichž
degeneraci se zasloužil sám člověk.
Onehdy jsem četl pěknou větu: „Strom je můj bratr“. Ano, strom není jen rostlina
patřící do druhu dřevin, ale je to z ekologického pohledu celý světadíl se stovkami a
stovkami miniživotních prostředí, potřebných pro nejrůznější obyvatele: roztoče, řasy,
mechy, houby, ptáky i savce, nepočítaje spousty míst pro nejrůznější hmyz. Dnes s oblibou
kácíme staré stromy, abychom získali místo pro garáž, pro lepší výhled a podobně, čímž
pokračujeme v nesmyslném a bezcitném ničení. Naši předkové naopak promyšleně a moudře
sázeli stromy u svých stavení, na návsích, na rozcestích. Strom byl místem, kde se lidé
scházeli, komunikovali spolu, vytvářeli silná životní pouta. Dnes se naopak se zarážející
lehkomyslností ničí mezilidské vztahy, lidé se stávají sobeckými, sebestřednými a
bezohlednými kořistníky. Není divu, že se pak v naší společnosti objevují a šíří takové jevy
jako drogová závislost, organizovaný zločin, brutalita a pohrdání kulturou. Obzvlášť
zarážející je, že se tyto jevy hodné zatracení stávají pomalu ale jistě pevnou součástí našeho
života a společnosti.
Do výchovy byl měl patřit i nový postoj člověka k přírodě a jejím součástem. Člověk
se stává otrokem nedostatku času pro neustálý spěch, zmatek a za blázna je označován ten,
kdo si uprostřed obecného shonu najde čas, aby si sedl a trpělivě pozoroval moudivláčka,
jak si dovedně splétá hnízdo. Co dokáže svým zobáčkem a jednou nožkou! Proto je třeba se
učit ve velké škole přírody. Učit se zdravým vzájemným vztahům živých tvorů mezi sebou
ve svém životním prostředí. Učit se je citlivě a rozumně používat. Jen člověk, jako jediný
živý tvor likviduje ostatní živé tvory pro svou potěchu. Střílí zvěř kvůli trofejím, loví ryby ze
sportu a ne z potřeby se nasytit, tak jak činí ostatní živí tvorové. Nažraný lev si nevšimne
ostatní zvěře až do chvíle, kdy má opět hlad. Člověk však zabíjí, aby dokázal, jaký je
„chlapík“, mnohdy na úkor živé přírody uspokojuje jen své agresivní až sadistické potřeby.
Za zástěrku mu slouží mnohé sporty.
Skautskou mládež je nutné vést tak, aby si vytvořila od základů jiný vztah k přírodě
než měli nebo mají starší generace. Cílem výchovy by mimo jiné mělo být i daleko hlubší,
poznání vzájemných vazeb uvnitř přírodního společenství a uvědomění si odpovědnosti
každého člověka za osud naší planety.
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Jedním z prostředků k dosažení tohoto cíle je i poznání živých tvorů z našeho
nejbližšího okolí. Stará moudrost praví, že zvíře je nejlepší přítel člověka. Vskutku,
zdomácnělá zvířata dokážou být pro nás těmi nejlepšími společníky. Jejich svět je sice
trošku jiný než náš, rozumíme mu jen částečně, zatím. Doufejme, že i lidé si jednou najdou
dostatek času na pochopení vztahu zvířat k člověku. Čas k poznání, zda nás zvířata jen
blahosklonně přijímají sice jako své pány, ale tak říkajíc, vědí své o tom, že jsme sice pány
tvorstva, ale že jim nerozumíme.
Abychom přírodu mohli pochopit, nestačí jen školometská znalost přírody, jen
povýšený pohled na přírodu jako možný objekt dalšího využívání, či předmět k získání
dalších trofejí. Je nezbytné s pokorou přijímané a neustále prohlubované poznávání přírody,
je nezbytným předpokladem budoucího správného soužití člověka a přírody. Pak bude plně
platit ono: „Jsme jedné krve ty a já“ a lidstvo bude mít opět o šanci víc se zachránit před
svým zánikem, kam ho žene současná technokultura.
Poznej a chraň, to je životní heslo, formující vztah skauta k přírodě.
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12.Pečujeme o své zdraví ?
Kdo jiný by měl na toto téma hovořit
než lékař. A já jsem dostal příspěvek od
dvou skautů - lékařů, kteří svoji práci
začínají energickým napomenutím: „Každý
je zodpovědný za své zdraví!“.
Dr. Písko a Dr. Tománek tu
promlouvají věcně do duše čtenářů. Je
pravda, že každý má dbát na své zdraví, ale
mezi námi je celá souvislá stupnice od těch,
co paličatě tvrdí: mně nic není, mně se
nemůže nic stát, já jsem zdravý až po
takové, kteří zavalí lékaře vodopádem
popisů příznaků té které nemoci, dokonce i
způsoby léčby a vehementně vyžadují určité
léky. Tak zvaný zdravotní frája i hysterický
hypochondr, jsou nejvíce nebezpeční sami
sobě.
Zde je slovo skautských lékařů.
Každý je odpovědný za své zdraví. Platí to i v nemoci, ačkoliv bolševici učili, že za
to zodpovídají zdravotníci, a tak to i přetrvává v podvědomí našich spoluobčanů.
Zdraví, ve smyslu současné definice WHO (World Health Organisation - Světová
zdravotnická organizace), zahrnuje zdraví tělesné, duševní a sociální. Nejstarší osnovy péče
o zdraví a i soupis hlavních hygienických pravidel a zásad sociálního soužití, představuje
starozákonné desatero, v islámu korán. Obsahovalo řadu velmi užitečných předpisů jako
obřízku, půst, zákaz vepřového masa, alkoholu atd. Názory na to, co je to zdraví a podle
toho, jak o ně pečovat, prodělaly historický vývoj. Z novější doby u nás známe sokolský
ideál, který proklamoval v zdravém těle zdravý duch. Předpokládal současné výchovné
působení s rozvojem tělesným. Náš skautský ideál doplňuje k tomu ještě duchovní výchovu,
od níž očekává přípravu pro život a položení základů pro zdravý společenský vztah. Svými
cíli je v současné době nejbližší tomu, co do definice zahrnuje WHO a oč usilují jeho
zdravotnické programy.
Zdraví každého jedince je dáno geneticky, dispozicí, vývojem a vlivem prostředí.
Během vývoje působí na zdraví mnoho činitelů z prostředí v němž rodina žije a ze
společnosti. Dále jsou to vlivy klimatické, mikroklima domova, životní úroveň, životní styl,
hygiena bydlení, stravování, oblékání, úroveň vztahů v rodině, vztahy k obci atd. Uplatní se i
vliv školy, zaměstnání, zálib ve volném čase. Sport a kulturní zájmy také patří k životnímu
stylu. To vše rozhoduje o zdravém vývoji jedince a o jeho zapojení do rodinných a
společenských svazků a také jeho uplatnění.
Od časného dětství se učí dítě základním hygienickým návykům (osobní tělesná
hygiena, oblékání, stravování a stolování, rozdělení denního programu na povinnosti, volno,
odpočinek a spánek) a zapojuje se do zdravého životního stylu rodiny. Učí se i péči o rozvoj
těla, zvyšování odolnosti cvičením a otužováním. Naučí se i základní zásady chování
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v nemoci. V tom všem pomáhá i učení ve škole. Zde v rodině a kolektivu kamarádů jsou
položeny základy pro vytváření, navazování a udržování mezilidských vztahů. Učení
vychází z převahy vlivu rodičů a školy, ale i vlivu malých společenstev. Brzy je ovlivněno i
vlastním zájmem a uvědomělým přebíráním zkušeností druhých a vlastním rozhodováním.
Při tom se naučí i hodně nezdravého a špatného. S tím pak musí bojovat vychovatelé,
objeví-li to včas. Musíme pečlivě vybírat prostředí pro vývoj a vyžití našich dětí, vybírat
kamarády, party, tělocvičné a sportovní spolky, kluby apod. S nepříznivými, často však
lákavými vlivy je třeba počítat a připravit na ně dítě a předcházet neúspěchům volbou
zajímavého a aktuálního programu pro volný čas. Skauting měl vždy lákavý program pro
rozvoj tělesný, pro duchovní oblast vývoje dítěte i pro jeho výchovu společenskou. Výchova
a příprava pro život v malých kolektivech vede ke kamarádství a zdravému soutěžení. Při
všestrannosti programu může každý jedinec najít své uplatnění a vývoj v oblasti, pro kterou
je lépe disponován. Zde pak už začíná vlastní výchova a to i k zodpovědnosti za zdraví,
vývoj kulturní a společenský a budování vlastního životního stylu. Součástí kulturního
životního stylu je i budování zodpovědného vztahu k přírodě a základů ekologického
chování. K zodpovědnosti za zdraví patří i znalosti chování v nemoci, základy
epidemiologie a hygieny, první pomoci, prevence úrazů a otrav, znalost všech sociálních
nebezpečí - kouření, alkohol, drogy, nepatřičné sexuální chování, nebezpečí AIDS, úskalí
bylinářství a alternativních léčebných postupů. Závažné zdravotnické problémy byly WHO a
Ministerstvem zdravotnictví vytypovány a byly stanoveny jejich priority. Celostátně budou
plněny v rámci programů Ministerstva zdravotnictví podpory a ochrany zdraví v tomto
ohledu má Junák svůj vlastní program.
Statistiky a denní zprávy nás dostatečně přesvědčují o tom, že svému zdraví musíme
věnovat zvýšenou pozornost. 1/3 nákladů na zdravotní péči by se ušetřila, nebo by se mohla
věnovat jiným cílům, kdyby se občané chovali správně ve zdraví a v nemoci.
Každý musí začít nejdříve u sebe. Skaut , rover i oldskaut má kolem sebe všude dosti
možností k službě druhým a i k předávání svých životních a zdravotnických zkušeností.
Může je předávat i pomocí peer methody - vůdcům, rádcům, a ti pak bližším, dětem.
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13.Ekologie v našem životě
Skaut je od útlého věku veden k lásce
k přírodě, k ochraně přírody a cenných výtvorů
lidských. K tomu přistupuje i služba druhým a
šetrnost. V těchto pravidlech jsou zahrnuty i
hlavní principy ekologie. Skauting v nich má
starou tradici. Životní zásady, podle kterých skaut
žije a které uplatňuje i vůči svému okolí, platí jak
pro životní prostředí, tak i pro společnost ve které
žije a pracuje.
Ve světle dnešního stavu životního
prostředí naší planety a všech ekologických
programů lidské společnosti si musíme svoje
zásady překontrolovat a vytvořit si z nich
program pro zajištění zdravého života
v ekologicky zdravém prostředí zabránit
zbytečným škodám na zdraví vlastním a našich
bližních.
Předpokladem pro uvědomělé ekologické
jednání je dobrá znalost biologie (rostlin,
živočichů a člověka), základních podmínek pro
život, znalost základních zákonů fyziky, chemie,
meteorologie, geologie, obecného zeměpisu apod.
Tyto oblasti jsou ve skautské výchově zahrnuty a cílevědomě pěstovány s cílem navození
úcty a lásky k přírodě (lesní moudrost) a k tajemství života.
Proberme si však svůj každodenní běh života z ekologického hlediska a svoje jednání
v práci i době odpočinku. Zhodnoťme jeho dosah a vliv na bližního, společnost, okolí, obec.
V naší technické době je svět malý a ani v klínu přírody nejsme ekologicky izolováni.
Životní prostředí tvoří náš byt, veřejná zařízení a zařízení služeb, zařízení kulturní,
zdravotnická a sociální, doprava. Zevní životní prostředí - to jsou ulice, proluky, parky,
okolí domů a měst, potoky, jezera, přehrady, pole, lesy. O tom, jaké toto prostředí bude,
rozhodují jednak dané technické parametry, parametry urbanistické, zásady vodního,
zemědělského a lesního hospodářství, ale také náš vztah k těmto zařízením a naše chování.
Měli bychom především znát, co je zdravé a ekologické. Podle toho můžeme mnohé ovlivnit
a sami vykonat. Většinou však bude nutné spojit síly, dát hlavy dohromady a bojovat za
ekologické úpravy kolektivně - v domě, ulici, v obci, ve státě - tj. cestou činnosti veřejně
prospěšné.
Střetáváme se často s komplikovanými problémy. Ku příkladu problém topení a
přetápění v sídlištích. Vzniká suchý vzduch, nezdravé mikroklima, větší prašnost a výskyt
onemocnění dýchacích cest, alergizace. Řešení je obtížné a nákladné a jednotlivec zmůže
málo. Čistota ovzduší v některých částech sídlišť je znehodnocena zplodinami dopravy,
topením, průmyslovými závody. Takové a podobné otázky je nutno řešit za pomoci a účasti
hygieniků, odborníků a občanů na úrovni komunální a samosprávné ev. i vyšší. Každý
jedinec však může sám přispět k čistotě ovzduší - čistým topením, omezením jízd autem …
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Tak třeba hluk může být velkou strázní. Přichází od sousedů, z venkovního prostředí,
z dopravy, z vnitřního provozu bytů, z klimatizace. Jeho omezení bývá obtížné a nákladné.
Daří se jen zdlouhavým jednáním na vyšších úrovních a za pomoci legislativy. Chováme se
však vždy sami zodpovědně? V mnohých rodinách hraje rádio a televize po celý den.
Omluvou pro to je, že hudba a vysílání neruší a že vytváří vhodnou kulisu pro další vlastní
činnost. Přitom však ruší druhé a znemožňuje komunikaci s druhými členy rodiny nebo
spolupracovníky a tak narušuje vzájemné mezilidské vztahy.
Problémy s pitnou vodou, teplou vodou v sídlištích a s její kvalitou mívají ekologický
základ. Nešetří se její zdroje a nechrání se. Denně slyšíme o vodních katastrofách při
znečištění olejem, naftou, močůvkou nebo toxickými látkami. Příčinou bývá špatný
technický stav zařízení, nedbalost a nezodpovědnost jednotlivců. Následky pro přírodu a pro
zásobování vodou bývají dlouhodobé, a některé z nich mohou být zřetelné na našem zdraví
až po letech. (Účinek těžkých kovů ve vodách, půdě a potravinovém řetězci, vliv Pb, Hg,
Ka, Al na intelekt, plodnost, nervový systém, genetiku …).
Každé neekologické chování k půdě, jednání bezohledných a nevědoucích jedinců
přenáší do půdy škodlivé látky a odrazí se v rostlinné říši a ovlivní i zdraví člověka
rostlinnou stravou a živočišnou produkcí. (Těžké kovy, insekticidy, barviva a konzervační
látky z ovoce a zeleniny, radioaktivní prvky). V tomto ohledu je zvláště nebezpečný prašný
spad z ovzduší, z topení, kyselé deště, prach z kamenolomů, cementáren, tepláren, spaloven.
I v těchto případech bývají úspěšné zásahy hygieniků, průmyslových a samosprávných
představitelů jen na vyšší úrovni (odlučovače, jiný druh vytápění apod.).
Pro ekologické stravování dodržujme několik hlavních zásad: Vařme vždy
z čerstvých surovin. Nepoužívejme příliš mnoho živočišných tuků, uzenin, konzerv a
kulinárních rychle se kazících výrobků. Jednoduchá, pestrá, všestranná strava je
nejzdravější. Čtěme o stravování jen fundované práce.
Odpovědnost za zdravou společnost
Pro zajištění zdravějšího života společnosti je vedle zdravého životního prostředí
potřeba společnosti lidí, ochotných chovat se podle zdravotnických a ekologických zásad.
Skaut, rover, oldskaut je zná dostatečně. Jsou ve všech skautských pravidlech odedávna.
Kromě toho je zde povinnost služby a každodenního dobrého skutku. Ty jsou zárukou pro
motivaci a vytvoření zodpovědného životního stylu a k ohleduplnému jednání vůči druhým a
lidské společnosti. Nutnost zdravého chování a potřeba skautské služby potvrzují i
statistické údaje o stavu zdraví a o ekologických škodách. Máme u nás jedno z nejvyšších
procent výskytu psychických poruch. Jejich příčinu musíme hledat ve špatných vztazích
mezi mládeží, v rodině, manželství, ve společnosti. Toto jsou oblasti, kde skaut může
pomoci svým příkladem, znalostmi a zkušenostmi. Být vzorem slovem i skutkem a ukázat
tak lepší cestu.
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14.Člověk jako ekosystém
Dva lékaři nám řekli svoje názory jak
pečovat o tělo. Když jsem vedl svůj roverský
kmen „G“, tak jsme měli kmenové
pořekadlo: „Mladí sekáči, staří hekálisté“.
Život dal za pravdu tomuto pořekadlu. Další
doktorka nám poslala zajímavé povídání o
tom, jak lidské tělo je životním prostředím
pro spoustu bakterií, virusů a dalších
organismů víceméně známých i málo
známých či tajemných. Jsou zajímavé
publikace s barevnými fotografiemi našich
vnitřností a orgánů. Dá se to se zájmem
prohlížet, ale pochybuji, že by se během dne
někdo zamyslel nad tím, zda svou prací ono
životní prostředí kladně či záporně
neovlivňuje. Pak se projevují různé stavy,
choroby.
V dobách činnosti kmene „G“ jsem
často chodili spát ve vlhkém oblečení do
sena, či spali pod jednou celtou při minus
dvaceti, z jedné strany se opékali ohněm a z druhé mrzli. Co to bylo na nás, sekáče. Ale dnes
leckterý ten sekáč heká, že ho trápí revma a píchá tuhle a tamhle, kašle a stačí když zafouká
větříček a je zle: klouby vržou, bolí. Nikdo nepřizná, že to jsou důsledky bujného mládí.
Správně, stáří je vyúčtování všeho co jsme předcházející léta prováděli a tělo účtuje do
posledního haléře a nedá se podvést.
A tak si myslím, že slova Jezinky budou velmi zajímavé čtení i látka k zamyšlení nad
tou hromádkou svalů s chrastícími kostmi v pytli kůže, kterému říkáme naše tělo.
Mnozí lidé již v dnešní době uznávají, že člověk je součástí přírody a ne jejím
vlastníkem. Chápou, že s tím je spjato rozumné využívání surovinových zdrojů, ochrana
ostatních živých tvorů, střídmost v jídle i dalších materiálních potřebách. Takový pohled je
jistě správný, ale stále ještě většina z nás vidí člověka jako cosi výlučného a jedinečného. Ne
snad již vůdce, který poručí větru, dešti, ale moudrého správce a hospodáře.
Z čistě biologického hlediska je však rozumné vědět, že kromě duše máme i tělo a to
je naprosto nedílnou součástí biosféry. Žijeme v určité krajině, ale sami jsme krajinou
(a tedy i bydlištěm) pro mnohé další živé tvory, bez kterých se ostatně těžko sami obejdeme.
Snad mi odpustíte trochu teorie. Celou biosféru - tedy veškerý prostor na Zemi
vhodný k životu, od hlubin oceánů po horní vrstvy atmosféry, může přírodovědec rozdělit
do nekonečně mnoha NIK. Nika je část prostoru, který určitý živočišný druh může využívat.
Pro jelena je tedy nikou celý les, včetně přilehlých polí, mšici stačí jedna rostlina a
drobnohlednému bičíkovci kapka vody, zachycená v okvětním plátku. Pro člověka je nikou
celá planeta, ale lidské tělo je současně celým souborem nik pro mnohé živé tvory. A právě
tak jako krajina plná remízků, luk a polí, obývaná širokým spektrem živočichů a rostlin je
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zdravá a příjemná na pohled, na rozdíl od zdevastovaného předměstí zarostlého pýrem, je
i naše tělo, plné rozličných živých bytostí, zdravé a funkční.
Už vidím čtenářovy zděšené oči. Je snad zdravé, aby žil v poklidné symbióze
s tasemnicí a zástupem vší? Nebojte se, řeč je o něčem jiném. Pohybujeme se na úrovni
mikroskopických tvorečků - převážně bakterií a drobnohledných hub. Člověk se totiž ihned
po narození dostává do úzkého kontaktu se zevním prostředím a podle kvality potravy,
vdechovaného vzduchu i dalších faktorů je osídlen řadou mikrobiálních druhů v různé
kvalitě i kvantitě.
Proto se také lišíme od sebe nejen barvou očí či vlasů, ale i svou přirozenou
mikroflórou. Básník by mohl říci, že někdo je rozkvetlá louka či hustý les, útroby jiného pak
jen ubohým úhorem. Jednotlivé živočišné druhy pak uvnitř našeho těla vytvářejí často velmi
složitá společenstva protkaná sítí vzájemných vztahů. Na jejich kvalitě a stabilitě pak také
často záleží chování k hostiteli - tedy k nám.
První hustě osídlenou nikou, kterou navštívíme je naše pokožka, jejímiž
nejběžnějšími obyvateli jsou drobné, kulaté stafylokoky (S. epidermidis, S. aureus).
V prohlubních kolem potních žlázek a chloupků jsou usazeny tak dobře, že je neodstraní ani
pětiminutové drhnutí kartáčkem. Spolu s nimi tu nalézáme korynebakterie ve tvaru palisád
či písmena V (C. cutis, C. hyperacidum), mikrokoky, mykobakteria (M. smegmatic) a různé
kvasinky.
Všechny tyto organismy se chovají jako neškodní saprofyti, neproniknou-li ovšem do
otevřené rány. Už malým dětem maminky říkají: umyj si to odřené koleno, ať se ti tam
nedostane špína! Ale ta špína jsou často naše vlastní bakterie, díky kterým rána zhnisá.
Saprofytické bakterie se navíc podílejí na další nepříjemnosti, jež sice nebolí, ale
může zkomplikovat život. Pokud se při tělesné námaze zapotíme, je vylučovaná tekutina
většinou bez výrazného pachu. Jelikož však jakékoliv bakterie potřebují k množení teplo a
vlhko, je pro ně situace v sportovcově podpaží či botách signálem k populační explozi. A
jak praví klasik: mikroby jsou němé, vidět také moc nejsou, ale smrdí jako když se pukavci
vedou kolem krku.
Složení normální kožní mikroflóry není na celém povrchu těla stejné. Nejvíc
organizmů nalezneme na povrchu rukou, vlasaté části hlavy a na obličeji. Právě zde stojí za
zmínku Propionibacterium acnes. Jak už název napovídá, může se podílet na zánětlivých
procesech při akné. Speciální obyvatele pak mají i zóny v okolí tělních otvorů.
Postoupíme teď do úst, nosu, hrtanu a hltanu. Na těchto sliznicích má již týden staré
nemluvně několik osídlených oblastí a v případě dospělého člověka tu nalézáme velice
složitý ekosystém. Celek lze přirovnat ke společenstvu africké savany. Tam se pasou
vzájemně promíšená stáda neškodných antilop, zeber a žiraf, zde reprezentované
viridujícími streptokoky (S. salivarius, S. mitis), nepatogenními Neisseriemi (N. catarrhalis,
N. pharyngis), korynebakterií a moraxelami. Jako obrovský slon se mezi nimi přelévá
drobný prvok Entamoeba buccalis. Podobni v zemi vrtajícím krtkům se v hlubinách mandlí a
pod dásněmi u krčků zubů skrývají anaerobní organismy (nepotřebují k životu kyslík) jako
Veillonelly, Fusobacteria, Bacteroidy a Leptotrichie. Roli hyen a šakalů, poklidných
požíračů mršin, kteří v době hladu také zabíjejí, zastávají různé druhy hemofilů
(H. parainfluenzae, H. haemo lyticus), adenoviry a aktinomycety. Přemnožené hemofily
dokážou způsobit zánět průdušek docela snadno, zatímco aktinomycety mohou pokrýt chrup
jakýmsi sítem, do kterého se zachytává nečistota a výsledkem je zubní kámen. Potměšilý
Lactobacillus acidophillus zase napomáhá ke vzniku zubního kazu. Ke zdravému
ekosystému patří i dravci. Tak jako na stovky antilop připadá jeden lev či gepard, může
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mikrobiolog z krku zdravého člověka izolovat původce angíny či zápalu plic (např.
Steptococcus pyogenes či S. pneumoniae), ale jen v zanedbatelném množství. Bylo
prokázáno, že např. viridující streptokoky produkují látky, které inhibují množení
patogenních hemolytických streptokoků. Tak se ekosystém sám reguluje. Mluvit tedy
o takovém člověku jako o bacilonosiči je poněkud zavádějící. Nakazit se od něj může jen
člověk nějak oslabený, opravdu nebezpečná je jen osoba v akutní fázi infekce.
Ústní mikroflóra bývá co do počtu a složení hodně závislá na stupni čistoty a hygieny
ústní dutiny a chrupu. Nezapomeňte si proto čistit zuby ani na táboře. Je téměř úplně jedno,
zda zubní pasta je laciná či drahá, důležitá je mechanická práce kartáčku odstraňující zubní
povlak. Obzvláště spořiví mohou vystačit jen se slanou vodou, kterou se dá i kloktat.
Bakterie jsou totiž velmi konzervativní ohledně pH okolního prostředí a změna osmotických
poměrů mnohé zničí. Nic se však nemá přehánět. Tak jako když lovci na savaně vystřílí
všechny lvy a antilopy a přemnožené zebry spasou veškerou trávu a zem zpustne, budete-li
usilovně dlouhou dobu kloktat či užívat mnohdy drahé a propagované prostředky pro svěží
dech a dezinfekci krku, zpláčete nad výsledkem. Vyhubíte většinu živých organismů, ale ty
zbylé vám způsobí nepříjemné potíže. Navíc sliznice zbavená ochranného povlaku vlastní
mikroflóry je daleko náchylnější k infekci.
Další bohatě osídlenou oblastí lidského těla je zažívací trakt. Zatímco žaludek a horní
část tenkého střeva jsou díky kyselým trávicím šťávám téměř sterilní, zbytek tenkého střeva
i střevo tlusté jsou obydleny skutečně bohatě. Největší díl normální střevní mikroflóry
představují anaerobní bakterie jako klostridia, bakteroidy, fusobakteria a aktinomycety,
spolu se střevními tyčinkami jako je Escherichia coli, Proteus, Citrebacter, Enterobacter .....
Běžně tu nalézáme i kvasinky, některé koky, plísně a drobné prvoky (Entamoeba coli,
E. hartmanni a další). Většina těchto tvorů se k nám chová saprofyticky (živí se odumřelýmí
organickými látkami), ale dochází tu i k symbióze - bakterie nám přinášejí viditelný
prospěch.
Je prokázáno, že střevní klostridia svými proteolytickými a glykolytickými enzymy
štěpí součásti potravy a umožňují tak její lepší využití. Ale pochopitelně i zde fungují
zákony živých společenstev. Přemnoží-li se klostridia na úkor ostatních druhů, není náš
užitek větší, ba naopak. Dočkáme se zesílení hnilobných procesů a tím i plynatosti a
dyspepsie (poruchy trávení). Zdravý člověk však z toho nemusí mít obavy, neboť střevní
tyčinky naopak zkvašují laktózu a sacharózu a kyselé produkty této reakce tlumí množení
anaerobních hnilobných bakterií. Navíc E. coli je schopna syntetizovat několik druhů
vitamínů, které naše tělo ihned využívá. Dlouhodobé podávání antibiotik může naopak
dokonce vést k závažnému nedostatku vitamínů B a K v našem organismu, či k přemnožení
původně neškodných živočichů, což způsobí prudké běhy na latrínu.
Jak už jsme si řekli při povídání o obyvatelích úst a krku, ve vyváženém ekosystému
v malém množství i vyslovení patogeni nepůsobí obtíže. Někteří lidé dokáží žít i
s nebezpečnými původci úplavice (Shigella, Salmonella) v naprostém příměří. Proto vás
lékař pošle na výtěr z konečníku, hodláte-li pracovat v potravinářství. Několik bakterií ze
špatně umytých rukou se totiž v určitých jídlech bleskově pomnoží do statisíců a výsledek
lze snadno domyslet.
Posledním místem lidského těla kde se vyskytuje speciální mikroflóra je pochva
dospělé ženy. Slovo dospělé je zdůrazněno úmyslně, u malých děvčátek tu nežije téměř nic.
Teprve kolem puberty se stěny pokryjí hustým povlakem tenké tyčinky Lactobacillus
vaginallis, která zde funguje jako jistá zdravotní policie. Mužský pyj je totiž osídlen
rozmanitou kožní flórou, mnohdy i dost agresivní. Každá soulož pak znamená další přísun
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rozličných potenciálních obyvatel pochvy. Je-li zde situace situace v pořádku, je nika již
obsazena Lactobacillem a různé koky, korynebakteria, kvasinky či Gardnerella nemají šanci
se příliš pomnožit. Je-li však žena po léčbě antibiotiky, těhotná či jinak oslabená, způsobí jí
kvasinky či jiné baktérie velmi nepříjemný zánět. Odmítá-li taková žena na čas sexuálně žít,
je to docela přirozené a muži by si to měli uvědomit. Na závěr upozornění. Před
nebezpečnými pohlavními nemocemi pochopitelně laktobacily nechrání, na to jsou jejich
původci příliš agresivní.
S přehlídkou ekosystémů našeho těla jsme u konce. Zbylé dutiny (třeba močová
trubice či středouší) by měly být úplně sterilní, jakýkoliv vetřelec zde působí jako patogen, i
když třeba v krku je neškodný. Vidíte, každý z nás je takový malý kontinent s bohatými
savanami, lesy i pustými jeskyněmi. Neničte tedy své vnitřní krajiny zbytečně! Nadměrným
užíváním léků totiž nejen poškodíte svou přirozenou mikroflóru, ale můžete odstartovat
netušené genetické experimenty přímo ve vlastním těle.
K tomu si ještě musíme říci něco blíže o stavbě bakteriální buňky. Na rozdíl od
složitějších organismů je tu veškerý genetický materiál uložen v jediném kruhovitém
chromozómu tvořeném dvojitou spirálou kyseliny dezoxyribonukleové - DNA. Čas od času
mají shodné vlastnosti. Nedá se tedy rozhodně říci, že tenhle Proteus má bičíky po mamince
a sliz po tatínkovi, protože žádné rodiče nemá. Shluky nových bakterií jsou přesné kopie té
původní a každá má v sobě kousek svého předka.
Přesto čas od času nalézáme jedince zcela nových vlastností. Jak je to možné?
Existuje dokonce několik způsobů. Prosté mutace (změny určité vlastnosti) vznikají
působením jistých faktorů přímo na DNA. Jelikož bakterie jen kopíruje stále stejný řetězec,
jsou změny trvalé.
Při transformaci je bakterie schopna zabudovat do svého genomu část roztříštěného
řetězce DNA z okolního prostředí. Dosud není přesně objasněno, jak tento segment pronikne
do buňky, ale je jisté, že to funguje. Například pneumokoky tak mohou získat schopnost
tvořit slizová pouzdra a tak lépe odolávat léčbě. Mrtvé organismy tak mohou být zdrojem
genetického materiálu pro své okolí.
Při transdukci přenáší zlomek nukleové kyseliny mezi dárcem a příjemcem speciální
fág. Nečiní to pro své potěšení, štěpení řetězců DNA a pronikání do cizích buněk je součástí
jeho rozmnožovacích cyklů, ale často mimoděk poslouží jako pošťák. Přenese tak
schopnosti využívat jistou potravu, či nabývat určitou tělesnou podobu. (Kdyby to existovalo
u lidí, mohl by jim po setkání s fágem kupříkladu narůst ocas, či by si dali na svačinu pár
deka železa či plastikovou láhev.)
Daleko nejzajímavější je však konjugace. Některé bakterie totiž mají v sobě plazmidy
- malé kroužky DNA, uložené zcela mimo centrální chromozóm. Mohou se zcela samostatně
dělit a tak v sobě může mít kterákoliv bakterie několik stejných útvarů, nesoucí velmi
závažné informace. Například R - plazmidy zaručují rezistenci (odolnost) proti různým typů
antibiotik. P plazmidy dokonce dávají schopnost produkovat enzymy, které molekuly
antibiotik rozštěpí a dočista a dočista zlikvidují. Col - plazmidy umožňují produkovat jedy a
F - plazmidy dovolí již vzpomenutou konjugaci. Je to jakýsi primitivní druh pohlavního
rozmnožování, kdy jedna bakterie přenáší na druhou část své genetické informace
speciálním kanálkem v místě kontaktu. Nejčastěji jsou přenášeny právě plazmidy. Teď
následuje to nejpodstatnější - konjugovat mohou i bakterie zcela odlišných druhů, ba rodů.
Jako kdyby se spářil lev se zajícem a vznikl masožravý zajíc s hřívou ….
Doufám, že vám nedošla trpělivost při tomto poněkud zdlouhavém úvodu. Vrátíme se
k situaci, kdy člověk zbytečně užívá antibiotika či jiné chemikálie. Ty působí samy o sobě
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jako mutageny a navíc dostávají veškeré mikroorganismy do selekčního tlaku. Ty citlivé
umírají hned, odolnější živoří a maximálně aktivují svůj genetický aparát. Jevy normálně
velmi vzácné - transformace, transdukce i konjugace propuknou ve velkém. Přeživší
organismy získávají zcela nové vlastnosti a okamžitě se začnou zběsile množit, aby zaplnily
niky volné po vyhubených jedincích. Výsledek může být pro člověk velmi nepříjemný ….
Na závěr můžeme shrnout: lidské tělo a jednotlivé jeho součásti jsou niky jako kterékoliv
jiné. Znám mnoho velmi čestných a vzdělaných lidí, kteří část života zasvětili ochraně
přírody - třeba zachránili mokřady plné vzácných orchidejí před meliorací. Ovšem díky
desítkám hrnků kávy, karcinogenním uzeninám a neustálému stresu. Z hlediska čistě
matematického je však nika jako nika. Zachráním-li bažinu pro orchideje a zlikviduji si
útroby, jež jsou obydlím miliónů mých mikroorganismů, vyjde to na čísle stejně a nula od
nuly pojde. Ale to jen tak na okraj.
Ve skutečnosti se k nikám vracím z jiného důvodu. Již stovky let trápí lidstvo
infekční nemoci, často nepříjemné a některé zhoubné. Na epidemie moru či cholery
vyhynuly celé národy. Po vylepšení úrovně hygieny je úspěšně nahradila tuberkulóza.
S vynálezem moderních léků pak vyklidila pole viru HIV - původci AIDS. Počítejte prosím
s tím, že jakmile nad ním lidstvo zvítězí, objeví se další choroba, nejspíš ještě horší. Je to
úplně logické. Jeden ze základních ekologických zákonů říká, že žádná vhodná nika nesmí
být trvale prázdná, neosídlená. Lidské tělo je úžasně vhodné životní prostředí a nikdy
nezůstane bez života. Je tedy v našem vlastním zájmu ho chránit, omezit léky, chemické
poživatiny i stres na únosnou mez. Smířit se s tím, že člověk i nepatrný virus mají jedno
společné - právo na život a oba se ho svým vlastním způsobem snaží naplnit ….
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15.Ještě člověk jako člověk
V Kokorách na srazu oldskautů jsem se
zájmem naslouchal proslovu skauta
preláta dr. Antonína Huvara - Leknína o
jeho zkušenostech s rozmanitými živočichy
v nápravných zařízeních někdejší „Rodné
strany“ komunistů. Mluvil zde člověk, který
přes všechna duševní i tělesná příkoří
neztratil vztah k životu, našel vztah i ke
zvířátkům, s nimiž byl nucen obývat tyto
nápravné podniky a jako on tak i oni našli
cestu jak si neškodit. To je poznatek, který
většina lidí dnes přechází s tupým
nezájmem a povýšeností. Ale br. Leknín
nám vyprávěl tak zajímavě a ukázal, jak
člověk může zůstat člověkem i v tom
nejvíce ponižujícím prostředí, které si
dovede vymyslet jen tvor, který si také říká
člověk a je téhož zoologického zařazení
jako onen člověk o němž říkáme, že je
Člověk s velkým Č na začátku slova.
Nemohl jsem jinak, než Leknínův příspěvek
ponechat jak byl napsán.
Zdraví vás Leknín!
Tento pozdrav není od květy ozdobené postavy, ale protahuje se starý pardál, jehož
kůže ztvrdla věkem, ale též častým vyklepáváním pendreky a bejčáky rudých vychovatelů.
Tento květ vypučel v bahnisku, kde se dalo získávat hodně poznatků, defilovat s mnohými
věcmi, které normální smrtelník ani nepozoruje, kde se dalo vidět, žít a někdy jenom přežít
za velkou cenu těch nejtvrdších ústrků. Ale protože žijem, je potřebí, abychom se zamyslili a
možná, že právě toto téma bude prospěšné pro všechny skautíky, kteří s podepřenou bradou
mohou naslouchat moudrostem pelichajícího vlka.
Je mnoho chytrých věcí, které se musíme naučit využívat, je nespočítatelná řada
dovedností, kterými se člověk může v životě obohatit. Ale největším bohatstvím ze všech je
život sám. Život, který bereme jako dar i jako poslání, život, který nezačínáme ospalým
pohledem, ale čilým vyskočením ze spacího pytle a s písničkou se dáváme chutě do denního
díla ještě dříve, než nám slunce začne ohřívat naše oležená záda.
Chci ukázat několik zkušeností, které dovedou den prodloužit. Den, do kterého se
musíš čile probudit. Den, kdy se naučíš v letním období budit sluníčko a v zimním uvažovat
o oné křišťálové kráse, která vyrovnává všechno i lidské myšlení.
Jedna z velkých zásad je nezaspat půl života. To se děje tím, že si přidáváme ke
svému odpočinku, který si vždycky ani nezasloužíme, kus dalšího času, tzn., že v tu dobu,
nejedná-li se o konstruktivní odpočinek, prakticky nežijem ani pro sebe, protože ničím se
nevzděláváme, nestudujeme, nezískáváme dovednosti a nic v tuto dobu neděláme pro
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nikoho z nám blízkých. Jsme jen jakoby bezchutně fádní. Nechce se vstávat? Dej si tu
otázku sám sobě - sobě skautovi, sobě synkovi, který si dává za úkol:
být lepší a rychlejší než ostatní,
být rychlejší v každé pomoci jiným,
být lepší dokonale vykonaným dílem.
Zde nesmím připustit omluvu či výmluvu na otázku, jak se dívám na život a na život
rozdělený na dny. Můj život je mozaikou dnů a úkonů, které dovedu realizovat bez ohledu
na to, jak jiní, kteří nemají ponětí o ceně života své dílo fušují. Pamatujme, že můžeme
ovládnout jiné jenom tím způsobem, že nad ně vyniknem soustředěností, poctivostí ve
výkonech a oním lehkým skoro zpěvným tónem, se kterým se budeme potkávat s jinými a
v úsměvné pohodě odstavovat to, co je buď naší povinností anebo úkolem, který jsme na
sebe vzali.
Proto musím přesně vědět kolik dokáži. Zde se nejedná jenom o běh, o skok,
o zdatnost na kanoi, nejedná se ani o dovednosti v uzlování anebo v bavení jiných, či
v dovednosti řemeslné, ale kolik vydržím postu, kolik žízně, s jakou oblibou dovedu spát jen
na tvrdém prkně.
Musím vědět, kolik si dokáži odříci tam, kde druzí nemají žádných zábran a oddávají
se všemu tomu, čím se jim kulatí jejich těla. Tedy musím stejně dokázat především sobě i
jiným, co mít nemusím a využívám tuto cvičbu tak často, jak jen je to možné. Musím též
vědět, co dovedu víc než bratři a sestry kolem. Kolik dovedu zapomínat na své nutné
potřeby a dovedu je vystřídat starostí o jiné.
Jak je to krásné, když před každou zkouškou vím, že znám, a s tím též vkročím
nejenom mezi ty, kdo mne zkoušejí, ale i mezi bratry a sestry nebo mezi své nejbližší doma a
mohu vystupovat jako ten, kdo nic nevytýká, ale radostně pomáhá tím, že se dovede postavit
do čela jakéhokoliv pohybu. Nesmím znát ale žádný rozdíl mezi lidmi a to nejenom tak, jak
se to v některých těch heslech opakuje. Musím mít rád všechny živočichy i rostliny a
všechno mít pod jedním pojmem, že je to krásné, prospěšné, užitečné a pak teprve mohu
nastoupit pouť za ovládnutím toho, co mně obklopuje. Kolik důkazů bych vám mohl
předvádět, jak si můžeme rozumět i s protivnými potkany, s žábami, s ondatrami, jak
nádherně můžeme uspávat do tichosti i svoje nitro, jestliže dovedeme rozjímat nad kvetoucí
loukou anebo nad zrovna prášícími smrky a jedlemi. Musím si být jist sám sebou. To je
první předpoklad, se kterým vycházím denodenně přes práh svého bydliště.
Skaut se dokáže pokorně sklonit nad zvířátkem a dovede si z něho udělat nejenom
zábavu, ale služebníčka. Kdo pochopil onu krásu očí potkanů, které byly vpity do mluvčího
při kutání uranu, tomu je bližší ona pravda, že všechno v přírodě chce sloužit člověku.
V tyto okamžiky musel však skautík mít v kapse aspoň kousek starého sýra nebo kosti od
oběda. Nebo aspoň kus rohlíku o který se dokázal s nimi podělit a sžil se s nimi do té míry,
že mohl spát i blízko jejich hnízda a na pouhé slovíčko jen tiše odcupitali do svých brlohů
bez toho, že by rušili jeho spánek šachetní. Kdo z vás by mohl pochopit onu blízkost
přírody, nad fascinovaným velkým zástupem švábů, kteří jsou asi pro všechny z nás tím
nejprotivnějším tvorem, ten pochopí, že i tito nízcí tvorové nemají v úmyslu člověka rušit.
Nebo mám vyprávět o žábách, s kterými jsem si mohl hovořit při směnách ve vodním
revíru? Kdo mi z vás je ochoten uvěřit? A přesto musím říct, nenašel jsem jedno zvířátko,
které by nejdříve nevyslechlo heslo, kterým jsem je oslovil a potom teprve jakoby hledalo,
jaký úmysl mně vede. Stejně tak i šupináči, kteří pronásledovali v době krmení můj člun,
čekali na povel, aby ukázali svoje ploutve nad vodou a přitom jakoby zálibně, podobní
delfínům, podplouvali člun s kukuřicí nebo s pšenicí, na kterou čekali. Nebo vyprávět o
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zápase rákosníčků s potápkou v rákosí, když přitom vyrušovali mladé ondatry, nad které
neznám tvora krásnějšího ať pohledem anebo celým vnějším vzhledem?
Škoda jen, že je tak málo příležitostí, kdy by se daly tyto zkušenosti nejenom ze
zvířecího, ale i z rostlinného světa podávat jako tresť života sladěného s přírodou. Nebo
hovořit o begonii královské, které až neuvěřitelně pravidelně jsem musel denně zpívat,
vyprávět anebo hrát na některý nástroj a přitom každý mohl pozorovat, jakým způsobem
natřásala srdíčka květů. Jako by dávala za pravdu, že jenom tam stojí za to předvádět svoji
krásu umění anebo inteligenci, kde se potkává s jemnou povahou anebo s duší, která
přejícím způsobem dovede potkávat i tvora o tolik tříd nižšího. Tu nám vyvstane otázka,
doopravdy jsou tito pozorovaní tvorové níže, než jsme my? My tím, že porušujeme vědomě
tolik zásad se stáváme jenom jakoby přítěží vesmíru, který sešlapáváme do nemožných tvarů
tíhou vlastního nitra.
Tato pozorování nejsou však ničím s porovnáním s onou sebevědomou krásou, kterou
prožívá každý z nás, jestliže dovede vnitřní i vnější kázní být vždycky několik kroků alespoň
před ostatními - aby ti, kdo jsou slabší, se nemuseli starat, jakým směrem mají jít.
Je nutný denní přehled. Denní dobrý skutek je tuze málo na to, abych se společensky
projevil jako žádoucí a potřebný. Již večer rozhoduj, komu uděláš zítra radost a koho
podepřeš svým úsilím. Nikdy neuzavírej den ničím jiným než oním pohledem na svou
cestu,poznání a setkání minulého dne. Než usneš, podívej se ještě do zrcadla, abys věděl, že
usínáš s úsměvem - se stejným gestem musíš začínat i příští den. Žádná dobrá snaha nesnese
prázdniny. Tvůj život musí být celistvý, žitý jako jedna hodnota, která spěje k vytčenému
cíli. A tím je tvá dokonalost před lidmi i před sebou samým.
Kdo jednou odložil úsměv anebo se pro něho stal jenom něčím, co obtěžuje,
nevyhraje žádnou bitvu s jakýmkoliv zlým návykem, který by se o něho pokoušel. Pití,
kouření, volný sex anebo tuze velké vylehávání u televize nebo prožívání prázdných chvil,
kdy tolik z nás říká, že se nudí, že nemají pro den náplň, ty by neměly být ani známy
v našem dni. Nikdo z nás se neudrží dobrým sám. Proto je důležitá otázka zda mít
vedoucího a následovat ho. Vedoucí, který je charakterově na výši je tím světlem, za kterým
se dá jít. Musím mít přítele, který mi pomáhá, abych byl lepší, musí dovést zaplašit všechno
negativní z našeho jednání, tedy i z hovorů, abychom mohli těm ostatním dávat skutečnou
radost. Kdo sám je dobrý, rád pomůže všem těm, kdo jsou potřební. A bereme-li ty kdo nás
potřebují jako naše bratry a sestry, nebude nikdy u nás onoho nechutenství, které
poznamenává tolik z nás, nebude tolik lidí, kteří čekají, že povinnosti anebo úkoly vykoná
za ně někdo zcela jiný.
Zjednodušme si naše příkazy i hesla, ale začínejme vždycky od řádu ve věcech, které
nás obklopují, pokračujme v těch povinnostech, které z nás dělají člověka příjemného,
vstřícného, ale rozhodného. Kdo trpí kolem sebe nepořádek, ten se ho dočká brzo i ve
vlastní duši, kdo chce pokračovat a růst v dobrém, nemůže jinak, než jenom denně si klást
úkoly, které jsou splnitelné. Jak mistrně dovede v tomto ohledu pomáhat prostá autosugesce,
která člověka samého bere za ruku a vede ke všemu, co jej zdokonalí. Není potřebí dlouhých
měsíců na to, aby kdokoliv z nás poznával, jak pokročil ve všem, co z něho činí osobnost.
A ten, kdo miluje přírodu, tím i člověka, ten musí být osobností statečnou, silnou,
vyzbrojenou silou, kterou dokáže předávat ještě těm, s nimiž přijde do kontaktu.
Kdo nemá páteř, je jako špína, která se musí hadrem setřít se schodů. Chceš se tomu
podobat? Každý z nás musí být aspoň světýlečkem, které ukazuje směr.
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16.Postižení v našem světě
Pomoc postiženým - to je také jedna
z forem plnění roverského a oldskautského
hesla „Sloužím“. Tělesně postižení mohou
být členové oddílu i po úraze, který
zanechal trvalé následky a nejsou již to, co
bývali dříve.
Před mnoha lety jsem byl svědkem,
jak rakouští skauti měli na výletě s sebou
člena oddílu, který po autohavárii zůstal na
vozíčku.
Družina, do které náležel, to vyřešila
docela obyčejně. Nosili s sebou dvě
metrová prkna, která pokládali přes
příkopy, potok a po nich dopravili vozík i
s jejich kamarádem. Brali vozíčkáře docela
samozřejmě - „Je přece člen naší družiny“
a bylo to. Nikdo nikdy nenaznačil, že mu
prokazuje nějakou milost, když ho vozí na
výlet, dokonce byl i na táboře. Krátce byl
jeden z nich a to platilo.
Znal jsem i slepce, skauty, kteří sice
neviděli, ale slyšeli, měli neobyčejný hmat
a toho využívali při hrách, pobytu
v přírodě. Učili vidomé rozlišovat bzučení
much, komárů, brouků, hlasy ptáků a družina mnohdy vyhrála jen díky slepci. Bylo to
družina, kde se chlapci naučili „abecedě“ a „řeči“ hluchoněmých. Zpočátku se jim to zdálo
zbytečné, ale když přišel nováček a jeho bratr byl hluchoněmý, tak se najednou ukázalo, že
se s ním dá docela pěkně povídat, a že je dokonale ostřílený na předávání zpráv znaky,
kterým nikdo nerozuměl, jen družina „hluchoněmých“ jak se jim někteří posmívali.
Píši o tom proto, že tělesně postižený může být platným členem skautského oddílu a
styk s ním je životní školou, zkušeností, která má vliv na formování názoru na tělesně
postižené i na ocenění vlastního zdravého těla a možnosti s ním provádět, co jiný nemůže.
Delfína znám už dlouho i jeho práci s tělesně postiženými a čtenářům jeho slova ukáží
trochu jiný pohled na soužití zdravých a postižených občanů:
Pojem „postižený“ vyvolává v každém z nás rozdílné asociace. Zpravidla vnímáme
pouze „neschopnost“, ale paradoxně jsme MY neschopní vidět jejich normální život a
docenit přínos jejich existence. „Škatulkování“ a „specializování“ (nutné pro detailní
poznání) blokuje pohled na jejich život v plné šíři. Tím v obecném povědomí vzniká mylný
dojem, že se na ně jen doplácí, že jsou pouze břemenem či rizikem pro druhé ap. Dále
panuje mýtus, že potřebují pouze speciálně školený personál, který přesně ví co má dělat a
laikům je „přístup zakázán“. Nepohybliví lidé (až na výjimky) potřebují pouze občas něco
podat, přinést ap. I lidé zbavení svéprávnosti se mnou komunikovali a jsou sami schopni si
asistenta „zaškolit“, tj. normálně požádat o pomoc.
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Až na ojedinělé výjimky chce být každý součástí nějaké party. Jde o to vytvářet
takové podmínky, aby i postižení mohli plnit skautský program. Zde bych rád připomenul
opomíjené skautské hlídky (osamělý skaut), kdy jedinec plní skautský program odloučeně,
přesto je členem většího oddílu.
I dítě trvale upoutané na lůžko může fungovat jako skautská hlídka, např. sledováním
a zaznamenáváním zajímavých zpráv z rozhlasu a televize, obsluhovat občanskou
radiostanici apod. Naučí-li se přijímat vyprávění o výpravách a zážitcích jako vlastní
prožitky, pak se stává naprosto normálním skautem. S vozíkem se dá jezdit i v neschůdném
terénu bez zbytečné námahy. Asi 3m šňůra (stačí silonová na prádlo) se svázanými konci je
nedocenitelný pomocník jak při jízdě z kopce tak do kopce. Funguje-li k tomu hra na
porcelána, opět je normální skaut i ten, který špatně chodí, běžně by se za vozík styděl a
tempu pochodu by nestačil. Zde lépe poslouží žebřiňáček, dvoukolák ap., který má níž
těžiště, je bezpečnější a skýtá víc legrace. Stačí „bágl pod zadek“. Slepota a hluchota je
běžnější, (znám i hluchoněmého vůdce zdravých dětí).
Větší problém je činnost s nevidomými, ale i ti se mohou radovat z krásné vyhlídky
po výstupu na skálu či rozhlednu, hrát míčové hry atd. Chlapec, který po úrazu neměl část
temenní kosti (mozek byl kryt pouze kůží), byl NORMÁLNÍ člen oddílu s vodáckou
činností. Šlo jen o normální snahu normálních rodičů mít normální dítě. Úkolem vůdce bylo
vytvoření takových podmínek, aby se chlapec nestyděl nosit ochrannou přilbu a aby ostatní
děti uměly před započetím „divočejšího blbnutí“ ohlásit co chystají (signál pro nasazení
přilby). Počet úrazů u ostatních dětí klesl prakticky na nulu, postižený se „dožil“ dospělosti a
my jsme měli velice usnadněnou práci s kázní oddíle.
Duševní poruchy velmi často provází neadekvátní chování proto, že pacienti
nedostávají pravdivé informace (nezřídka se setkávají s výsměchem a „vtípky“, které jejich
orientaci zcela ochromují). Již první bod skautského zákona je vodítko k nápravě pro okolí a
zákon celý je dokonalá pomůcka pro postižené. Možnost fungování jako skautská hlídka
napomáhá těmto lidem udržovat kontinuitu při eventuální hospitalizaci a tím mají mnohem
větší šanci zbavit se svých problémů. Nemohu nevzpomenout chlapce, u kterého se objevily
poruchy chování po násilném přeškolení na praváka. Drastické „přeškolení“ na leváka po
úrazu pravé ruky dokončilo dílo zkázy tak dokonale, že ani opakovaná hospitalizace
nepřinesla zlepšení. Chlapce zaujala zelená košile, přihlásil se do oddílu, vůdce ho
nevyhodil, ale věnoval mu větší péči při výkladu zákona. Po měsící se natolik vylepšil, že
mohl být přijat na léčení. Po dohodě s vůdcem chlapec skautskou činnost nepřerušil, jako
osamělý skaut dokončil nováčkovskou zkoušku a po propuštění se vracel do oddílu se
splněným prvním stupněm. Bylo až neuvěřitelně dojemné pozorovat, jak skautský zákon
tomuto chlapci pomohl úspěšně překonávat nelehké problémy spojené s pobytem
v psychiatrické léčebně.
Ani epileptici, astmatici, kardiaci atd. nemusí být izolováni či „strkáni do speciálních
skupin“, aby se navzájem informovali o tom, jak jejich postižení „úspěšně postupuje“.
Skauting je hra. Hra „na porcelána“ se nemusí hrát jen na vodě, viz „mladý asistent“.
Jde o to, aby každý z nás nacházel nové variace. Není možné vytvořit neměnný návod či
dokonce nařízení jak se má to či ono dělat. Každý postižený má svoje specifické problémy,
jiné rodinné zázemí, každý člověk má jiné životní a odborné zkušenosti, každý kolektiv má
jiná pravidla hry. Nejdůležitější je komunikace mezi postiženým, rodinou, skautským
kolektivem, skautskými i odbornými lékaři ve vzájemné úctě s CÍLEM co nejvíce rozšířit
činnost postižených se snahou MINIMALIZOVAT OMEZUJÍCÍ NAŘÍZENÍ a vytvářet
podmínky, aby se postižení nestyděli používat své kompenzační pomůcky. Je vhodné naučit
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se dělat o dohodách písemné záznamy nejen pro „alibizmus“, ale hlavně pro skutečně vlastní
potřebu, tj. pro opakované uvědomování si všech poznatků a prohlubování znalostí. Tady
teprve má své správné místo „škatulkování a specializování“, které již nemůže blokovat
komplexní přístup k potřebám všech zúčastněných, ale pomáhá minimalizovat rizika.
Ve Francii jsem se sešel s velkou italskou skupinou postižených (někteří tělesně, jiní
duševně) jejichž asistenti byli obyčejní roveři. Jen pár dospělých mělo zdravotní vzdělání. Ti
se starali o podávání léků, speciální úkony a hlavně sloužili jako poradci. Roveři měli
absolutní volnost. Díky předchozí skautské výchově zvládali péči a program lépe než
vyškolený personál. (Tentýž poznatek mám u nás s křesťanskou mládeží, „přirozená“
schopnost - radit se - vykompenzuje odborné nedostatečnosti.) Jak jejich, tak i moje
poznatky ukazují, že při tomto způsobu prakticky nedochází ke krizovým či konfliktním
situacím, jak tomu u přetíženého odborného personálu dost často je. (V nižádném případě
tato slova neznamenají podceňování či zlehčování práce odborníků, naopak, jsou velice
důležití pro své znalosti! Varuji je však před příliš úzkostnými a přesnými instrukcemi
směřujícími k potlačení přirozených projevů jak asistentů, tak postižených.)
Náplní skautské činnosti je služba
Dobrým vodítkem je znalost života postižených. Jsou postižení od narození, jiné
zastihla rána osudu v plné síle. Někteří žijí osaměle, jiní v rodině nebo v ústavu. Někteří se
dokáží sdružovat, jiní se kontaktu s okolím bojí. Podle mého největší pomoc potřebují ti
„bojácní“, kterým strach blokuje uskutečňování jejich plánů. K těmto lidem je nutno najít
přístup opatrnými a pozvolnými krůčky, tj. zprvu krátké návštěvy s opatrným sondováním
jejich potřeb a „snů“. Tím vyjdou najevo jejich vědomosti a dovednosti, kterých
„zneužijeme“ k prohloubení spolupráce. Skutečná spolupráce, nikoli jednostranná pomoc je
zárukou úspěchu. Praktický postup je stejný jako při přijímání nového člena který se bojí
většího kolektivu s tím rozdílem, že se schůzky uskutečňují v jeho prostředí. Vyjížďky se
snažíme motivovat nějakou činností, např.: „Máme důležitý lakrosový zápas, potřebujeme
fandit!“ atp. Tím náš nový kamarád splní jeden bod zákona a může plnit další mnohem snáz,
protože vědomí prospěšnosti mu umožní lépe vyslovit přání bez pocitu „žebrání či
obtěžování“. Člověk žijící delší dobu o samotě má své „zakonzervované návyky“. Příval
nových informací, zážitků, zvuků (jiná hudba, jiný způsob mluvy) jej příliš vyčerpává a
potřebuje dostatek odpočinku k načerpání nových sil (vidíme-li únavu, přerušíme činnost,
někdy stačí jen okamžik úplně stejně jako u zdravých). Tedy v tomto se postižení od
zdravých neliší. Paradoxně jsou víc postiženi „zdraví“ v tom, že se bojí opětovat podání
ruky vidí-li ruku deformovanou či amputovaný pahýl, bojí se vtipkování (slušného), které je
nedílnou součástí normální komunikace, stydí se pomoci při vyprazdňování
(prachobyčejnsky sundat kalhoty) atp. Zkuste si představit, že obě ruce či obě nohy máte
v sádře. Přes vaše znalosti, zkušenosti a inteligenci některé úkony sami nezvládnete. Dlouho
sedící často mívají potíže s močením a vyžadují bouchání do břicha. To není „rozmar“,
pomáhá jim to uvolnit křeče pánevních svalů. Ani tohoto úkonu se není třeba bát. K tomuto
chci dodat, že i minimální pasivní pohyb kyčelních kloubů vznikající při častějším
přesazování, „drncání“ po nerovném terénu a jiná „šprťouchlata“ (provozovaná BEZ !!!
pocitu strachu) tento problém zpravidla zmírní.
Po roce 1989 u nás vznikla řada charitativních sdružení, spolků a organizací
zabývajících se péčí o postižené. Chce-li se někdo hlouběji zabývat touto činností, pak je
vhodné dívat se okolo sebe. U osamělých postižených, o kterých nám mohou dát informace
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ošetřující lékaři, členové Červeného kříže neb členové různých sdružení v regionu, na
sociálních odborech obvodních úřadů atp. je vhodné navázat kontakt s příbuznými a začít
zkoušet. Jsou-li ve vašem okolí domovy důchodců, zařízení pro dlouhodobě nemocné či
aktivní sdružení, mohly by uvítat spolupráci při poskytování asistentské služby při
rekondičních pobytech (viz italší roveři) atd.
Strach
O odstraňování architektonických bariér se toho v poslední době napsalo dost.
Neméně důležité je odstraňovat bariéry psychické. Strach je dobrý sluha, ale zlý pán.
Ne nemýlíte se, co platí o ohni platí i o strachu. Každý je v obtížných situacích
odkázán na pomoc druhých. Ani vozíčkáři nejsou vyjímkou. Jsou jedinci, kteří dovedou
postavit vozík na dvě kola a jezdit po schodech, ale většina to nesvede. Nikdo nevidí jejich
strach! Strach je nejhorší postižení. Bez rukou i bez nohou se mohu smát, ale se strachem?!?
Kdo drží svůj osud ve svých rukou se nemusí bát. Dopřejme sobě i svým bližním
alespoň někdy pocit jistoty! „Horolezení“ prospěje i asistentům, nebudou je bolet záda.
Dobrý sluha je strach tehdy, vnucuje-li nám zásadu
Ne rychlost, ale bezpečnost!
Zlý pán, je strach který brání přemýšlet, pozorovat, studovat a zkoušet. Převládne-li,
je jeho majitel „uzlíček neštěstí“. Obrana je jednoduchá: přemýšlet, studovat, poslouchat
druhé, učit se hovořit o problémech a bezpečně zkoušet. Obecná pravidla bezpečnosti platí
při každé činnosti. Přítomnost osoby, jistící nové pokusy by měla být nepsaným pravidlem.
Nebudeme-li riskovat, ochráníme sebe i ostatní od zákazů náročnějších činností.
Když jsem v autobusu oznámil, že vozíčkáři na Lipně projdou horolezeckým
výcvikem, zavládlo všeobecné zděšení. Každý viděl ve filmu horolezce na laně. Málokdo
však ví, že při slaňování ruka brzdicí lano nevyvíjí takřka žádnou sílu. Brzdný efekt
obstarává tření lana okolo těla. Místo těla jsme použili konstrukci vozíku, místo skály
schody a prudší svah na přístupové cestě. (Prudší svah je díky vysokému těžišti velký
problém. Při zabrzděných kolech vozík začne „pochodovat“ frekvence „kroků“ se zrychluje
a následuje pád.) Našeho největšího pesimistu, který měl panickou hrůzu jen z pohledu na
mírný svah, jsem musel neustále tahat nahoru, aby mohl sám „slaňovat a slalomovat“. Nebýt
večeře, jezdil by jako děti na skluzavce až do noci. Pocit jistoty při překonávání schodů a
svahu byl pro něj nezapomenutelný zážitek umocněný tím, že mohl do patra (kde nebyl
výtah) a poprvé v životě viděl opravdický oheň a jedl buřt, který si sám opekl. Poprvé ve
svých dvaačtyřiceti byl v cukrárně a sám si nakupoval!!
Pro slaňování používám polyamidovou šňůru průměr 6 mm. Opěrku ruky je vhodné
omotat obinadlem, neb hadrem (prodírá se). Použít k zakotvení lana kliku od dveří,
elektrickou instalaci ap. snad skautům ani nepřijde na mysl. Hodně zdaru.
Samozřejmě provaz nemůže nahradit výtah, sjízdné cesty, ale... „Jestli tady bude
hořet, tak většina uhoří“, postěžoval si jeden (chodící manžel vozíčkářky) obyvatel
obrovského komplexu pro postižené. „Manželku a snad ještě pár lidí bych dokázal svézt, ale
ne moc. Díval jsem se na schodiště. Kdyby se tam zakotvily skoby a pár lidí se proškolilo a
také hasiči, bylo by po problému“. Není ale v mých silách něco takového zorganizovat. Já
jsem zatím ještě schopen „slaňování“ předvést a naučit, ale na organizaci už nemám sil.
Najdou se skauti-organizátoři?
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Hra „na porcelána“.
„Porcelán“ je (ve vodácké hantýrce) osoba nečinně sedící uprostřed lodi. Je TO něco
překážejícího, nepotřebného, zbytečného, zavrženíhodného, tedy křehké zboží, zkrátka
porcelán.
První plavbu po Lužnici jsem absolvoval na nafukovacím kajaku, který pro své jízdní
vlastnosti obdržel jméno „Bublina“. Točilo se to a jelo to vždy jinak než rovně, což na
jezech nebo v peřejích vzbuzovalo tichý vztek usilovně pádlující posádky kanoe. Zato na
„voleji“ (neproudící voda nad jezem) kanoe odfrčela jak mastný papír a já se dřel. Lužnice
skončila ve Vltavě, která je do Prahy prakticky stále „volej“. Bublina byla sfouknuta,
naložena do vlaku a já očekával ono potupné „PORCELÁN, NÁSTUP DO LODĚ!“.
Nestalo se. Byl jsem pověřen střežením vzdušného prostoru, a povel: „důstojník protiletecké
obrany nástup na palubu“, zahájil plavbu po Vltavě. Byl jsem si plně vědom náhražky slova
„porcelán“, přesto to bylo přijatelnější. Protože se letadla nekonala, začal jsem hlásit
poletující ptáky. Nastartovala se veselá hra zpestřující monotonní pádlování po přehradě. Na
každé lodi panuje přísná kázeň a absolutní pořádek. Naše loď nebyla vyjímka. „Kde je ta
zatracená láhev s pitím? Proč je provaz s houbičkou (na vysoušení lodi) zaklesnutý pod
lodním pytlem? Proč je ten loďák tahle blbě, aby nešel vyndat foťák? Kam vlastně máme
pádlovat, když ani Neptun nemá šajn, kam ta voda na konci teče?“ Mé funkce se stále
rozmnožovaly. Díky tomu jsme na vlnách rozbouřeného oceánu (hladiny Orlické a Slapské
přehrady) nebloudili, neplánovaně jsme viděli zbytky keltských opevnění atd. Pádlující sami
konstatovali, že mám daleko víc práce než oni. Později (pro zjednodušení) se vrátilo
pojmenování „porcelán“, ale mělo docela jiný význam.
Obdobnou hru objevil mladý asistent. Puberta s ním mlátila z kouta do kouta a jeho
jednání sahalo až k hranicím únosnosti. Sledoval jsem pečlivě dění, (někdy jsem zavíral oči),
ale protože nepřesáhl hranice, nemusel jsem zasahovat a on objevoval další pitomosti. Začal
svého klienta (který s bídou pohnul pravou rukou a velice těžce mluvil) titulovat „pane
továrníku“ s odůvodněním, že přeci pan továrník nemusí nic dělat. Mávnutím kouzelného
proutku se náš chudinka proměnil ve veleváženou osobnost. Všichni ho tak titulovali i na
veřejnosti, vymýšleli nové a nové továrny, definovali ohromující podnikatelské úspěchy
svého kamaráda. My jsme měli ohromnou legraci, nezasvěcení „ otevřená ústa“. Nejednou
jsme měli pusy dokořán i my, když asistent donutil všechny mlčet, protože promluví pan
továrník. Ten díky svému postižení dokázal ukázat stručnou, přitom výstižnou a krásnou
češtinu skloubenou s hlubokými znalostmi. Tak se stalo, že v naší partě nebyl žádný
chudinka.
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17.My jsme cestovali přece jen pěkněji …
napsal Jan Neruda ve své povídce,
jako její název. Je to rozkošná povídka,
kde ještě píše: „My cestovali, abych tak
řekl „hloub „. Dojmy nemíjely tak rychle
a to je dobře, zvláště pro mladou duši.
Kde se člověku líbilo, tam se pozdržel
natáhl se a díval. Obraz ať kraje, ať lidí,
měl času dost ponořit se až na dno duše,
člověk mohl kraj i lidi si zamilovati, musil
milovat vlast a národ, když sám poznal co
je v nich krásy a dobra - my tehdy
cestovali „češtěji:“
A kdo v mládí se naučil putovat a to
zejména pěšky a „češtěji“ jak říká
Neruda, ten ve stáří s tím nepřestane.
Nebude sice polykat 40 - 50 kilometrů za
den, ale pokud bude stále chodit a udrží
ho v kondici těch 20 - 30 kilometrů za den.
Když jsem chodíval dálkové pochody
občas jsem se setkal se sedmdesátiletým
pánem, který neděli co neděli dělal nějaký
„dálkáč“. „Víte, já to mám v nohách. Jdu
pěšky a vidím spoustu věcí, co z auta
nevidíte.“
Ital říká: „Chi va piano, va sano, e chi
va sano va lontano.“ Kdo jde pomalu jde
zdravě a kdo jde zdravě, dojde daleko a je
v tom kus moudrosti. Sám chodím již 77 let
a jet autem, to je pro mě strašné utrpení.
Lituji totiž toho, co bych viděl kdybych šel
pěšky. Jak krajina mění svoji tvář, jak
ptáci z rána nebo večer zpívají, jak hučí
les, jak se barví listí na podzim a spousta,
spousta malých ale krásných věcí. Podívejte se na polštářek mechu na patníku, lišejníky na
stromě, ohlodanou šišku pod smrkem. To vše dovede vyprávět, jen tomu umět naslouchat.
V Jeseníkách jsem jednou potkal starého pána. Bylo deštivo a větrno. Měl z igelitových
pytlů potah přes kalhoty, dešťák a hůl. Že tak chodí každý týden na Ovčárnu a přes Petrovy
kameny po hřebeni k Jelení studánce a dál a dál. Já jsme tu zase ležel a čekal na kamzíky až
vyjdou na pašu. Také jsem měl kus cesty od chaty kde jsem tábořil. Jít pěšky to je umění a
dávka zdraví pro naše tělo. A dobré boty a oblečení to je základ pochodu.
Než nechám mluvit odborníka na turistické oblečení a výbavu zmínil bych se ještě
o jedné „pochodové“ zkušenosti. Za bájných časů před rokem 1938 jsem chodil až k moři,
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do Rumunska, Albánie pěšky z Prahy. Dnes je to skoro nemožné, ale jsou tu cestovní
kanceláře. Proto nechám nejdřív mluvit Psa a potom Světlušku.
Co na sebe, co pod sebe a co vzít do přírody.
Dvě poznámky autora úvodem. Tato kapitola není určena starým vlkům brázdícím
přírodou s výstrojí ověřenou letitými zkušenostmi. Obrací se spíš na ty, kteří
s přicházejícími lety pomalu odkládají uesku se srolovanou přikrývkou a začínají se ohlížet
po výstroji věku přiměřenější. Je určena těm, kteří začínají přicházet na to, že noci strávené
nalehko, byť i v blízkosti hlídkového ohně, se sčítají a jednoho dne vydají počet.
Poznámka druhá. V době, charakterizované mohutným náporem nabídky
nejrůznějšího sportovního zboží rozmanité kvality i cen, nelze dost dobře psát o jednotlivých
firemních výrobcích. Vždyť jen katalogy renomovaných firem vydají objemem za čtyři - pět
těchto příruček. Úkolem této kapitoly je podat stručný přehled zásad a doporučení, kterými
bychom se měli řídit při pořizování vybavení pro pobyt ve volné přírodě.
Oděv
Při volbě oděvu je dobré si uvědomit, stejně jako při výběru dalších součástí
turistické výstroje, že neexistuje výrobek univerzální, vhodný pro všechny situace, které
mohou nastat. Při výběru je důležité dát přednost vhodnému střihu a materiálu, o kterém
předpokládáme, že bude vyhovovat činnosti, které se hodláme věnovat.
Boty - Musí být pohodlné, pevné, vzdušné a nepříliš těžké. Zásadně nesmí propouštět
vodu. Takže valná většina lehké sportovní obuvi je pro svou horní část, vyrobenou z lehce
propustné tkaniny, krajně nevhodná. Ranní rosa udělá své často na celý den. Podrážka má
být ohebná (nepředpokládáme-li ovšem extrémní horolezecké používání), ne však příliš
měkká, abychom necítili každý kamínek. Vhodné jsou tzv. „wibramky“, hluboce profilované
gumové podrážky. Nepodléhejme však iluzi často šířené, že tyto podrážky jsou naprosto
protismykové! Na klouzačkách pojedou stejně jako kožené či hladké gumové. Nenápadnou,
ale často znepříjemňující součástí bot jsou šněrovadla. Měla by být dostatečné dlouhá a
pevná, nejlépe silonová. U těch se roztřepané konce dobře upravují.
Ponožky - tvoří tepelnou a těsnící vrstvu mezi botou a nohou. Navíc podkolenky
účinně napomáhají tepelné autoregulaci těla. Ponožky by měly být zásadně z vlny a dosti
silné. Syntetický materiál je krajně nevhodný, nesaje pot a nechrání účinně proti chladu.
Naopak vlněné ponožky hřejí i když jsou vlhké nebo zvenku obalené sněhem. Při nákupu se
nedejme zlákat „firemními“ a atraktivně vyhlížejícími výrobky - jedná se většinou
o syntetický materiál.
Větrovka - výrobky ze syntetických materiálů jsou velmi lehké, většinou opatřené
vodoodpudivou úpravou a tudíž nepromokavé. Pokud však nejsou vyrobeny z materiálu typu
GORE -TEX či DRYLOFT, jsou také neprodyšné a tudíž nevhodné pro delší nošení.
Větrovka musí být opatřena pevně připojenou a dostatečně velkou kapucí , aby překryla
hlavu i v čepici. Rovněž velikost výrobku je důležitá, volnost v ramenou a délka hluboko
přes boky, nejméně na délku natažených rukou. Střih bývá věcí osobního vkusu či
zkušeností, buď rozepinatelná se zdrhovadlem po celé délce (možno dobře regulovat
tělesnou teplotu a větrání), nebo přetahovací přes hlavu. Lépe těsní, umožní aplikaci velké
kapsy na prsou, ale nedostatečně větrá při vyšší tělesné námaze. Při nákupu bychom se měli
vyvarovat výrobků s množstvím kapes, klop a poutek záhadného účelu. Jedna až dvě kapsy
naprosto stačí.
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Spací pytle
Je nejdůležitější součástí naší výstroje (zároveň však také většinou nejdražší). Před
nákupem je nezbytné ujasnit si, v jakých podmínkách a za jakých podmínek bude používán:
roční období, předpoklad mezních teplot ovzduší, délka používání při jedné akci, jak spací
pytel přepravovat, finanční možnosti atd. Při koupi spacího pytle je nezbytné si povšimnout
a vzít v úvahu následující údaje výrobce a vlastní konstrukce výrobku:
Tepelné určení spacího pytle (ang. Identity Lebel, něm. Temp. Bereich Komfort).
Zde by měly být uvedeny tři teplotní údaje (ve stupních Celsia), např. +25 bis -4, -15. První
dvě vymezují hranice tepelné pohody (spáči v lehkém nočním prádle je příjemně, ani zima
ani horko). Třetí hodnota bývá také označena EXTREM, je nejnižší venkovní teplota, při
které spací pytel již a pouze chrání proti omrznutí. Při výběru je nutno mít v patrnosti, že
tepelná hodnota není dána jen nižším, většinou záporným údajem, ale důležitá je i hodnota
horní, obzvláště za teplých letních nocí.
Velikost spacího pytle bývá určena ne skutečnou délkou výrobku, ale tělesnou
výškou uživatele. Standartní je pro tělesnou výšku 180 cm, výrobci udávají délky i délky
menší i větší. POZOR, někteří výrobci ale navzdory zvyklostem uvádějí skutečné délky
spacího pytle! Je dobré si předem u někoho velikost vyzkoušet na vlastním těle. Několik
centimetrů rezervy neuškodí, o hodně větší pytel už nevyhřejeme.
Střih spacího pytle. Zásadně doporučit jen tvar MUMIE (larvovité typy), které při
vhodné volbě konstrukce lze používat jako letní i zimní. Spací pytle obdélníkového tvaru se
zipem po straně jsou zcela nevyhovující v zimě i v létě nepřinášejí zvláštní výhody. Navíc
jsou šity metodou „studených švů“. Dobrý spací pytel pro celoroční používání v našich
zeměpisných podmínkách (na dvojici pytlů pro léto i zimu mít asi nebudeme), by měl mít
tvar mumie s bočním oboustranným zdrhovadlem, krytým vnitřní légou. Měl by být opatřen
dostatečně velkým zateplovacím límcem a pevně uchycenou zdrhovací kapucí. Tento typ
spacího pytle bývá nepřesně označován jako skandinávský či severský. Příkladem takové
konstrukce může být spací pytel domácí provenience typ 2 MZL - OB firmy Gemma Brno.
Spací pytle bez zipů, vybavené jen zdrhovacími tkanicemi nad rameny, nám ušetří mnohé
starosti s nekvalitními zipy, ale jsou v podstatě vhodné pro zimní použití, v létě však
neumožní regulované odvětrání.
Způsob šití. Spací pytel musí být šitý zásadně komorovým způsobem, bez studených
švů. Ty se poznají dobře proti světlu, švy prosvítají zejména v šití. Okolí švů propouští víc
světla než vzdálenější tkanina s výplní. Za studený šev se považují i zipy, nekryté plněnou
légou.
Hmotnost. S vahou spacího pytle musíme pečlivě počítat, zejména pokud ho budeme
delší dobu přenášet na zádech. Při tom platí, že skutečně kvalitní pytle pro nízké teploty
nevynikají nízkou hmotností. Například pro spodní hranici teplotní pohody do –15 °C bývá
průměrná hmotnost náplně cca 1,40 kg peří. Celková hmotnost u nás dostupných výrobků se
pohybuje mezi 1,10 a 2,30 kg.
Náplň a použitý materiál. Náplní bývá buď peří nebo syntetická vlákna. Nelze
jednoznačně doporučit jedno nebo druhé. Kvalitní péřová směs (například 70 % prachového
a 30% nedraného) je lehčí, výborně se načechrává. Vhodné do suchého prostředí. Kvalita
náplně je většinou u různých výrobků vyrovnaná. Při častém používání a ve vlhku péřová
náplň stárne a slehává se. Náplně ze syntetických vláken bývají v různých kvalitách. Méně
podléhají sleháváni, odolávají vlhkosti a kvalitní vlákno dostatečně izoluje. Pokud jsou
vlákna opatřena „tvarovou pamětí“, pak si izolační schopnosti uchovají po dobu 12 až 15 let.
Nevýhodou je vyšší váha náplně. Uvádí se, že spací pytel plněný syntetickými vlákny
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zaručuje tepelnou pohodu do –20 °C (Extrém –30 °C) a váží nejméně 2,20 kg. Kvalita
spacího pytle je dána rovněž tkaninou, ze které je vyroben. Měly by být pevná, prodyšná,
vodoodpudivá a lehká (svrchní). Její hustota by měla umožnit větrání vlhkosti z náplně,
zároveň by měla zabránit unikání vlastní náplně, což je dost časté zejména u peří. Kvalitní
zahraniční i tuzemské výrobky jsou vždy opatřeny visačkou, na které hledejte názvy
DRYLOFT, PERTEX či GORE-TEX. Tyto materiály téměř ideálně vyhovují výše
uvedeným požadavkům. Vnitřní tkanina by měla obsahovat část vlny (například 70% vlny a
30% PES), či by měla být použita bavlna. Tato vnitřní úprava navozuje pocit tepla hned od
okamžiku, kdy do pytle vlezete. Některé spací pytle vyšších cenových kategorií jsou
opatřeny tzv. vnitřní odpařovací bariérou (ang. VBL: Vapor Barrier Liner). Ta zvyšuje
rozmezí tepelné pohody, nutno však důkladně spací pytel větrat.
Doplňky ke spacím pytlům
Izolační podložky. Pro turistiku jsou dnes jednoznačně nejvýhodnější syntetické
podložky zvané karimatky. Při pořizování je nutno mít na paměti, že kvalitní podložka
tohoto typu musí být silná alespoň 1 cm či více. Dobře slouží karimatky s jednostrannou či
oboustrannou kovovou fólií (ALUFOLIE).
Kompresní vaky. Podobají se obvyklým obalům na spací pytle. Jsou však vyrobeny
z pevnějšího materiálu, většinou nylon nebo batohovina a jsou opatřeny nejméně dvěma
stahovacími popruhy. Tyto vaky slouží k pohodlnějšímu ukládání spacích pytlů do tlumoků
opatřených zvlášť prostorem pro spací pytle. Pozor! V těchto vacích nelze spací pytle
ukládat na delší dobu, protože by to způsobilo přeležení náplně.
Reflexní fólie. Slouží k přikrytí či podložení spacích pytlů. Uvádí se i možnost
vkládat je dovnitř, kde údajně zvyšují teplotu o 4 °C. Jsou choulostivé na mechanické
poškození. Samotné hřejí jen krátkou dobu.
Batohy a další …
Při volbě batohu je radno stejně jako u spacího pytle bedlivě zvažovat charakter
činnosti v přírodě, přesunové prostředky, kterými se budu pohybovat, váhu a objem
předpokládané bagáže, délku pobytu na jednom místě, nejčastější prostředí, kde se budu
pohybovat. V neposlední řadě pak vlastní fyzickou zdatnost a odolnost a zdravotní stav. Při
tom pamatujme, že batoh není sezónní investice, ale pořizuje se na hodně dlouho. Případné
pořízení či používání tzv. trofejních tlumoků doporučujeme obzvlášť pečlivě uvážit. (Viz
poslední část kapitoly.)
Krosny - Sestávají se z pevné kostry obdélníkového tvaru opatřené v dolní části
rampou různé velikosti. Kostra je vyrobena z lehkých kovů nebo z plastických hmot. Na ní
je upevněn nosný systém z různě širokých a tvarovaných popruhů, zádové opěrky a často
z bederního popruhu. Na tuto nosnou kostru umisťujeme přenášený náklad. Těžiště krosny
bývá dobře voleno - vysoko a blízko zad. Proto na ní lze přenášet vcelku pohodlně objemné
a těžké náklady. Ovšem pozor, musí se to umět! Součástí prodávaných krosen je také obal
na bagáž. Tento obal je charakteristickým dělením na více částí a dostatek kapes, takže
umožňuje vhodné a přehledné uložení materiálu. Obal bývá uzpůsoben tak, aby k němu bylo
možno připojovat nepřeberné množství předmětů. Krosny jsou ale vzhledem ke svým
tvarům nevýhodné při přepravě po železnici, v autobusech i v osobních autech. Při běžném
pohybu v lese či ve skalách se zachytávají o okolní předměty a jsou spíš na obtíž. Oproti
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jiným tlumokům jsou méně univerzální a tak jejich pořízení pro běžnou turistiku nebo pro
dlouhodobý pobyt na místě jsou zbytečným přepychem.
Horolezecké batohy, jinak řečené kletry či kletráky (z německého Klettersack i když
dnes nejrozšířenější tvar pochází z Alp). Jsou jednoduché látkové batohy hranolovitého
tvaru, uzavírané zdrhovací šňůrou a dostatečně velkou chlopní. Větší typy jsou opatřeny
vysouvacím látkovým nástavcem, zvětšujícím vnitřní objem. Na tělo batohu je upevněno
nosné řemení, v horní části uchycené dostatečně široko. Různé typy horolezeckých batohů
jsou opatřovány více či méně užitečnými doplňky jako jsou poutka, kapsy, podložení a
podobně. Dobře zabalený kletr má těžiště vysoko, mírně odstává od zad a příjemně se nosí.
Nosné řemení neomezuje krevní oběh a umožňuje větrání zad. Pro naše typické potřeby
vyhovují plně na jedno až dvoudenní výpravy, pro delší dobu svým menším objemem
vyhoví jen hodně skromným jedincům.
Anatomické batohy. Podle původního určení nazývané též „skialpinistické“. Nosný
systém je tvořen vyjímatelnými a tvarovatelnými plochými výztužemi z duralu, vloženými
do zádové části batohu, tvarovanými a polštářovanými ramenními popruhy dostatečné šíře a
robustním bederním pásem. Ramenní popruhy v zádové části přecházejí v opěrný systém,
který vhodným způsobem dosedá na část zad (cca 1/4 plochy zad). Tento nosný systém
umožní prostřednictvím bederního pásu přenášet valnou část zátěže přes bedra na nohy a tak
šetří páteř. Anatomické batohy se vyznačují značnou proměnností vnitřního obsahu, kdy
uspořádání se vyznačuje dělením na dvě až tři části. Valná většina batohů o větším obsahu
má oddělenou kapsu na spací pytel. Obsah se pohybuje mezi 25 - 75 litry. Větší batohy jsou
uzpůsobeny pro přenášení lyží či jiných delších předmětů jim podobných. Běžně dostupné
anatomické batohy umožňují přenášet bagáže až do váhy 30 kilogramů a jsou vhodné
zejména pro uživatele, kteří mají potíže s páteří či rameny.
Pláštěnky
Měly by sloužit nejen jako dokonalá ochrana před deštěm a větrem, ale i poskytovat
širší možnosti využití při pobytu v přírodě. Na trhu se nachází opět široký sortiment, od
cyklistických až po horolezecké. Z pohledu naší potřeby by pláštěnka měla být dostatečně
dlouhá, opatřena pevně přidělanou kapucí, naprosto nepromokavá ve všech svých částech a
měly by překrývat i celý batoh na zádech. Její využití by nemělo být omezeno jen na
ochranu před větrem a deštěm. Uvádím dva výrobky, střihem totožné, ale rozdílné
použitelnosti.
Pláštěnka zv. PLASTAN. Je vyrobena z upravovaného silonu, dostatečně velká,
přikrývá i batoh na zádech, střih je výborný. Prodává se v prodejnách JUNu, výchozím
vzorem je níže uvedené poncho. Hlavní nevýhodou je propustnost ve švech, zejména
v oblasti ramen. Širší praktické využití pláštěnky je omezeno použitím jednostranných
spínacích knoflíků - druků.
Pláštěnka typu PONCHO. Pochází z výstroje západních armád, je vyrobena
z naprosto nepropustného silonu, švy jsou utěsněny nepříliš pohledně provedenou
impregnací a nepropouštějí vodu. Pláštěnka je dostatečně velká, opatřena prostornou kapucí.
Spínací knoflíky jsou oboustranné, což umožňuje široké využití. Návod na pláštěnce
uvedený uvádí pět základních způsobů použití: ochrana proti dešti, větru a půdní vlhkosti,
ochranný povlak na rozložený spací pytel, stan ze dvou pláštěnek, podlaha do stanu, větší
stan se středovým vchodem. Vynalézavý táborník v nouzi určitě najde další možnosti
využití.
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O trofejní výstroji
Jako trofejní součástí výstroje se obecně a trochu nepřesně označují materiály,
vyřazené či vyčleněné ze zásob různých armád a jsou pak volně prodejné. Vyřazený materiál
je odprodáván pro svou zastaralost či opotřebovanost, často pro obojí. Mívá hodnotu spíš
historickou, takže slouží víc jako „trofej“, než jako užitný předmět. Vyčleněný materiál je
z armádních skladů vyprodáván pro jeho nadbytečnost, z důvodů snížení zásob a jedná se
tedy o materiál soudobý, tudíž plnohodnotný a dobře použitelný.
Vcelku jsou trofejní součásti, ať vyřazené či vyčleněné,, hodnocené pro jejich
praktičnost, kompatibilitu (možnost spojovat a doplňovat jednotlivé součásti, původně
samostatné), nízkou váhu, vhodnou barvu do přírody, skladnost. Dnes je díky široké síti
specializovaných obchodů snadno, i když ne vždy levně, přístupné množství nejrůznějšího
armádního sortimentu. Pro srovnání na některé součásti upozorním.
Tlumoky
Torna řečená TELE. Je historickým kusem výstroje, vzniklým již v napoleonských
válkách. V československé předválečné armádě sloužila prakticky až do roku 1939.
K nejvyšší dokonalosti byla dovedena v c.k. rakousko-uherské armádě. Za zmínku stojí
pozoruhodný fakt, že rozteč horního upevnění nosných řemenů a jejich šířka je téměř
totožná s rozměry dnešních výrobků. Povrch z telecí kůže výborně chránil obsah torny před
dešťovou vodou. Z pohledu využitelnosti je dnes torna velmi pěknou starožitností a
nezbytným doplňkem historizujícího odění do přírody, ale pro svůj vcelku malý obsah je
vhodná nejvýše na jedno až třídenní výpravy.
Torna vz. 1910 s chlebníkem. Tak řečená UESKA pochází z americké armády a její
tvar i vybavení se od zavedení do služby podstatně nezměnilo. Původně byla určena jen pro
přenášení stočené přikrývky, osobních hygienických potřeb a náhradního prádla. Za
2. světové války hojně sloužila k přenášení munice. Přes svou popularitu tato torna, oproti
jiným typům, neskýtá mnoho výhod: proměnný obsah, při cestování ve veřejných
dopravních prostředcích nepřekáží a je skladná. To je ale asi tak vše. I když si to její ctitelé
neradi přiznávají, nevýhody převažují: úzké a nevhodně umístěné nosné popruhy, větší
obsah je nutné balit do stanového dílce, slabě chrání před deštěm, na vrchu navěšené
součásti tábornické výstroje vadí ve vlaku i v lese. Na delší putování přírodou má malý
obsah, vhodný tak nejvýš na třídenní výpravu.
Tlumok vz. 24, často chybně zvaný VELKÁ POLNÍ. Po roce 1945 zaváděný
v československé armádě. Výhody minimální, nevýhod mnoho. Úzké odpojitelné nosné
pruhy v horní části blízko u sebe stlačují krční tepny. Často se odpojují v nejnevhodnějším
okamžiku. Obsah není možno měnit, proti dešti chrání nedostatečně. Na zádech dobře
nesedí, těžiště je umístěno příliš nízko a popruhy „táhnou“ do ramenou.
Tlumok ALICE Víceúčelová odlehčená osobní nesená výstroj (Allpurpose
Lightweight Individual Carrying Equipment). Byla vyvinutá pro potřeby americké armády
zejména v džungli. Celá souprava umožňuje několik výhodných kombinací o různé velikosti
obsahu. Tlumok je dělen na několik částí, umožňuje přehledné uložení materiálu. Nosná
konstrukce je řešena podobně jako u krosny, nosné popruhy jsou pohodlné a dobře umístěné.
Umožňují úpravu nosného systému podle těla, i snadné odkládání. I přes poměrně vysokou
cenu je možno ho pro naše potřeby jen doporučit.
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Jídelní nádobí
Samozřejmě jeho výběr je určen osobním vkusem či jistou nostalgií. Samozřejmě na
celé čáře vítězí různé typy československých armádních „ešusů“. I tak je dobré vědět ještě o
dalších.
Nádobí jídelní trojdílné. Pochází od československé armády, předválečné „esšálky“
byly hlubší, bez typického osazení venkovní misky. Použitým materiálem byl pocínovaný
plech - kdo ho postavil do prudšího ohně, pozdě to poznal. Poválečné jídelní nádobí je již
z hliníku a venkovní - největší díl je ve spodní části lehce osazen. Tyto trojdílné soupravy
jsou k požívání stravy v typické české skladbě nejvýhodnější (dva chody s kompotem či
nápojem). Nevýhodou je použitý materiál - hliník, náročně se myje, jídlo se rychle
ochlazuje, při tepelné přípravě stravy v miskách se uvolňuje do obsahu volný hliník.
Jídelní miska vz. 1931 řečená LEDVINKA. Tradiční jídelní nádobí německé
provenience, dvou či trojdílné. Použitý materiál obdobně jako u našeho trojdílného nádobí.
Skladbě naší stravy příliš nevyhovuje, zejména dvojdílná verze, která je již původem
předurčena pro požívání jídel typu „Eintopf“ neboli z jednoho hrnce.
Jídelní miska vz. 1910 přezdívaná PÁNVIČKA. Pochází z vybavení americké
armády, vyrobená je z ušlechtilé oceli a charakterizovaná je plochým tvarem. Proto je
v tlumoku skladná, velmi dobře se myje a bez problémů lze v ní připravovat vařenou stravu.
Je dvoudílná, takže neodpovídá skladbě naší stravy.
Oděvní součásti
Ve specializovaných obchodech lze pořídit nejrůznější oděvní součásti pocházející ze
skladů České armády i některých západních armád, ponejvíce americké a britské. Oděvní
součásti západní provenience charakteristické dobrým propracováním, účelností a zejména
pak kvalitou použitého materiálu. Ten je volen podle účelu, předpokládaného místa použití a
jeho podnebí. Převládají přírodní materiály, bavlna a vlna. Typickým příkladem je RIPSTOP, křížkově zesílený bavlněný popelín - téměř ideální pro oděvy do horka a vlhka. Není
sice nepromokavý, ale velmi rychle uschne i na těle, výborně větrá a za veder příjemně
chladí.
Pro základní oděvní součásti (kabáty, blůzy a kalhoty) se prodává množství doplňků,
které rozšiřují jejich využití.
Obecně lze říci, že oděvní součásti pocházející z armádních zdrojů jsou až na
zanedbatelné výjimky (u české výstroje bohužel častější) výborné pro pobyt v přírodě i
v náročných podmínkách. Navíc splňují požadavky i po stránce vzhledové jakožto praktická
obdoba krojů mladší skautské generace.
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18.Cestujeme s cestovní kanceláří
Cestování je jedna z možných forem
zotavení, představuje formu účelného využití
volného času a je součástí současného
moderního způsobu života obyvatelstva.
Účinné naplnění rekreačně zdravotní, kulturně
poznávací, výchovné, vědecko informativní a
ekonomické
funkce,
umožňuje
též
organizovaný cestovní ruch.
Co nám všechno může cestovní
kancelář nabídnout:
 informaci, která souvisí s účastí na daném
zájezdu,
 rezervaci
místa
v různých
druzích
dopravních prostředků,
 zajištění tuzemské a zahraniční dopravní
ceniny,
 ubytování formou tzv. recepční služby podle
požadavků jednotlivých zákazníků,
 organizaci
a
prodej
standardních
(kalendářových) a forfaitových (dle
vlastních požadavků) zájezdů a pobytů
v tuzemsku i zahraničí, buď s komplexními
a nebo částečně zabezpečenými službami pro jednotlivce nebo pro kolektivy, často
tematicky zaměřené,
 obstarávání a prodej sanatorních a ambulantních lázeňských léčebných pobytů,
 služby průvodců cestovního ruchu během zájezdu, pobytů, okružní jízdy, prohlídky
kulturních zařízení a historických pamětihodností,
 výlety, garantované trasy a transfery,
 pojištění osob a jejich zavazadel a to během dopravy i pobytu v tuzemsku i v zahraničí,
 vstupenky na společenské, kulturní, sportovní, případně další akce,
 směnárenské služby,
 taxislužbu, případně osobní vozidlo bez řidiče,
 služby spojené s obstaráváním víz do zemí s vízovou povinností,
 prodej cenin, kolků, map, cestovních pomůcek a dalších potřeb souvisejících s cestovním
ruchem.
Sortiment poskytovaných služeb závisí na charakteru (specializace, zaměření)
cestovní kanceláře. Organizování a prodej zájezdů (pobytů), zpravidla s komplexními
službami, je předmětem hlavní činnosti cestovních kanceláří.
A nyní taková malá kuchařka „jak si počínat, když přijdete do cestovní kanceláře a
budete žádat o zajištění zájezdu“. Je důležité, jestli potřebujete zajistit zájezd pro
organizovanou skupinu osob nebo se pouze jako jednotlivec hodláte připojit do kolektivu
účastníků, kteří se přihlašují na standartní kalendářový zájezd s předem vypracovaným
programem, s určitým poznávacím, rekreačním, vzdělávacím nebo jiným cílem. Pokud si
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vyberete kalendářový standartní zájezd, referent vám předloží již zpracovanou trasu,
sestavený program pro jednotlivé dny, obstarané a zabezpečené služby, s určenou cenou.
Ale pokud přijdete objednat pro skupinu forfaitový zájezd podle vašich požadavků
(zde si můžete určit trasu, místa která si chcete důkladně prohlédnout, turisticky zajímavé
oblasti prochodit pěšky a věnovat jim zvýšenou pozornost, včetně zajištění všech ostatních
služeb jako je doprava, ubytování, vstupy, trajekty a další) musíte tuto svou problematiku
prohovořit s referentem cestovní kanceláře a vyžádat si přípravu tohoto programu včetně
kalkulované ceny zájezdu. A nyní přichází důležitý moment zajištění. Je vždy daná cestovní
kancelář schopna připravit a spočítat takovýto forfaitový zájezd?
Vrátím se na začátek našeho povídání. Vybírejte si cestovní kanceláře, které
zaměstnávají ve svých řadách pracovníky, kteří jsou schopni dokonale vámi požadovaný
zájezd připravit. Cestovní kanceláře vám většinou budou nabízet své kalendářové standartní
akce. Dejte také pozor při výběru zájezdů: když je zájezd laciný nemusí obsahovat vše, co
od něj očekáváte. Nezapomínejme, že měřítkem kvality služeb cestovního ruchu je nejen
rozsah služeb, ale i vystupování a chování personálu cestovní kanceláře. Jeho odbornost,
zručnost, pohotovost, jazykové schopnosti, morálněvolní vlastnosti atd. A to platí v plné
míře o průvodci cestovního ruchu, který vás bude na vašich cestách doprovázet. Ptejte se
proto také v cestovní kanceláři, kdo vás bude na vašich cestách doprovázet. A na závěr
jedna možná rada. Nejlepší je, když vám bude váš zájezd připravovat průvodce, který s vámi
pojede. Máte jistotu, že to co jste společně vymysleli, také bude s vámi realizovat.
Zajděte tedy do vhodné cestovní kanceláře a vyberte si zájezd, buď standartní nebo
forfaitový, vyplňte přihlášku (pro kolektivy nebo pro jednotlivce) dohodněte se o zaplacení
zálohy a pojištění. K tomuto jednání si rozhodně vyžádejte přítomnost průvodce, který by
vás měl doprovázet. A pak se již můžete těšit na zdařilý zájezd, který uspokojí vaše
představy.
Nakonec pár doporučení, jak se vyhnout zklamání při výběru vhodné cestovní
kanceláře:
1. Cestovní kancelář má jasné jméno, adresu a prodejnu. Neskrývá se za anonymitou
poštovního boxu a nespoléhá jen na písemný styk.
2. Pracovníci cestovní kanceláře jsou schopni odpovědět informovaně (zasvěceně) na otázky
týkající se zájezdu i země pobytu.
3. Cestovní kancelář má kvalitní nabídkové materiály, katalogy zájezdů či alespoň kvalitně
vypracované letáky s podrobným popisem zájezdů.
4. Cestovní kancelář je přímým organizátorem zájezdů, či prodejcem zájezdů
organizovaných jinými cestovními kancelářemi.
5. V případě, že jde o prodejce, je dobré si ověřit pověst a kvalitu přímého organizátora
zájezdu a hlavně si ověřit, do jaké míry je prodejce připraven se podílet při případné
reklamaci.
6. Cena zájezdu odpoví objemu a kvalitě nabízených služeb. Nabídka je dostatečná, je nutno
podrobně probrat jejich obsah. Pozor na nápadně levné zájezdy, jsou podezřelé!
7. U poznávacích zájezdů má cestovní kancelář zajištěnu stálou přítomnost průvodce,
schopného podávat zasvěcený výklad. U pobytových zájezdů je obvyklá stálá přítomnost
zástupce cestovní kanceláře po celou dobu trvání pobytu.
8. V ceně zájezdu je zahrnuto alespoň základní pojištění pro cesty do zahraničí.
9. Cestovní kancelář je členem Garančního fondu cestovních kanceláří případně profesního
sdružení (asociace cestovních kanceláří).
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19.Člověk je tvor hravý
Komenský prokázal, že vhodnou
hrou je možno naučit a že žáci
vystrašeni přísností a metlou učitelů
nejsou schopni odpovídat na kladené
otázky. Ve hře to však šlo. Inteligentní
člověk, který dovede svůj mozek
prohánět, aby nezpohodlněl a tím
zestárl, dovede se zajímat, dovede si
hrát se spoustou věcí, které se těm
„přemoudřelým
starcům“
zdají
dětinské. Pamatuji se, že před léty kdy
jsem chodil do redakce přes park na
Kampě, procházel jsem kolem dvou
laviček obsazených „moudrými starci“,
jejichž veškerý hovor se točil kolem
toho, co koho právě bolí, co říkal pan
doktor a který lék zabral a který ne.
„Moudří starci“ neviděli, neslyšeli, že je
okolo plno květů, lítají ptáci, hrají si
děti. Jejich neustále obehrávaná symfonie zněla: dnes mě bolí to, půjdu k doktorovi a ukáži
těm druhým, že jsem těžší pacient než oni.
Oldskaut si je stále vědom hesla „Buď připraven“ na zajímavé překvapení, které
přinese návštěva výstavy, koncertu, pročtení zajímavé knihy, putování neznámým krajem či
hledání předmětů do svých přerozmanitých sbírek.
Několik odborníků nám poskytlo své úvahy jak na to. Nejdříve výtvarník Ladislav Rusek
- Šaman o výtvarném umění.

Skautská tvořivost
Jistě se shodneme na tom, že „být už starý“ neodvisí tolik od fyzického věku, jako od
míry zájmů a aktivit, které člověk po šedesátce, sedmdesátce či ještě daleko později
projevuje. Všichni známe ony mladé „staříky“, svěží duchem a stále ještě zdatné tělem, kteří
rozsahem, intenzitou i reálnými výsledky svých dobrovolných zájmů nás udivují;mnozí se
dostali teprve po šedesátce k uskutečnění svých dávných snů a vzali to do energických
rukou tak poctivě a intenzívně, že nejen oni sami, ale i celá společnost má z jejich „koníčků“
či vážných aktivit veliký užitek.
Jednou z možných aktivit, které mohou obohatit život o jedinečnou dimenzi krásy, je
zájem o výtvarné umění a vlastní výtvarnou (neříkejme hned uměleckou) činnost.
Ačkoliv zdaleka ne každý člověk má dar nadání k vlastní umělecké tvorbě, většina
lidí má dispozice alespoň k jednoduchým výtvarným činnostem a projevům. Výsledky
nemusí být umělecké, ale každou přiměřenou výtvarnou aktivitou se může tříbit vkus, smysl
pro krásu i rozšiřovat vlastní pohled na poklady výtvarného umění, které jsou všude kolem
nás. Tím roste a zdokonaluje se i vlastní osobnost člověka. Dodejme, že přístup
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k mistrovským dílům umění různých epoch má dnes každý - buďto na volně přístupných
místech (chrámy, městské, zámecké i jiné exteriéry) nebo v galeriích a muzeích, kde některé
dny je zcela volný přístup. Ostatně i prodejní galerie poskytnou mnohá poučení i estetické
zážitky.
Na poli vlastní aktivity, při pokusech o vlastní výtvarnou činnost, může samozřejmě
neškolený člověk, ovlivněný podbízivým a líbivým kýčovitým vzorem, zabloudit do takové
podoby výtvarných projevů, které nejen že nebudou vkusné a prostým způsobem krásné, ale
budou dokonce kýčovité, falešné námětem, obsahem i formou. Tehdy se výtvarná činnost
bohužel zcela míjí cílem, pro který je konána, totiž zdokonalovat, zušlechťovat člověka i
jeho okolí … Je třeba říci, že toto nebezpečí hrozí právě tam, kde se výtvarník amatér neřídí
přirozeným estetickým cítěním, ale podlehne sklonu napodobovat líbivé cizí náměty.
Původnost, upřímnost a nestrojenost - to jsou základní devizy každé opravdové tvůrčí práce
- i amatérské!
Oldskauti mladého i penzijního věku mohou realizovat své estetické a zde
konkrétnější výtvarné zájmy buď samostatně, nebo, jsou-li k tomu někde vhodné podmínky,
částečně i v kolektivu. Tato druhá možnost se osvědčuje zvláště při společných návštěvách
výstav v muzeích a galeriích nebo při vycházkách kolem architektonických a sochařských
objektů ve městech.
Není snad u nás města či městečka, kde by nebyl nějaký zajímavý stavitelský objekt,
kaple, kostel, zámek, most a podobně. Není-li ve skupině oldskautů člověk znalý věci nebo
dokonce odborník, lze snadno přizvat někoho z okruhu známých - učitele historie, který umí
něco povědět o stavebních slozích, odborného pracovníka muzea, místního výtvarníka apod.
Společný zážitek vede k lepšímu pochopení výtvarných děl všeho druhu. Na učení není snad
nikdy pozdě!
Jedinečným zážitkem bývají společné návštěvy ateliéru některého ochotného umělce
- malíře, sochaře, grafika. Ideální je ovšem menší počet účastníků takové besedy v ateliéru maximálně 12, podle místních podmínek.
Také společné výlety do přírody mohou přinést zajímavé příležitosti k poznávání
umění - starobylá boží muka na rozcestích, venkovské kaple, někdy i hřbitovy (nebojme se
posvátných, byť posmutnělých míst …), kde objevíme sochy nebo reliéfy význačných
umělců. Debatujme o nich, snažme se objektivně hodnotit a hlavně - učme se vnímat jejich
krásu! Pamatujme: estetický prožitek je stokrát cennější, než sebeodbornější, ale chladný
pohled na dílo.
Vlastní výtvarná činnost se i ve starším věku může stát hodnotnou náplní života.
Historie zná řadu případů, kdy výtvarní umělci se dostali k výtvarné práci až v pozdním
věku. Ve stáří začal malovat - a to velmi úspěšně - např. Rabindranáth Thákur.
Kresby i malby, zvláště jednoduššími technikami a bez nároků na nějaké okamžité
ocenění a úspěch na veřejnosti, nám dají dvojí hodnotu: dílo samé, ale hlavně zdokonalení
sebe sama.
Modelovat lze i bez nákladných materiálů či pomůcek - z hlíny i plasteliny. Špachtle i
drátěná „očka“ na vybírání hmoty si velmi lehce upravíme sami, a jestliže jsme jako mladí
skauti uměli odlévat stopy v sádře, brzy přijdeme i na to, jak odlévat reliéfy či jednodušší
plastiky. Řezbářství je náročnější jak na fyzickou sílu, tak na technologii práce ve dřevě.
Ostré nástroje (nože, dláta) mohou nezkušené ruce přivodit zranění a snad proto se
dřevořezbou častěji zabývají muži. Ženám lze doporučit tradiční akvarel, pastel, perokresbu
- a samozřejmě textilní práce: výšivky, aplikace, malé goblény, niťáky apod. Příruček pro
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všechny techniky je dnes již dost a dost a lze si je i vypůjčit ve veřejných knihovnách. Lepší
však bývá přímá rada některého výtvarníka nebo výtvarného pedagoga z okolí.
Společná práce menších skupin oldskautů v terénu - něco na způsob krajinářských
kurzů - bývá i příjemnou společnou akcí, na kterou se pak dlouho vzpomíná.
Výstavky - ať už vlastních výtvarných výsledků nebo třeba vhodných uměleckých
reprodukcí, nalepených na kartónech, lze improvizovat na stolech v klubovnách nebo i
„polním“ způsobem: rozvěšením na šňůrách pomocí kolíčků na prádlo, případně i
improvizovanými naštípnutými kolíčky z proutků. Důležité však je - nebát se diskutovat,
ptát se, hodnotit, dávat se poučit zkušenějšími, nelpět na svých možná zcela mylných
hodnotících měřítcích. Jenom tak se náš vkus, cítění i znalosti posunou dál a výš: spolu
s tímto růstem rosteme i my. Vzdělávání nikdy nekončí!
To hlavní chci říci nakonec. S přibývajícími lety narůstá někdy v člověku úzkost,
strach z prázdna. Přibývají fyzické potíže, děti odrůstají nebo už odešly z domu za svým
osudem. Nepostavíme-li si nové cíle, nehledáme-li vyšší smysl našeho života, ukrátíme si i
zbytek svých let. Výtvarná činnost nám může dát radost!
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20.Proč hudba?
Zdá se mi skoro zbytečné to
vysvětlovat, ale přece jen nebude na škodu
říci si o smyslu hudby pár slov.
Pro
pragmatika
by
byla
pochopitelně zcela dostatečná řeč. Vyjádří
všechny myšlenky, všechny informace, je
schopná zprostředkovat vědecké poznání a
dokonce v literatuře a poezii nabízí
citovou komunikaci. To je ovšem známo
několik desítek tisíc let a přesto vedle řeči
lidé od dávnověku používají spolu s řečí
i hudbu. Už to je dostatečným důkazem o
její nezbytnosti, protože vše nepotřebné
degenerovalo a zaniklo. V čem asi tkví
důvod existence hudby? Netroufám si
předložit vědecké pojednání na toto téma,
nabídnu jen několik konstatování.
I vedle literatury a poezie (ty ovšem
v šerém dávnověku neexistovaly, hudba
však ano), dokáže hudba sdělit více
z emocionálního prožitku než slovo. Sami
jistě víte, jak je těžké popsat slovy krásu
západu slunce nebo šírání před jeho východem, jak je skoro nemožné slovy vyjádřit radost
ze společenství bratrů a sester, kteří se sejdou u ohně. Kolik odlišných odstínů má cit
nazývaný láska. Kolik odlišných odstínů má i nenávist, strach, zklamání, bolest a setkání
s hraničními životními situacemi jako je smrt nebo zrození. A tak bych mohl dále
pokračovat, ale nesmíme zapomenout na jednu možná nejdůležitější sféru, v níž je hudba
doma. Nazval bych ji nesrozumitelně „tajemství“. Znáte tu nevyslovenou závrať při pohledu
na nebe plné hvězd, na hučící moře, na velebnost hor, na existenci života vůbec? Znáte ten
pocit z čehosi nadřazeného, čemu říkáváme Osud nebo Bůh? Ke všem těmto tajemstvím se
blíží slovo poněkud kostrbatě, hudba daleko jemněji a přesněji.
Již z naznačeného vyplývá, že by bylo chybou, kdybychom hudbu ve skautském nebo
i ve svém osobním životě likvidovali na písně, na pouhé potěšení. Jsem zcela pevně
přesvědčen o nezbytnosti stýkání se se všemi druhy a žánry hudby. Dokonce bych trochu
tvrdě řekl, že míjení vážné hudby je škoda na vlastním duchovním spektru.
Pochopitelně pro skautský život, pro kontakt v oddíle nebo družině zůstane
základním hudebním projevem píseň. Má totiž zcela neobvyklou schopnost sdružit lidi.
Nedomnívejme se, že toto sdružení spočívá pouze v tom, že všichni v daný okamžik dělají
totéž: zpívají. Při společném zpěvu vzniká opět onen tajemný dotek s tajemstvím. Roste
pocit neznámé radosti ze společenství, aniž kdokoliv se druhého dotkne, aniž mu řekne
slovo navíc, najednou cítíte sílu společenství. Je to dobře známé například ze chvil, kdy se
sejde velké shromáždění a zpívá hymnu. Tuto sílu hudby znali lidé od pradávna a dovedli ji
také zneužívat. Hudba dokáže ovlivnit dav tak, že jednotlivec ztrácí pocit odpovědnosti sám
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za sebe a splyne s celkem natolik, že je schopen dělat nevídané věci. V počátcích rockenrolu
třeba auditorium, stržené hudbou, rozbíjelo židle, dveře. Hudba sloužila dříve i ve válce
k pocitu sjednocení bojujících i k zastrašování nepřítele. Vzpomeňte na chorály zpívané
husitskými vojsky. Pochopitelně zpěv v kostele také vede k silnému sjednocení obce,
některé fanatické sekty hudbu užívaly k vytvoření stavu psychózy, v níž dav dokázal
někomu ublížit nebo se bičovat. Pro vytvoření davové sugesce je hudba jednou
z nejsilnějších pák.
Domníváte se, že vás se to netýká? Ale ano. Pohleďte na sportovní stadion naplněný
desítkami tisíc lidí, kteří sledují koncert rockové kapely. Po chvíli se všichni dostávají do
transu, kývají, mávají rukama. zpívají a máte najednou pocit, že to nejsou posluchači
koncertu, ale účastníci pohanského rituálu. Představte si, kdyby toto někdo zneužil a do
citově exaltovaného davu vykřikl: jděte a rozbíjejte každé auto, které uvidíte. Jistě by se
našlo několik set fanatiků ochotných ihned vyhovět.
Velká je síla hudby, klene se od krásy až k hrůze a proto je na odpovědnosti každého
z nás, odpovědnosti sama k sobě, jak hudbu do svého života zařazuje. Vedoucí oddílu nebo
jakýkoliv starší člověk, pracující s mládeží, má dvojnásobnou odpovědnost za své svěřence,
má je naučit hudbu prožívat rozumně a k rozvoji jejich ducha.
Hudba do našeho života vstupuje ovšem dvěma cestami: poslechem a vlastní
tvořivostí, aktivním vytvářením hudby. Poslech je sféra zdánlivě samozřejmá, budeme se jím
ještě trochu zabývat. Aktivní vytváření hudby je velice silné a pro skauty velmi vítané. Je to
jednoduché, aktivně hudbu tvoří každý zpívající, každý hráč na kytaru nebo na nějaký jiný
nástroj. V tomto smyslu se hudba může aktivně týkat každého, protože zpívat může skoro
každý. Jsou pochopitelně zpěváci lepší a horší, na tom tolik nezáleží. Mnoho se také může
postupně naučit a vychovat právě v oddíle. Jen naprosto nepatrná část populace je tak
amuzická, že není schopna zpěvu. To neznamená, že by neměla poslouchat. Někdy je to
pouhá porucha vazby mezi hlasivkami a představou, neschopnost fyziologicky zvládnout
tvoření tónu tak, jak je potřeba. Takový trvale falešný zpěvák může být ovšem docela
dobrým hráčem na bubínek a možná i na některý melodický nástroj. Rozhodně ho nesmíme
nikdy zesměšňovat nebo netaktně vysunout ze zpívajícího kolektivu. Pokud jsme my sami
v této situaci, nevyrábějme si z toho pocit méněcennosti, je mnoho jiných možností, jak se
z hudby těšit.
Hudba je skvělým koníčkem pro každý věk. Mladí si mohou psát slovní zpěvníčky,
šikovnější i melodie písní, učit se stále nové, doplňovat repertoár o objevy, potěšit oddíl
učením se nových a nových písniček. Jiní se mohou naučit na kytaru, na zobcovou flétnu tyto dva nástroje se nejlépe transportují a nejlépe hodí k doprovodu kolektivního zpívání.
Také jsou dostupné a je při určité píli relativně snadné se na ně naučit. U starších se dá
očekávat již širší záběr: mohou si například soustavně budovat diskotéku a to právě i
z oboru vážné hudby. Mohou soustavně chodit na koncerty, třeba na určitý typ. Někdo rád
vyhledává starou hudbu, někdo bude milovat experimenty, někdo operu, jiný se zakouká do
country hudby atd. atd.
Pro všechny tyto aktivity je dnes široké pole možností. Milovníci staré hudby mají
svoji Společnost pro starou hudbu (při České hudební společnosti), která pořádá koncerty,
letní kurzy, přátelská setkání, výlety, vánoční oslavy atd. Krásné je zpívat též v nějakém
sboru. Je mylná domněnka, že je to jen pro penzisty. Leckterý sbor pravidelně zajíždí do
ciziny, nahrává, vystupuje v operách, filmech, televizi. Pro zájemce o hudbu vychází i řada
časopisů - zkrátka aktivita má široké pole.
74

Zcela svébytnou sféru představuje oblast audiotechniky. I zde je prostor pro
„koníčkáře“: mohou nahrávat, kopírovat pásky, zprostředkovat dokonalou reprodukci. Proč
by třeba oddíl nemohl dnes mít na kazetách svou kroniku, kde by všichni jeho bývalí i
současní členové namluvili některé zážitky a záznam by se proložil hudbou a zpěvem. Jak
by po letech byla taková kazeta ceněná. Takovou akustickou kroniku si může snadno udělat
každý doma. Kazetové přístroje jsou dnes celkem dostupné a cena kazet rovněž není veliká.
Vím, že tohle vše je stále jen část možností jak hudbu používat. Je už na vás, jak si po
svém a ve svém prostředí domyslíte možnosti kontaktu s hudbou.
Vraťme se však k začátku. Již nastíněné možnosti používání hudby ukazují její
prorostlost do života současných lidí, její potřebnost.
Vyloučíme-li negativní užívání hudby o němž jsem se zmínil, vyloučíme-li některé
agresivní hudební formy (bohužel se množí), slouží hudba především k dobrým kontaktům
lidí, k vytváření duchovní harmonie, k radosti a potěšení. Skutečně by bez ní byl život velmi
velmi smutný.
Zábavná - vážná, dobrá - špatná
Tahle čtyři slova se velmi často objevují a velmi často se o nich hovoří. Někdy se
hledá laciná odpověď, jako že neexistuje žádná zábavná a vážná hudba, ale jen dobrá a
špatná. Konstatuje se občas a zcela nepřesně, že zábavná je pro mladé a vážná jen pro starce.
Vážné hudbě se mnozí posmívají slovy dury - moly nebo se jí ironicky říká „chrámová“
hudba. V cizině se zábavná hudba odsunuje slovy „jéjé music“. Vědci si vymysleli termíny
hudba artificielní (vážná) a nonartificielní (užitá, zábavná). Do debat o termínech se
nebudeme pouštět, není to pro nás potřebné. Snad jen varování: nepřistupujme na levné a
rychlopalné odsudky, ať už na tu či onu stranu.
Nepočítejme ovšem, že zde na několika řádcích dostanete návod, jak rozlišovat
hudbu dobrou a špatnou, že si hned se vším budeme vědět rady. Je to podobné situaci snažící
se rozlišovat dobré a špatné lidi nebo výběr partnera pro život. Kdo je dobrý a kdo špatný?
Jistě můžeme dát řadu rad a doporučení, ale nakonec si každý sám musí provést aplikaci a
rozhodnout se podle sebe.
Především vezměme na vědomí, že existuje obojí sféra a to hudby vážné i zábavné.
Neposmívejme se ani jedné ani druhé. Obě mají důležitou funkci v životě společnosti, obě
roviny vyprodukovaly krásu i brak. Obecně bych doporučil používat opravdu všechny druhy
hudby. Kdo zná jen vážnou (a není těch lidí tak málo, jak se někdy myslívá), mohl by se stát
sucharem, kdo zná jen zábavnou, mohl by výrazně ochudit vícevrstevnost vlastní osobnosti.
Nesmí nás příliš udivit, že názory na dobrou a špatnou hudbu se budou od člověka
k člověku lišit. Když sledujeme třeba fotbalový zápas, každý ví, že počet branek rozhoduje o
vítězi. Ovšem nic to neříká o tom, zda to byl pěkný nebo špatný zápas. Třeba naše oblíbené
mužstvo vyhrálo, ale promarnilo řadu střeleckých příležitostí, přihrávky byly nepřesné,
surovostí příliš mnoho. K našemu údivu však jiný divák prohlásí, že se mu zápas líbil. Názor
na úroveň hry je i zde věcí osobního pohledu a zkušeností.
Všechno však není jen směsí osobní libovůle. Pro hodnocení hudby je potřeba
u všech žánrů dvou věcí: znalostí a zkušeností. I bez nich se lze hudbou potěšovat, ale pokud
nechceme „pít třikrát převařený čaj“, bez znalostí a zkušeností se neobejdeme.
Znalosti lze čerpat z knih, kterých je dostatek, můžeme si své názory ověřovat
u zkušenějších lidí, můžeme brát v úvahu recenze a kritiky. Důležité je neustrhnout na
postoji charakterizovatelném slovy „líbí - nelíbí“, to je málo. Když si půjdeš kupovat auto,
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stojí to mnoho peněz. Nebude ti určitě stačit pocit, zda se ti líbí nebo nelíbí. Vyptáš se nejen
prodejce, ale i mnoha jiných zasvěcených, jaké má auto vlastnosti, spotřebu, trvanlivost atd.
Zvolíš-li poradu s odborníkem při koupi gramofonu nebo gramofonové desky, je to stejně
prospěšné jako u auta.
Po chvíli postřehneš, že odborníci hodnotí hudbu z několika hledisek. Sledují
například její „technické“ ustrojení: zda skladatel využívá nástroje v jejich nejlépe znějících
polohách, jak se jeví proporce jednotlivých částí (zda je například délka vět úměrná délkám
druhých vět symfonie), jak umí psát autor pro zpěv, jak je jednotný styl skladby. Na nových
dílech se hodnotí původnost, těžko ocenit skladbu, která nějakou jinou pouze napodobuje.
Velmi osobní je už názor na líbivost a podbízivost, na sentimentálnost nebo
agresivitu hudby. Pro mne skladba, toužící se vlichotit levným způsobem, je podobná
člověku, který jedná stejně tak. Je známo, že citově silné melodie mají posluchači rádi, ale
když jich někdo nacpe do skladby tolik, že doslova citem přetéká, je to problém. Stejně tak
přemíra drsnosti, agresivity i hluku nudí a unavuje.
Na skladbách, zvláště těch s textem, stojí za pozornost i myšlenka, poselství, krása
textu. Někde se mele pár slov dokola a sugesci vytváří jen aranžmá skladby. Není výjimkou
dvojsmyslnost textů, podbízení se.
Nepodléhejme naivnímu omylu, že zábavná hudba nepotřebuje hodnocení nebo že je
jednoduchá. Především jí existuje tolik, že pouhé statistické uvažování musí zjistit existenci
spousty šuntu. Lidská tvořivost má meze. Právě v této oblasti se nabízí spousta nepůvodních
věcí, napodobenin, sentimentu, děl vypočítaných na podprahové působení, na davovou
sugesci. Nikde jinde nás tak nemasíruje reklama, obchod a móda.
Zmínil jsem se o potřebě zkušeností. Je k tomu nejdůležitější pravidelný kontakt
s hudbou, vůle porovnávat a hodnotit. Když půjde nezasvěcený člověk jedinkrát v životě na
fotbalový zápas, bude pro něj celý čas hřiště jen obrazem dvaadvaceti běhajících panáčků
usilujících o branku. Teprve znalostí více zápasů, znalostí souvislostí (o co se v zápase
bojuje - je přece něco jiného boj o titul mistra světa než zápas ve druhé lize) a možností
porovnávat a vychutnávat krásu a smysl tohoto jediného sledovaného utkání.
Zdá se to složité? Snad, ale nepřeceňujme ani znalosti ani zkušenosti. Existuje ještě
cosi jako přirozený cit, ten byl v nás vytvořen rodinným prostředím, školou, kamarády,
oddílem, naší národní příslušností atd. Malý příklad: hodí se k táboráku píseň Červená
sukénka nebo operetní melodie Líbám ženy vás tak rád nebo Holky s holkama se mají rádi
atd. atd.? Hodí se víc kytara nebo dvacetikilová pianová tahací harmonika k táboráku nebo
na výlet? Bez zkušeností a bez vzdělání tu asi všichni odpovíme stejně. To jen pro útěchu,
že nenabízím sezení nad knihami a nekonečné sledování koncertů. Osobní vkus však
nepřeceňujeme. Všechno se dá a má kultivovat a vylepšovat.
Ale zas abych vám to neudělal příliš snadné: myslím si, že člověk, který nepoznal
zpěv Barbary Streissandové nebo hudbu Beatles je velice ochuzen. Stejně jako Ježka a Šlitra
bych je zařadil mezi klasiky. A kdo ovšem nezná Novosvětskou symfonii a nebo od
Prokofjeva Péťu a vlka, případně Beethovenovu 7. symfonii a Čajkovského Klavírní koncert
b-moll, je chudák.
Jdeme na koncert
Bohužel velká většina mladých lidí nesleduje skoro vůbec vážnou hudbu, nebyla
nikdy v koncertním sále ani v operním divadle. Jiní sice získali kontakt s tímto prostředím,

76

ale jen na školním výchovném koncertě, kde podlehli sugesci posměchu a odporu, jaký se
obvykle v takové situaci vyskytuje.
Na koncert byste měli jít a nebo spíše chodit - pravidelně. Nebo se bojíte a nemáte na
to? To přece ne! Někoho odrazuje vnější „snobárna“ - povědomí o večerním obleku,
kravatě, bílé halence, lodičkách … Domnívám se, že na koncert se má jít v něčem
slavnostnějším, ale přehánět se to nemusí. Nemusí to být sako a kravata u mladých kluků
nebo dlouhé šaty u děvčat. Ani parádivost není dobrá. Důležitější je slavnostnější pocit,
dopřát si trochu výjimečné nálady. Špinavé texasky ji nenavodí. Připadá mi docela normální
oblékat se podle toho, kam se jde. Na lyže nechodíme v plavkách a na plovárnu v zimníku.
Do školy si neberou děvčata plesové šaty a ani dospělí nechodí do práce ve fraku. Bylo by to
nejen směšné, ale i nepraktické.
Návštěva koncertu není obyčejná událost. Každý z posluchačů je jedním z těch, kvůli
kterým se v ten večer na pódiu sejdou slavnostně oblečení umělci, aby mu hráli. Všechno
kolem bývá vznešené - sál, výzdoba, osvětlení … Proto považuji sváteční šaty na koncertě
za zcela přirozené.
Je pravda, že v Anglii se dá jít na koncert většinou v čemkoliv … Ale do opery
v Paříži tě s dírou v džínách na koleni nevpustí, i když budeš mít drahý lístek. Zvyky jsou
různé a vyplatí se je znát a zůstat přirození a vkusní.
Zkušený posluchač přichází do koncertní síně včas, alespoň čtvrt hodiny před
začátkem. V klidu si odloží v šatně. Má čas si koupit a přečíst text v programu, bez spěchu
najde své sedadlo. Za tu čtvrthodinku vznikne příjemný pocit klidu a těšení se.
Hůře jsou na tom ti, kteří přiběhnou zpocení na poslední chvíli, předbíhají frontu
v šatně, na své místo se prodírají, když už sedí orchestr na pódiu. Tito uspěchanci obvykle
s dozněním posledního tónu zase utíkají k šatně, aby dostali kabát jako první - zkrátka žijí
jako na běžecké trati. Je to stejné, jako když někdo odchází od oběda a poslední sousta
žvýká ještě při oblékání do kabátu. Máme-li z hudby něco mít, musíme učinit vše, abychom
své nitro kladně naladili. Dívejme se na ni jako na dobrý dort, který chceme v klidu, pomalu
a s rozkoší vychutnat.
Když nastupuje orchestr na pódium, začnou obvykle posluchači tleskat. Je to druh
pozdravu na uvítanou. Orchestr ladí a pak najednou ztichne. V tom okamžiku přichází
dirigent a všichni hráči vstanou. Je to jejich pozdrav a vyslovení úcty k dirigentovi. Dirigent
odpoví: ukloní se k publiku, ukloní se k orchestru a pak podá ruku houslistovi sedícímu po
jeho levé straně. Tento hráč má titul koncertní mistr. Je to první a nejlepší hráč orchestru,
proto podání ruky právě jemu je symbolem pozdravu všem přítomným hráčům.
Pak už přijde hudba. - První skladba bývá obvykle kratší, nějaká předehra. Při ní se
nejen orchestr rozehraje, ale postupně se soustředí i posluchači. Druhým číslem bývá
koncert pro sólistu a orchestr. Například Koncert pro violoncello a orchestr od Antonína
Dvořáka.
Pokaždé, když dozní celá skladba, ozývá se potlesk. Napsal jsem celá skladba.
Mnohá díla vážné hudby se dělí na tzv. věty. V tištěném programu jsou obvykle vyznačeny.
Méně zkušeným návštěvníkům koncertů se stane, že začnou tleskat třeba už po první větě.
Najednou zjistí, že nikdo jiný netleská a připadají si trapně. Potlesk je poděkováním a též
oceněním díla. Oceňovat skladbu v polovině není správné. Ani v kině nevíme hned od
začátku, zda to bude dobrý nebo špatný film. Proto při poslechu skladby čekáme až na
konec.
Sólista po dohrání dostává květiny, i on podává ruku koncertnímu mistru. Následuje
obvykle přestávka a po ní delší závažná skladba. Třeba 3. symfonie Ludwiga van
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Beethovena nazvaná Eroica. Všimneme si, že zmizel dirigentův pult s notami. Beethoven je
základní světový autor a většina dirigentů řídí jeho díla zpaměti.
Některé mladé návštěvníky koncertů popouzejí lidé sedící na koncertech jako sochy,
nepohnou se, nepromluví. Považují to za upjatost a škrobenost.
Každý dobře ví, že vážná hudba se na koncertě hraje bez mikrofonů a reproduktorů,
zvuk zní přirozeně ve své původní podobě. Teprve tehdy lze vychutnat odstín každého tónu,
souhru všech hudebníků, proměny síly melodie od vlasově slabounké až po mohutně
burácivou. Skladby vážné hudby bývají delší než písničky a chceme-li opravdu vnímat,
musíme je sledovat soustředěně a nerušeně. Hovor nebo jiný hluk by nás rušil a z koncertu
bychom měli jen polovic radosti.
Když hudba dozní, bývá vteřina hlubokého ticha. Většinou značí dojetí nebo zážitek.
Pak začne potlesk. V cizině někdy i lidé volají „bravo“, dokonce vstávají, mnozí nesou
k pódiu svoje květiny - už to vůbec nejsou nehybné sochy. Dirigent se musí vracet a vícekrát
se klanět. Dostává kytici. Jsou-li hráči spokojeni, symbolicky místo potlesku ťukají smyčci
na pult.
Po návštěvě koncertu si mnozí znovu doma přečtou text programu, více mu po
poslechu porozumí. Někdo si programy pečlivě ukládá a má z nich jakousi svou vlastní
uměleckou kroniku.
To je tedy několik drobných pokynů k návštěvě koncertu. Musíš si ovšem sám najít
cestu na koncerty. Větší města mají své symfonické orchestry, vypisují abonentní cykly, lze
si většinou vybrat z velké nabídky.
Zajímavé jsou i koncerty komorní, zcela svébytnou atmosféru mají koncerty
hudebních škol. Všechny stojí za pozornost. Alespoň čas od času je třeba koncerty navštívit,
nestačí jen poslouchat gramofonové desky nebo hudbu z rozhlasu a televize. Společný
poslech, napětí živého výkonu, možnost být svědkem tvorby interpretace není ničím
nahraditelná.
Podnikavější mohou také usilovat o kontakt s umělci, navštívit je v šatně po
provedení, blahopřát jim. Nebo se s mladšími seznámit, pozvat je na společné setkání, aby
vyprávěli o své práci. Jednoho, dva z nich trvale sledovat, třeba z nich budou významní
představitelé umění naší země.
Vynechávám sledování návštěvy opery. Principy jsou obdobné jako na koncertě, tedy
psychologické principy. To už si musíš umět sám doplnit, co takový poslech žádá.
Vstup do hudebního světa
Může se docela snadno stát, že navštívíš operu a bude se ti zdát naprosto směšné, že
místo mluvení zpívají. Hráči ve starodávném fraku na koncertě ti zase připomenou tučňáky a
vše ti bude připadat nesmyslné.
Ale cestou ve městě potkáš kavárnu, do níž bude vidět velikým skleněným oknem,
ovšem natolik silným, že neuslyšíš hudbu. Bude se tam tančit. Všichni svíjející lidé budou
úplně k smíchu, jak se natřásají a pitvoří!
Možná zajdeš ještě do kostela, kde bude právě klid. Ani mše ani koncert, jen několik
přítomných se skloněnou hlavou medituje nebo se modlí. I ti se ti mohou zdát pošetilí
k čemu směřují své myšlenky, jaký užitek je z modliteb?
Pokaždé, když nevstoupíš do určitého světa a nepřijmeš jeho zvyky, kódy, jeho
stylizaci, bude se ti zdát směšný nebo neužitečný. Nejsi ovšem nakonec směšný ty, když
nerozumíš opeře, koncertu, tanci nebo modlitbě? Svět je plný tvůrčí síly. Duchovní projevy
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mají mnoho tváří, bohatství i síla duše roste z tisíce zdrojů. Stačí otevřít správné dveře a
vstoupit.
K tomu tě chtěly vybídnout předchozí řádky. Není to povinnost, není to nezbytnost, je
to pozvání. U rovera však očekávám, že mu duchovní zdroje života nejsou neznámou
pevninou, že naopak on se stane tím, který pozvání do správných dveří připraví mladším a
nejbližším.
Mnoho radosti na této cestě.
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21.Sběratelství
Když jsem začal psát tyto řádky,
listoval jsem si v knize s názvem
Sběratelství, kterou vydalo nakladatelství
Svoboda, jako prémii ke své knižnici . . .
Text knihy začíná výčtem co vše je
sběratel: sběratel je pudový majetník,
školácký snaživec, neřestník, zakuklený
úředník, vášnivec, pletichář, hazardér,
krasomil, tichý vzdělanec, maniak,
satyriastik, zklamaný donchuan, povahou
mnich, zběsilý Cassanova, veřejně
prospěšný tvor, protispolečenský zjev,
šílenec, zvrhlík, zarytý sobec, samotář,
obětavec, člověk dvojí tváře, potenciální
zloděj, skrblík, spasitel všednosti,
masturbant,
neukojený
diletant,
potřeštěnec, bramborový megaloman,
chvastoun, eunuch v harému, mudrovník,
šibal, sůl vědy, mučedník, magacinér
zbytečnosti, tvor se svatozáří, včelka,
brimborium, jednooký mezi slepými. Je to
dlouhá řada výčtu lidských vlastností a
projevu jeho chování. Zamyslete se nad
tím a pokuste se určit, které přívlastky by
se k vám hodily.
Mezi známými skauty znám jednoho hutníka, který má velkou sbírku vyznamenání a
řádů, ale nesbírá to jen, že to „bude mít“. Má i bohatou knihovnu a pilně se zabývá studiem
vzniku a historie řádů, takže ke každému který vlastní dovede zasvěceně informovat. Jiný má
jedinečnou sbírku tzv. miniatur vyznamenání, která se nosila na civilním obleku, Další
oldskaut měl jedinečnou sbírku porcelánu. On sám byl výborný znalec těchto porcelánových
výrobků. Bylo požitkem poslouchat jeho zasvěcené výklady, které byl schopen říci ke
každému kousku, talířku, koflíčku ze své sbírky. Mám známého filatelistu, který sestavil
velkou sbírku známek se skautskými náměty, jiný má knihovnu skautských příruček a
časopisů, jiný lékovky, obrázky na skle a podobně.
Žádný však nesbírá jenom proto, aby měl ve sbírce uložené peníze. Sbírají pro
zábavu a potěšení. Jdou jako stopaři po stezkách hledání, až něco najdou, ale současně se
poučují. Sběratelství má totiž dvě hodnoty: první je vlastní umělecká a historická cena
sbíraného předmětu, druhou je poznávání , studium, prohlubování vědomostí.
Potkal jsem se i se skupinou, kde každý byl odborník ve sbírání jiných předmětů a
společně pak vytvořili základ neobyčejné sbírky pro krajské muzeum.
Sběratelství vyžaduje trpělivost, vytrvalost, znalost, chytrost, schopnost hledat a pak
získat za peníze i hezké slovo. Bratr Štafl - Kaj z Havlíčkova Brodu napsal zajímavé
povídání o skautském sběratelství. Tož si ho přečtěte.
80

„Nejšťastnější člověk na světě je sběratel“. To jsou slova J. W. Goetha. Od pradávna
- mladým i starým - dává sběratelství (jak dokládá i slavný básník) radostnou pohodu.
Sbíralo se a sbírá se vše možné i nemožné - od drahocenných obrazů, soch, starožitností, až
mnohdy po nicotné drobnosti. Mnohé soukromé sbírky se v minulosti staly základem muzeí
a galerií.
I odchovanci skautských oddílů si pietně schovávali památky na svá mladá léta. Mezi
nimi se leckde našel jedinec, který s láskou se pídil po pamětnících minulosti a získával od
nich skautské „relikvie“: zrodil se skautský sběratel!
Velkou žní pro sběratele byla vždy léta obnovení skautingu. Ale neskonale krásnou
úlohu sehrálo skautské sběratelství v době, kdy byl JUNÁK organizací, totální moci
zakázanou: spojovalo skautské nadšence vzájemnou korespondencí, utužovalo přátelství,
junácké bratrství, vznikl pražský „Klub sběratelů“, na jehož pozvánkách na burzy se i v té
nebezpečné době skvěly skautské výsostné symboly! Skupina ARCH - SKAUT (br.
Marabu) se pokusila vytvořit soupis všech skautských odznaků. Myšlenku skautských
katalogů celých deset let v době skautského mlčení realizoval bratr Petr Molík - Sova . . .
V současné době se skautští sběratelé sdružují ve kmeni OS. Pořádají pravidelná
setkání, dokumentovaná i pěkným odznakem.
Co všechno skauti a skautky sbírají: odznaky krojové i příležitostné, medaile a
vyznamenání, tkané výšivky, domovenky i označení státní příslušnosti, krojové součástky,
razítka skautských útvarů, vlaječky, grafiku, exlibris, novoročenky, pohlednice, autogramy,
filatelii, keramiku, literaturu i suvenýry - ovšem ze skautského oboru.
Sběratelství, zvláště to skautské, by nemělo být předmětem spekulace, kořistění,
předražování! Musí být dodržována sběratelská etika, ne chytračení!
Sběratelství nutně musí vést k systematičnosti, osobitému uspořádání sebraného
materiálu. Ledabyle napíchané odznaky „plecháčky“ v pěkných, komerčně prodávaných
PVC deskách, nesvědčí o estetickém citu majitele! Sbírka musí mít své aranžmá. Viděl jsem
ku příkladu kovové odznaky - každý samostatně - vpíchnuté do destičky, potažené sametem
o velikosti 4,5 x 6 cm, uložené v odpovídající úzké krabici. Bylo snadné vkládat mezi ně
přírůstky, bylo snadné je vhodně řadit a vystavovat.
Efektní je sbírka odznaků, dekorativně upravená na panelech 30 x 42 cm, vhodná a
připravená kdykoliv k vystavení. Odborné panelové uspořádání vyžadují odznaky tkané
(nášivky), které ve světě v krojové symbolice převládají.
Skautská razítka (otisky) jsou velmi dobrým i levným „hobby“ hlavně pro skautskou
mládež. Jejich sbírání a výměna byla i v těžkých dobách totality výborným pojítkem i
skautských veteránů. Opět jsem viděl sbírky razítek na kartičkách velikosti vizitky,
kartotečně uspořádané v krabici, sbírky razítek, nalepené na barevných kartónech - pěkná je
sbírka, kde razítka určitého místa jsou doprovázena pohlednicí příslušného města. Mládež
nejčastěji sbírá razítka do sešitků či alb.
Obdobně (do kartotéky nebo lepením na kartóny) lze sbírat skautské pohlednice,
grafiku, exlibris. Jejich fixování na kartóny je nutné lepidlem (nejlépe Herkulem) úzce při
okraji. Někdo používá malých cenovacích samolepek nebo papírové lepicí pásky, často
celofánových fotorůžků) při jedné straně přichyceny páskou, na opačné straně růžky - aby
bylo možné odkrývat i zadní stranu). Rychlolepicí pásky z umělé hmoty nejsou vhodné chemicky se rády prolínají do exponátu!
Sbírané krojové součástky (přezky, turbánky, šátky, knoflíky) bývají uloženy většinou
v krabicích; příručky, keramika, vlaječky ve vitrínách. Nejnákladnější sbírkou jsou skautské
81

poštovní známky, aršíky, obálky prvního dne - sbírka bývá utvářena dle filatelistických
regulí.
Každá sbírka by měla mít svůj index s bližšími údaji: katalogové číslo, od koho a kdy
získáno, kdy byl např. odznak vyražen, kdo je autorem pohlednice, ze kterého období je
razítko. Sbírky s láskou, nadšením a s osobním vztahem vytvářené, vyžadují od svého
budovatele značné finanční oběti, kterými „trpí“ i celá rodina! Je to tedy osobní majetek
skauta a jeho rodiny a jako takový musí být respektován! Zapůjčená sbírka na skautskou
výstavu musí být řádně, beze ztrát a poškození vrácena! Sběratelství však může provozovat
kolektivně i celý klub OS. Společná sbírka je pak majetkem klubu a junácké organizace,
financované ze společných zdrojů.
Je ovšem taktické znát jednotlivé soukromé sběratele a hledět, aby v případě úmrtí se
jeho sbírka nestala obětí komerce a do majetku organizace ji získat (zakoupit).
Každá kvalitní skautská sbírka by měla zásadně zůstat nedotknutelným celkem.
Vybrat, vytrhnout z ní „hrozinky“ a znehodnocený zbytek odhodit, je nemorální a
k osobnosti bývalého sběratele neuctivé. Sbírky by měly zůstávat v regionu, kde vznikly a
měly by mít své pokračovatele.
Mnoho vzácných dokumentů a skautských památek v nedávno minulé době totality
zničili nepřátelé skautingu. Čím větší počet sběratelů - tím více bude naděje, že se hojně
sbírek dochová do časů budoucích jako dokument doby, kus historie JUNÁKA a národa.
Uložení (vystavení) sbírek by mělo být na bezpečných místech znemožňujících
zcizení, poničení vlhkem (plísněmi), sluncem (blednutí) či znečištěním a mechanickým
poškozením (zohýbání, pomačkání, propíchání špendlíky apod.).
Přeji všem zájemcům, aby náš skautský sběratelský časopis ZIPSS podával hojně
informací tuzemských i zahraničních! Všem skautským sběratelům přeji mnoho úspěchů,
mnohá radostná setkání a dobré pohody nad jejich sbírkami!
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22.Skautské archivy
Ze zákona ČNR o archivnictví č.
97/74 a z jeho novely č. 343/92 Sb.
nevyplývá pro organizaci Junák, který
je ve smyslu zákona 83/90 Sb.
dobrovolným, nepolitickým sdružením.
skartační ani ukládací povinnost.
Pokud si organizace nezřídí vlastní
centrální archiv - či archivy (podle
organizační struktury), je možno, za
předem
dohodnutých
podmínek,
ukládat písemnosti vzniklé u její
činnosti v příslušném státním archivu.
Tolik tedy Junák a archivace
písemností
z hlediska
závazných
norem.
Písemnostem, vzniklým z činnosti Junáka na všech úrovních
organizační struktury, by však bylo
potřeba věnovat patřičnou pozornost.
V době, kdy písemnosti mají provozní
hodnotu, vyvstává potřeba jejich
přehledného uložení a tím i snadné
orientace v nich. V době, kdy provozní
hodnotu již ztratily a slouží ke
vzpomínkám, k obnovení tradice nebo přiblížení minulých období mladší generaci - tedy
stanou se archiváliemi - je potřeba je chránit proti zničení, zcizení či znehodnocení
nešetrným zacházením nezasvěcené osoby či náhodného zvědavce. Péče o písemnosti je
v naší společnosti a to i v organizacích, kterým zákon v tomto směru určité povinnosti
ukládá, do jisté míry podceňován, čímž dochází k nenahraditelným ztrátám.
Z činnosti Skauta později Junáka, se v českých archivech dochovalo mizivé množství
materiálu. Jistě historie Skauta - Junáka byla opravdu silně poznamenávána událostmi naší
země. Ale právě z úcty k prokázané životaschopnosti skautského hnutí, by bylo potřeba
zachovat doklady o jeho činnosti, dokud ještě není zcela pozdě. Z vlastní zkušenosti vím, že
téměř každý, kdo byl, byť jen na krátkou dobu, členem tohoto hnutí, schraňoval ve vlastním
„archivu“ různé písemnosti a památky. Mnohé z těchto „archivů“ jsou dnes již nenávratně
ztraceny, ale ty, které doposud existují, by měly být zachráněny. Systém archivů České
republiky umožňuje soukromým osobám předat tyto soubory písemností do státní péče. Není
nutno písemnosti zpracovávat, to odborně provedou pracovníci archivů. Stačí pouze
nabídnout písemnosti - deníky, kroniky, plakáty, brožury, korespondenci, diplomy,
zápisníky, otisky razítek, fotografie, grafiku, časopisy a další materiál příslušnému státnímu
okresnímu archivu. Pokud písemnosti předá soukromá osoba, mohou být do jednotného
archivního fondu zařazeny do kategorie pozůstalostí - archivních fondů obsahující
písemnosti vzniklé z činnosti jedné konkrétní osoby, v archivní evidenci označené jménem a
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příjmením zůstavitele. Tyto soubory písemností, vzniklé činností jedné konkrétní osoby jsou
cenným pramenem, doplňujícím materiály organizačních jednotek. Obsahují totiž
subjektivní úhel pohledu přímého účastníka.
Organizace archivů zahrnuje Státní ústřední archiv v Praze, dále státní oblastní
archivy (v oblastech odpovídajících bývalým krajům) a státní okresní archivy v jednotlivých
okresech. Archiv zajišťuje odborné zpracování (zpřístupnění), bezpečné uložení, péči
o fyzický stav a využití archiválií. Písemnosti, uložené v archivech, mohou být ve
studovnách archivů předkládány k nahlédnutí, ke studiu, je možno pořizovat z nich kopie a
mohou být zapůjčeny pro účely výstav. Junácké středisko ani soukromé osoby neztratí ke
svým písemnostem přístup, pouze jeho úroveň je řízena směrnicemi pro využívání archiválií,
jejichž smyslem je důsledná ochrana archivních fondů České republiky.
Pracovníci archivů ochotně poskytnou informace související s předáním písemností
do státní péče. V případě zájmu o vytvoření archivu střediska skautům poradí. V tomto
případě bylo by vhodnější písemnosti staršího uzavřeného období, pokud byly při obnovení
činnosti Junáka získány od starších členů, předat k archivaci a začínat s písemnostmi
z vlastní činnosti. Péče o starší uzavřené soubory písemností, pokud má být prováděna na
potřebné úrovni, je pro „začínající archiváře“ příliš náročným úkolem.
Písemnou dokumentaci střediska lze rozčlenit do tří základních kategorií:
A - Knihy
B - Spisy
C - Dokumentace
Knihami se rozumí knihy vzniklé vlastní činností - kroniky, zpěvníky a všechny další
písemnosti do knih svázané. Podle druhu a chronologie seřazené knihy se očíslují jednou
číselnou řadou.
Pro spisy lze podle jejich obsahu vytvořit libovolný počet registraturních skupin a
podskupin. Např.:
1) Styk s ústředím a nadřízenými složkami (krajské a okresní rady)
2) Organizační záležitosti střediska
a) vedení
b) evidence oddílů a členů
c) střediskem zajišťované akce (organizační stránka)
d) školy
3) Vlastní činnost
a) oddíly
b) společné akce
c) tábory
d) atd. podle potřeby
4) Hospodaření a hospodářské záležitosti střediska
a) opět podle potřeby a druhu písemností
Ve skupině „dokumentace“ lze vytvořit také libovolný počet podskupin. Sem lze
zahrnout fotografie, alba, plakáty, nástěnné noviny, tedy písemnosti, které svým formátem
mezi ostatními „trochu překážejí“ a vyžadují jiný způsob uložení.
Sestavením jednotlivých označení vytvoříme tzv. signaturu, která ve velkých
souborech písemností poslouží ke snazší orientaci. Například podle našeho „cvičného
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schématu“ signatura B2c znamená skupinu střediskem zajišťované akce. Pro velké soubory,
archivářskou terminologií fondy, se zpracovává inventář, pomocná kniha, zjednodušeně
popis jednotlivých signatur, který podává celkový přehled o písemném materiálu.
Jednotlivé signatury v inventáři jsou doplněny stručným regestem (popisem)
obsaženého materiálu, časovým rozsahem a číslem evidenční jednotky v níž je daná skupina
- signatura - uložena.
Tolik tedy zjednodušeně o základním postupu při vytváření archivu střediska.
Důležitým faktorem je charakter písemností produkovaných příslušnou organizací, ten je
rozhodující pro vytvoření skupin spisového schématu. Skutečné, vyhovující schéma je
možno vytvořit až na základě důkladně znalosti písemností organizace. Střediska, která by
se rozhodla přistoupit k založení vlastního archivu, by měla záměr konzultovat s pracovníky
příslušného okresního nebo oblastního archivu.
Pro zájemce, kteří by chtěli založit některý typ z uvedených archivů, je možno
odkázat na velmi podrobné popsání veškeré archivářské práce v publikaci Historické komise
ÚRJ „Skautské archivy“.
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