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Skauting ve třetím odboji:
nová expozice v Památníku Vojna
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Dárcovství krve
Výzva pro rovery a oldskauty

Foto: Slavomil Janov

V době, kdy do poštovních schránek členů Kmene dospělých doputovalo letošní třetí číslo Skautského
světa s naším „magošem“ (ostatní
zájemci si mohou přílohu přečíst
na internetu: http://casopisy.skaut.cz/
magos/), mělo náčelnictvo KD hodnotit pilotní kurz pro vedení klubů
dospělých (VZOS), plánovaný na víkend uprostřed května. Dlouhodobě
připravovaná – a pro vzdělávání v KD
klíčová akce – však musela být pro
malý počet přihlášených zájemců
zrušena.
Pomineme-li rozladěnost osmi
přihlášených oldskautů, kteří už měli
nakročeno do Prahy, i nepříjemnosti se stornem více než půl roku
rezervované základny Na Křížku,
zůstává otázkou, proč musel být
VZOS zrušen?
Bylo-li by skutečností, že vedoucí
všech více než 400 oldskautských
klubů mají potřebnou kvalifikaci,
jak je určena předpisy Junáka, pak
bychom nemuseli truchlit nad jednou neuskutečněnou vzdělávačkou.
Důvodů k radosti a veselí však rozhodně není tolik: I v letošní registraci
se prakticky v každém kraji vyskytují

příloha časopisu Skautský
svět, roč. I., č. 3/2016.
Editor: Slavomil Janov. Grafická úprava: Filip Hanilec.
Kontakt: Junák – český skaut, Kmen dospělých, Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1, telefon: 602 686 725,
e-mail: oldskauting@email.cz. Autoři čísla: Pavel
Döllinger (pd), Slavomil Janov (sj), Hana Kaprálková
(hk), Michael Kučera (mk), Ladislava Marešová (žm),
Marek Matýsek (mm), Lubomír Melichařík (lm),
Michal Paulič (mp), Dagmar Stožický (ds), Jasef
Vošvrda (jv), redakce (os). Kresba na titulní straně:
Jiří Filípek.
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kluby, jímž musela být udělena výjimka z kvalifikace vedoucích. Proč se
tedy VZOS nepodařilo naplnit, když
takový kurz je v KD potřeba jak soli?!
Pro vedení skautské výchovné
jednotky je podle předpisů Junáka
nutná
vůdcovská
zkouška.
Pro kluby
dospělých
předpisy
z daného
požadavNový termín VZOS:
ku slevují:
11. – 13. 11. 2016
postačující
Hradec Králové
kvalifikaci
Informace a přihlášky:
pro oldskau- alena_nekolova@email.cz
ty je alespoň
čekatelská zkouška doplněna kurzem
pro vedení dospělých. Nyní se NKD
podařilo i tuto dvojstupňovost
zjednodušit do jediného kurzu. O to
tristnější je, že se „první rozběh“
pilotní akce nevydařil…
Neplačme však nad rozlitou kávou
– podobně, jak se při přípravě tohoto
čísla „magoše“ vylil plný šálek na redakční stůl, jen tak-tak, že nezničil
čerstvě nakreslenou obálku! Věřme
– a udělejme pro to společně vše –,
že podzimní reparát VZOS dopadne
lépe, a o zájemce už nebude nouze.

Kresba: Slovenský skauting

KMENOVÉ AKTUALITY

Radujme se, veselme se?

Slavomil Janov – Nashville
šéfredaktor

LETNÍ BONUS:

Mezi činovníky na sněmu v Praze nešlo přehlédnout nové tváře. Krajským zpravodajem
KD byl zvolen Ondřej Přerovský – Lazebník.

Foto: Slavomil Janov

Z krajských sn
Od počátku dubna se sněmová
jednání Kmene dospělých ve vyšších organizačních jednotkách
přesunula z úrovně okresů do krajů. Většina krajských sněmů byla
dobře připravena a delegáti na jednáních skutečně pracovali. Témata
předsněmovní diskuse otevřela
široký prostor k vyjádření názorů
k problematice kmenové komunikace (ať už v rámci řídící sítě KD, tak
prostřednictvím nového oldskautského magazínu i dalších médií),
rozvoji motivačního programu OS
21 i hledání cest k výraznějšímu
zapojení se generace „30+“ do společenství skautingu dospělých.

čtyří strany navíc!

Toto číslo„magoše“ vychází na přelomu
května a června, ovšem obsahem musí
překlenout celé období prázdnin až do příchodu podzimu. Proto se kmenové náčelnictvo – s finanční injekcí HSKD – rozhodlo
ke standardnímu tuctu stran pilotního
ročníku magazínu přidat letní čtyřstránkový bonus. Toto navýšení rozsahu časopisu

umožňuje zařadit do čísla i několik dalších
materiálů, které by jinak, pro nedostatek
místa, musely zůstat v redakčním šuplíku.
Letní 16stránkový magazín je také
sondou mezi členy KD, jak by bylo rozšířené vydání čtenáři vnímáno, pokud by
oldskautská příloha Skautského světa měla
mít v budoucnu tento či ještě větší rozsah.

Využívejme
bankovní účet!
Krajský sněm KD Ústeckého kraje ozdobil historický totem Oblasti
Přemysla Oráče z roku 1931 i nová krajská vlajka, navazující na historickou z prvorepublikové éry skautingu.
Foto: Tomáš Novotný

Budoucnost Kmene dospělých je natolik závažným tématem diskuse, že
problematiku nelze posoudit při jednom sezení. Zástupci klubů Karlovarského kraje se proto ještě sejdou k hlubší výměně názorů k tomuto tématu.

ěmů Kmene dospělých
Je jistě potěšitelné, že v některých okresech i krajích dochází
postupně ke generační obměně
činovníků: Do pozic zpravodajů
či jejich zástupců se prosazují už
i třicátníci a čtyřicátníci. Nyní půjde
o to, aby nastupující garnitura
co nejrychleji vstřebala specifika
skautingu dospělých tak, aby se to
konkrétně projevilo i v obohacení
programu OS 21. Jen v symbióze
nových podnětů a představ mladší
generace a zároveň respektování
tradic a hodnot, které český oldskauting vytváří už více než století,
se Kmen dospělých může posunout dál a ujasnit své postavení

v hnutí – v Junáku i mezinárodním
Hospodářská správa Kmene dospělých (HSKD)
společenství ISGF.
je zvláštní organizační jednotkou, která pro
Hledání odpovědi na otázku, jak
kmenovou činnost zajišťuje organizačně-právní
budeme pokračovat v naší čina hospodářský servis. Byla založena v roce 2006.
nosti, však neskončí 10. sněmem
V čele HSKD je statutární zástupce – náčelník
Kmene dospělých (21. – 23. 10.)
Kmene dospělých. Působnost a činnost ZvOJ
se řídí Statutem HSKD. Dokument je možno
v Šumperku. Mezi tématy diskuse
stáhnout na internetu: http://krizovatka.skaut.
k XV. valnému sněmu Junáka – čescz/phocadownload/Rady/statut_hskd.pdf
kého skauta (24. – 26. 3. ve Velkém
Meziříčí) bylo vyhlášeno i jedno,
které je pro oldskauting
Číslo účtu u FIO banky:
klíčové – Dospělí v organizaci. Věnujme se tedy
2100809877/2010
diskusi před 10. sněmem
Kmene dospělých i XV. valným
sněmem s plnou vážností a odpovědností!
(os)

cení kvality – školním způsobem, čili
známkami 1 až 5.
Zároveň připomínáme, že do arény
vstoupí i kreslíř titulních stran časopisu
Jiří Filípek – skautským jménem Jeep.
V rámci besedy a výstavy Jeepových
prací výtvarník jistě věnuje zájemcům
i pamětní kartičku s vlastnoruční kresbičkou.
(red)

Foto: Slavomil Janov

Napište nám k tomu svůj názor
(redakční kontakty jsou uvedeny
v tiráži na sousední straně), nebo si
o tom, ale hlavně o zaměření, obsahu
a kvalitě časopisu, popovídejme
osobně – v rámci Diskusní arény na 4.
Národním oldskautském jamboree
v Miletíně (3. – 5. června). Od čtenářů
také očekáváme již tradiční hodno-

S postupným přechodem většiny
finančních operací na bezhotovostní
bankovní styk, se přizpůsobuje tomu
i hospodaření a peněžní transakce
v rámci činnosti Kmene dospělých.
„Je žádoucí, aby platby od jednotlivců, z klubů, či souhrnně zasílané částky
prostřednictvím okresních a krajských
zpravodajů probíhaly do budoucna
hlavně tímto způsobem,“ zdůrazňuje
Ladislava Marešová – Želva, hospodářská zpravodajka NKD. „Půjde zejména
o platby k významnějším kmenovým
akcím a projektům.“
Bezhotovostní úhradu lze doporučit
také v případě, kdy je to pro plátce
organizačně jednodušší, nebo pokud
je tato forma úhrady vyžadována
organizátory akcí. Pro platby je třeba
využít účet Hospodářské správy Kmene dospělých, který je od letošního
roku zřízený u FIO banky.
(žm)
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S Kanaďany do sklípku
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Už půl druhého desetiletí vyrážejí
oldskauti z 31. klubu střediska Polaris na jarní zájezd do moravských
vinných sklípků. Na okružní cestě
však navštíví i zajímavá místa –
letos např. baziliku na Velehradě či
kostel v Číhošti na Vysočině s památníkem pátera Josefa Toufara,
umučeného vyšetřovateli komunistické Státní
bezpečnosti.
Letos měl zájezd i meziná-

rodní rozměr – na jižní Moravu zavítali
také manželé Majka a Jožka Šimákovi
z kanadského Toronta. Do emigrace
v 60. letech skautovali v Praze, nyní by
rádi s dalšími skauty-krajany vytvořili
klub dospělých i v Kanadě. Že by se
díky posezení u dobrého vínka ve sklípku v Petrově u Strážnice zaselo semínko
oldskautingu
Foto: Pavel Dölllinger
i v zemi „javorového listu“, která
zatím stojí mimo
mezinárodní
společenství
ISGF?
(pd)

Švanda Dudák se činí
JIHOČESKÝ KRAJ

Obdivuhodná je aktivita „oldů“ ze
střediska Švanda Dudák Strakonice. Z hustě popsaného výčtu
krajského zpravodaje KD Michala
Pavliče – Kruťase o jejich činnosti
vybíráme několik střípků: V režii
oldskautů probíhá řada střediskových soutěží – po zápolení v kuličkách a turnaji v pexesu nyní skauti
měří mušky ve střelbě ze vzduchovky.
• Oblíbeným cílem klubových výprav
je zámek ve Štěkni. Nabízí k prohlídce
mnoho zajímavého – raně barokní
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architekturou počínaje přes Památný
pokoj „spisovatele Šumavy“ Karla
Klostermanna až po procházku přilehlým anglickým parkem se 300letými duby, v jejichž stínu odpočíval
i císař František Josef I. • Do Štěkně
se „oldi“ vypraví i počátkem července. Tentokrát do místního kostela,
kde bude sloužit primici, první mši
po kněžském vysvěcení, br. František
Žák – Svišť. Na skautské stezce jej vedl
také dnešní vůdce 3. klubu OS Karel
Trávníček – Origo.
(mp)

Hliníkové koule různých velikostí se pěknou řádku let koulejí
v podhradí Kunětické hory na jarním happeningu pardubických
skautů ke Dni země. Pořadatelské
otěže si v průběhu doby předávali
roveři i oldskauti a nyní také členové nového
klubu rodinné- Foto: archiv
ho skautingu
střediska
Polaris.
Děti sbírají
celý rok hliníková víčka
od jogurtů
a obaly od čokolád, pak

PARDUBICKÝ KRAJ

je v Junáku vidět kus práce. I letos se
v „medvědí klubovně“ sešli zástupci
všech generací spolu s členy Severočeské družiny Svojsíkova oddílu.
Z rukou Miroslava Kubáta – Sira
a Jiřího Řeháčka – Mimoňského
Balůa převzali obětaví činovníci
i skauti čestné odznaky Březových
lístků díků a Žluté vontské kvítky
Jaroslava Foglara – Jestřába. Počet
takto vyznamenaných v liberecké
oblasti Pod Ralskem se po letošku
rozrostl na plné dvě stovky. (jv)

 
OLDSKAUTSKÉ

PUZZLE

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

Odemykání st
K jarním zvykům milovníků přírody patří i odemykání či otevírání
studánek. Jak mohou potvrdit
oldskauti z klubů Jestřáb a Ostříž
z Hrachovce
u Valašského
Meziříčí, kteří
se k pramenům
vydávají pravidelně
už od roku 1992,
nejde jen o vycházku probouzející
se přírodou. „Je to
i kus těžké práce,“
říká vedoucí klubu
OS Jestřáb Lubomír
Melichařík – Bam.
„Po každé zimě jsou

ZLÍNSKÝ KRAJ

LIBERECKÝ KRAJ

Příchod jara spojují skauti –
Medvědi – v Zákupech
na Českolipsku
s oceňováním
těch, za nimiž

Foto: Josef Vošvrda

ZPRAVODAJSTVÍ Z KRAJŮ

Žluté kvítky stále kvetou Koule „Alko“ s

e opět koulí
z nich umotají aluminiové koule
a s nimi pak pod „Kuňkou“ zápolí
v mnoha disciplínách: koule házejí,
kutálejí, přenášejí… Oldskauti se
pravidelně chopí rolí rozhodčích.
Nestálo by připojit se k recesi
i koulí celého Kmene dospělých?
Parta oldskautů
z Prahy už dlouho
střádá potřebný
materiál, kterého
je nyní tak
na „alko“ velikosti
házenkářského
míče. Kdyby se
přidali i další
„oldi“ z celé republiky… (žm)

udánek

před čtvrt stoletím…

ŠANCE PRO
„VÁHAVÉ STŘELCE“

„Váhaví střelci“ z řad
KD mají ještě možnost
přihlášky na 4. NOSJ v Miletíně (3. – 5. 6.) na „poslední chvíli“. Účastnický
Podkrkonošský Miletín se před šesti lety, kdy
poplatek na celou dobu
poprvé hostil národní oldskautské jamboree,
(včetně ubytování a stravy) je 400 Kč, jednodenní
stal „Mekkou“ skautingu dospělých. Vzpomínky
nejednoho z „oldů“ se však do těchto míst vracejí účast (sobota, vč. oběda)
stojí 150 Kč.
i hlouběji proti proudu času.
Info a přihlášky:
Článek v minulém čísle „magoše“
Šavra rovněž stála…“ jchladek@volny.cz,
o přípravách 4. NOSJ podnítil oldI tyto řádky potvr- 603 435 874

skautky z 6. střediska Pardubice, aby
nám do redakce napsaly. Z dopisu
Dagmar Stožické – Šmu vybíráme:
„Patříme mezi nejstarší „old“ kluby,
vždyť našim členkám Blance Bisové
(nar. 1923) či Marii Durfey (1921) je
už přes devadesát. Stejných kulatin
se 25. července dožije i Dagmar
Bednářová – Šavra. A právě před 25
lety řada vůdkyň pod jejím vedením
absolvovala v Sokolí dolině u Miletína 2. dívčí lesní školu. K Miletínu
se váží také první lesní kurzy pro
čekatelky a rádkyně v letech 1992
a 1993, u jejichž pořádání sestra

zují, jak silně a hluboko je skauting zakořeněn v nitru mnoha
těch, kteří i letos míří
do Miletína vzpomínat, či se těší na opětovné setkání s přáteli.
Ale jistě i další, jímž
věk či zdravotní problémy neodvolí být
přímo v kruhu jamboree, budou s námi
alespoň symbolicky
v duchu.
(ds, os)
Foto: archiv

Foto: Lubomír Melichařík

studánky a pramínky zanesené
a hodně znečištěné. V sobotu kolem
prvního jarního dne tak vezmeme motyky, lopaty, další nářadí
i trubky, a vydáváme se
okruhem přes Veselou
a Malou Lhotu zpět
do Hrachovce. Na trase
vyčistíme a zprovozníme všechny studánky
a prameny, ty pak odemykáme speciálním
velkým klíčem a každou vodu ochutnáme.
Akci tradičně končíme
v Myslivecké chatě, kde
oslavíme i různá jubilea
našich členů.“
(lm)

V Miletíně
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MOTIVAČNÍ PROGRAM OS 21

Foto: Slavomil Janov

Letní národní oldskautský
tábor v Pařezské Lhotě
na severozápadním
okraji Prachovských skal
klepe na dveře. Letošní
poslední červnový týden
(25. 6. – 2. 7.) v lůně
Českého ráje přinese
pro účastníky tábora
i několik programových
novinek. Ty by mohly
být magnetem zájmu
mladších členů Kmene
dospělých.

Z Prachovských skal do jícnu sopky
Na romantickou mýtinu u Pařezské Lhoty, obklopenou hradbou
cvičných lezeckých stěn, přijíždějí
oldskauti už rovná dvě desetiletí.
Hlavním cílem je pomoc s výstavbou tábora královéhradeckého
střediska z Kuklen, a pak – do příjezdu skautů počátkem prázdnin
– „oldi“ dodělávají a vylepšují
táborové zázemí a celý areál mají
pod dohledem.

OD BUDÍČKU DO BUDÍČKU
Znovu, alespoň na pár dnů, si tak
mohou opět užívat pravého skautského táborového života – ranní rozcvičkou počínaje a nočními hlídkami
konče. V programu nechybí ani vycházky do nedalekého skalního města, drobné hry a soutěže, rekreační
závod v orientačním běhu i návštěva
ojedinělé leknínové zahrady na okraji
sousedící obce.

Na vrcholku které věže byl ve filmu Smrt
na jehle spáchán záhadný zločin?

Foto: Archiv
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V průběhu tábora se lze vypravit
i na okružní túry po Prachovských
skalách. Zájem o trail je značný – zejména proto, že právě v této pískovcové oblasti lze navštívit početné přírodní útvary se skautskými přívlastky
v oficiálních názvech – Skautská
vyhlídka, Velká skautská věž a Malá
skautská věž či Krkavčí skály s někdejším původním názvem Skautský
hrad. Další zákoutí skalního města
připomínají osobnosti regionálního
skautingu – Řehákovy schody, vytesané v jedné ze soutěsek (pojmeno-

Velká a malá skautská věž.
vané podle jičínského cestáře, otce
prvorepublikového starosty Svazu
skautů a skautek RČS Slávy Řeháka) či
Orlí hnízdo pod Ervínovým hradem,
tábořiště prvních oblastních lesních
škol. Zanícení pátrači mohou objevit
i pozůstatky Svojsíkova můstku, který
se klenul nad malou roklí poblíž
Hlaholské vyhlídky.

Tábor OS volá!

Informace o oldskautském
táboře v Pařezské Lhotě zájemcům podá Jaroslava Chládek, tel.: 603 435 874, e-mail:
jchladek@volny.cz. Výpravy
do jícnu sopky a do filmové
historie zajišťuje Slavomil Janov –
Nashville, tel.: 602 686 725, e-mail:
oldskauting@email.cz.

úvodní povídku detektivního triptychu natočeného podle knihy Josefa
Škvoreckého Smutek poručíka Borůvky. Příběh s názvem Smrt na jehle
zavedl diváky mezi partu horolezců,
z nichž jeden je posléze objeven bez
známek života na špičce pískovcové
jehly…
Pátrání po místech záhadného
filmového zločinu bude s odstupem více než padesáti let jistě neméně napínavé, jako byla cesta poručíka
Borůvky – ztvárněného hercem Lubomírem Lipským (†92) – k odhalení
a usvědčení vraha.
(os)

Na lodičku, na baret…
Také dospělí skauti nosí s oblibou, kromě tradičního klobouku, i další pokrývky hlavy – lodičku nebo baret. Na doplňkový
odznak na pokrývku hlavy pro oldskauty však Krojový řád Junáka
ani kmenový krojový předpis zatím nemyslely.
Nyní mají členové KD – po vzoru roverského odznaku RS – možnost doplnit svoji lodičku či baret
o obdobné označení s písmeny OS, ideálně
v kombinaci s malým odznáčkem junácké lilie.
Označení OS je vyrobeno z nerezového plechu. K pokrývce
hlavy se snadno přišije
několika stehy nití.
Do nabídky doplňkových
krojových prvků KD se
odznak dostane poprvé
na 4. NOSJ v Miletíně. (mk)

Foto: Michael Kučera

VÝPRAVY DO MINULOSTI
V rámci letošního táboření pod
někdejším loupežnickým skalním
hradem Pařez se uskuteční i dvě
zajímavé výpravy „do minulosti“.
Úvodní nese název Expedice do jícnu
sopky. Účastníci se vydají do jednoho z vyhaslých kráterů někdejší
vulkanické aktivity v polesí u hradu
Kost a sestoupí do hloubi dávné
sopky. „Věříme, že žhavé nitro Země
se znovu neprobudí k aktivitě

právě, když budeme prohledávat
sopečný jícen,“ chladí předem případné obavy odvážlivců náčelník
KD Vladimír Stránský – Sása, který
tuto ojedinělou lokalitu poznal už
před lety, při své sportovní horolezecké činnosti.
Odlišnou příležitost k objevení
atraktivních zákoutí Prachovských
skal budou mít pak ti, jež se vydají
proti proudu času do světa stříbrného plátna okružní trasou Po stopách
záhadného zločinu. V roce 1964
právě zdejší skalní město poskytlo
filmařům jedinečné exteriéry pro
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FAKTA A ZAJÍMAVOSTI

Foto: Jaroslav Čvančara

Příběh dívky
z korunové mince

Je snad nejznámější skautkou u nás. Bezmála půl století, po několik generací,
s ní denně přicházeli do styku lidé v celém Československu. Přesto jen pár
zasvěcených vědělo, o koho jde, a znali její jméno – Bedřiška Synková.
Je paradoxem, který vypovídá
o podivnosti politického vývoje
a orientace naší země v 50. letech
minulého století, že v době, kdy se
silueta dívky sázející do země lipový
stonek zatřpytila na nové korunové
minci, pobývala Bedřiška už čtvrtý
rok za ostnatými dráty komunistického žaláře.

Bedřiška Synková (nar. 1935), skautským jménem Bejbina, se po únoru
1948 nechtěla smířit se zákazem
skautingu. Dál vedla pražský dívčí 233.
oddíl patřící již do rozptýleného střediska Ostříž.

Když k tomu pomohla pronásledovaným bratrům-skautům, komunistická
pěst ji zasáhla tvrdě: V roce 1953 byla
odsouzena na deset let.
„Nikdy jsem nic zlého neprovedla!“
hájila se Bedřiška u soudu.
Justice však její skautskou
činnost klasifikovala jako
vlastizradu. O svobodu

Repro foto: Česká televize
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Lilie za ostnatým drátem

Příběh „dívky z korunové mince“ je jedním z řady osudů, které
zachycuje stálá výstava Lilie za ostnatým drátem – Skauting
ve třetím odboji. Je připravována v bývalém pracovním táboře –
dnes Památníku Vojna v Lešeticích u Příbrami. Slavnostní otevření
expozice se uskuteční 23. června ve 14 hodin.
odsouzené skautky houževnatě
usilovala i její matka. O osudu dcery
řekla také své známé – sochařce Marii
Uchytilové-Kučové. Umělkyně podle
Bedřiščiny fotografie vytvořila reliéfní
plastiku „dívky s lípou“, kterou vsadila
do svého návrhu výtvarné soutěže
na novou československou korunovou
minci. Z více než stovky návrhů vyšla
vítězně právě tato práce. Na svéráznou
uměleckou provokaci rudá moc nikdy
nepřišla. Díky invenci
i odvaze Marie
Uchytilové
se tak
„blýskavým

symbolem“ socialistického
peněžnictví i režimu stala
postava dívky, která za věrnost
skautským ideálům zaplatila
drahocennými roky života.
Díky matčině aktivitě byla
Bedřiška Synková po polovině
odpykaného trestu z vězení
podmíněně propuštěna. V době
pražského jara se Bejbina
jako vůdkyně opět upnula
ke skautingu. Srpnové události
roku 1968 ji ale natrvalo vzaly
naději na život ve svobodné
zemi – a s rodinou emigrovala
do Švýcarska, kde žije dodnes…
(sj)

Vůně borůvek
s chutí pelyňku…

Foto: Archiv

Foto: Archiv

Bezesporu žádné
letní tábory ve více
než stoleté historii
českého skautingu
nebyly tak prosyceny vůní a chutí
lesních plodů,
jako tzv. borůvkové brigády
v letech 1947 1949. Od prvního početného
výjezdu 1500
skautů na Šumavu, kteří
v symbióze
táboření a brigádnické
pomoci poválečné republice ve vylidněném pohraničí odpracovali 83 tisíc hodin,
uplyne letos 69 let.
K 70. výročí borůvkových brigád připravuje Skautský institut v příštím roce putovní
výstavu, která chce připomenout ojedinělost Zemské junácké brigády Šumava (jak
zněl oficiální název skautské pomoci národnímu hospodářství). Je potěšitelné, že řadu
cenných informací, dokumentů i fotografií
poskytují institutu právě oldskauti. Ojedinělý je například beletristicky zpracovaný
deník někdejší členky kutnohorského dívčího oddílu Marie Bouškové. Na šumavskou
brigádu vzpomíná zajímavě i herec, rovněž
rodák z Kutné Hory, Rudolf Jelínek a další.
Ve Skautském institutu (archiv@
skautskyinstitut.cz) uvítají jakékoliv další dobové dokumenty a písemností. Z řady ani
po bezmála sedmi desetiletích nevyprchala sladká
vůně borůvek. Bohužel
v létě 1948 a zejména pak
poslední rok brigády lahodnou
chuť plodů překryla hořkost pelyňku množících se junáckých perzekucí (obětí
komunistické moci se počátkem 50. let stal
i přední činovník Junáka a vůdce brigády
1947 František Němec – na snímku), spolu
se sílícími tóny skautského umíráčku. (hk)
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Foto: Ondřej Pech

Foto: Lubomír Melichařík

Foto: Slavomil Janov

Z Ostrova do podzemí
Před rokem zahájený cyklus
setkání Poznej skautské základny, otevřel letos oldskautům brány dalších junáckých
„bašt“ – v Turnově a Praze.

U KRÁLOVNY BOROVIC
V rámci jarního jednání náčelnictva Kmene dospělých bylo možno
navštívit turnovský Ostrov, kde díky
sevření korytem a rameny Jizery
a říčky Stebenky našli skauti střediska Štika ojedinělou městskou oázu.
Kromě řady kluboven s pestrou výzdobou je v areálu rozlehlý prostor
pro hry, a skauti mohou bezpečně
využívat i asfaltové cestičky
dopravního hřiště.
Na Ost-

rově má zázemí i 33. klub OS.
Dominantou základny je mohutná
borovice s několika rozvětvenými
„rameny“ vyrůstajícími ze společného přízemního kmene. Kdo dokáže
určit, kolik „paží“ královské sosny se
vzpíná k oblakům?
V LABYRINTU KOLEKTORŮ
Zcela jinou atrakci nabídlo květnové komorní setkání v Praze. Místo původní základny Na Křížku našli
„přespolní“ útočiště ve skromnějších prostorech
ORJ Praha
2. Zato
však
zá-

jemci mohli nocovat i v klubovně
legendární Pražské Dvojky s táborovou výzdobou od roku 1925, kdy
oddíl začal vést Jaroslav Foglar.
Magnetem byla hlavně exkurze
do podzemí pražských Kolektorů,
92 kilometrů dlouhého labyrintu
podzemních tunelů. V nich jsou
vedena nejrůznější potrubí (voda,
plyn), elektrické kabely, datové sítě,
ale i historická potrubní pošta.
Speciální „důlní“ vláček svezl
oldskauty přímo pod hlavním trezorem České národní banky. Poté,
po zdolání třicetimetrové hloubky
pomocí systému spojovacích chodeb a žebříků se najednou všichni
ocitli přímo v luxusním obchodním centru s červeným kobercem! Litovat mohou ti, kteří si
tuto – kvůli současným bezpečnostním opatřením
veřejnosti uzavřenou
– podzemní atrakci
nechali ujít… (sj)

Foto: Ladislav Marek
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Foto: Marek Matýsek a Kryštof Hyvnar

„Oldi“ na Ivančeně
si vyhrnuli rukávy
Hned s příchodem jara členové
Kmene dospělých z Moravskoslezského kraje potvrdili, že se
práce nebojí a umí si vyhrnout
rukávy.
Tradičně ke svátku sv. Jiří se
na sklonku dubna v Moravskoslezských Beskydech uskutečnil skautský výstup k mohyle Ivančena. Pro tři
tisíce skautů, kteří si vyšlápli k hřebeni Lysé hory, byl nezapomenutelný
zejména tím, že naposledy mohli
do mohyly vložit vynesené kameny
před její rozsáhlou rekonstrukcí.
Série momentek zachycuje
atmosféru letošního výstupu, který
Foto: Lubomír Melichařík

si nenechali ujít
ani členové
oldskautských
klubů z různých koutů
republiky.
Hned
v následujících dnech
se podoba
Ivančeny začala
měnit. Do horského hřebene se
zakously zemní stroje.
Ve šňůře jarních brigádnických
víkendů se skauti ze všech okresů
Moravskoslezského kraje střídají

v rozebírání
mohyly, terénních úpravách a budování nových
kamenných
teras. Ty vytyčí
zajímavé linie
pietního místa ve změněné podobě. V poslední
květnový víkend si pracovní dostaveníčko na Ivančeně naplánovali
také moravskoslezští oldskauti.
Zpřístupnění
mohyly po rozsáhlé
přeměně proběhne
9. října. Do rámce
významné události
zapadne i jubilejní
20. ročník mezinárodního Trojsetkání
českých, slovenských
a polských oldskautů
v Malenovicích
(6. – 9. 10.).
(mm)
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Foto: Slavomil Janov

Dobrý skutek
oldskautům neutek´

Po loňském „zahřívacím“ ročníku Skautského dobrého
skutku, celorepublikovém projektu Junáka k podnícení
skautské služby společnosti, se letošní „dobráček“ ocitl
v polovině dubna už na ostrém startu. Do projektu se přihlásily na dva tisíce skautů s 84 různorodými aktivitami.
Ač je Skautský dobrý skutek (SDS)
zacílen hlavně na aktivitu mládeže,
stranou nezůstávají ani členové
Kmene dospělých. Vloni oldskauti
přispěli nad rámec dlouhodobé
kmenové podpory výcviku asistenčních psů na krmivo pro zvířata
ve výcvikové základně v Oseku
u Rokycan, velkou částku věnovali
například členové Svojsíkova oddílu
z Plzeňského kraje. V Praze byl zase
uspořádán rekreační orientační běh
s dárcovstvím krve.
■
Uzel dobrého skutku na svých
šátcích si oldskauti utáhli i letos při
realizací dvou dobročinných aktivit.
V prvním projektu spojili síly s Klubem skautských sběratelů a skauty
ze střediska Osmička v Libčicích
nad Vltavou. Na libčickém hřbitově společně upravili hrob Václava
Jelena, prvního vůdce nejstaršího
českého skautského oddílu – Pražské Dvojky (samostatná zpráva s fo12

tografií je otištěna ve Skautském
světě). Po úpravě se hrob stane
pietním skautským místem.
Druhým oldskautským projektem
SDS se stalo vytyčení poznávací
trasy Skautskou stezkou Jaroslava Foglara v Prokopském údolí
na jihozápadním okraji hlavního
města. Právě zde před téměř sto
lety vykročil pozdější spisovatel
a legendární vůdce Hochů od Bobří
řeky na svou celoživotní skautskou
stezku.
Na třináctikilometrové trase je
zřízeno 13 stanovišť, které v různých souvislostech připomínají
Foglarův odkaz (oddílová tábořiště, exteriéry TV seriálu Záhada hlavolamu, ulice Jaroslava Foglara…).
K jednotlivým místům navádějí
návštěvníky souřadnice GPS
(více: www.bohousek.cz).
Jedno ze stanovišť uprostřed
údolí je pod příkrou vápencovou
stěnou. Zde se v roce 1920 ani

ne třináctiletý Jaroslav Foglar stal
svědkem dramatické události:
Při natáčení němé kovbojky se
z vysoké skály zřítil herec a vážně se
zranil. Díky skautům byl okamžitě
ošetřen a poté filmaři dopraven
do nemocnice.
Tato epizoda z Foglarovy první
skautské výpravy byla nyní zachycena v komiksu, který je součástí
informační tabule o poznávací
stezce na okraji Prokopského údolí.
Kreslený příběh dostávají nyní
i čtenáři „magoše“ jako přídavek
rozšířeného letního čísla.
V rámci tohoto projektu SDS
vyčistili pražští oldskauti na trase
okolí jednotlivých zastavení od odpadků, a ke stejné aktivitě vyzývají
všechny, kteří se vydají po stopách
Jaroslava Foglara.
(sj)

Skautskou stezkou Jaroslava Foglara

Podle vzpomínek Jaroslava Foglara napsal Slavomil Janov a nakreslil Jiří Filípek
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Foto: Slavomil Janov

Drákulovina
boří hranice

Sedm let skautského dárcovství krve, které s názvem
Drákulovina bylo odstartováno v červnu 2009 jako
výzva Kmene dospělých ke století českého skautingu,
je vhodnou příležitostí k bilancování. Dnes je zřejmé,
že „šťastná sedmička“ v letopočtu Drákuloviny přináší
i vskutku radostné ohlédnutí.
„Byl jsem z těch, kteří stáli
u zrodu skautského dárcovství
krve“ vzpomíná na 14. červen
2009 Martin Pecka – Bambas, člen
100. klubu OS z pražského střediska Bratří Mašínů (na úvodním
snímku). Tehdy ve skupině skautů
přišel do čekárny transfuzní
stanice první - a tak byl i tím, kdo
zvedl oponu nového kmenového

krve však není
hlavní metou
projektu. Ještě
důležitější je
přivést k této
dobročinné
aktivitě nováčky – prvodárce,
a ostatní motivovat k pravidelnému dárcovství. Také tato snaha
organizátorů skautského dárcovství krve je úspěšná: Speciální
krojovou nášivku Drákuloviny se
spolu s odznáčkem kapičky krve
pro prvodárce pyšní už několik
desítek skautů.
Neméně je těch,
kteří darují krev
pravidelně.
Za minimálně
13 odběrů
v rámci skautského projektu
obdrželi
origi-

projektu. „Jako prvodárce jsem
přesně nevěděl, do čeho jdu.
Proto jsem i střízlivě nahlížel na cíl
organizátorů z Kmene dospělých – naplnit v průběhu tří let,
ke skautskému století, symbolický
stolitrový krevní vak.“
Zájem skautů o dárcovství však
rychle zahnal obavy, zda se cíle
dosáhne: 14. června (toto datum
je Mezinárodním dnem dárcovství krve) 1912 se hladina
Speciální
symbolického krevního vaku
nášivku DráDrákuloviny dotkla rysky tří
kuloviny nosí
set litrů! Po dalších čtyřech
na skautském
letech, ke konci května 2016,
kroji i dvojice
se hladina vyšplhala o dalroverů z italské
ších více než 250 litrů výš.
Sicílie – Daniele
Dosáhnout
Galvano a FeJiří Klikoš s oceněním Zlatý
objemu
derico Leotta.
kříž 1. stupně za 160 odběrů.
darované
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Nejvýraznější osobnosti skautského
dárcovství krve je
Lubomír Lukeš (na
snímku s někdejší
„první dámou“
Lívií Klausovou) je
od roku 2014 držitelem nejprestižnějšího
ocenění Českého
Červeného kříže –
plakety Dar krve
- Dar života za více
než 250 odběrů (dnes
má už na kontě 315
odběrů).

České skautské muzeum
ve třpytu Intercampu

tentokrát hlavně český skauting
v kontextu jeho mezinárodní
dimenze, si bylo možno prohlédnout na dva tisícovky zajímavých
i mimořádně cenných exponátů.
Oproti předchozím expozicím
Českého skautského muzea
na velkých akcích a setkáních
(např. na Středoevropském
jamboree 2014 u Máchova jezera
nebo loňském roverském Obroku
v Liberci) mohli skauti odeslat

Foto: Archiv

Další můstek těsné spolupráce
vybudovali koncem května
členové Klubu skautských sběratelů Junáka a Kmene dospělých
na mezinárodním skautském
setkání Intercamp, které píše
svoji historii od roku 1966.
V pořadí již 49. „jamboree“ skautů
Střední a Západní Evropy – letos
za účasti z 12 evropských zemí
zámořské a výpravy z USA – hostila
ČR potřetí. Areál někdejší císařské
pevnosti Josefov u Jaroměře nabídl program napěchovaný bezpočtem
atraktivních aktivit.
Bylo proto radostné,
že napříč pevností
vedla vyšlapaná stezka
i do Českého skautského
muzea, společného díla
skautských sběratelů
a oldskautů.
Zanícený „muzejní
tým“ provázel návštěvníky obřího stanu rozsáhlou expozicí neúnavně
po celé tři dny. Na čtyřech desítkách výstavních panelů a v tuctu
naplněných vitrín představujících

letos přímo ze stanu i novou
pohlednici KSSJ. Poznáte, kdo
na ní provází muzeem nejmenší
návštěvníky?
(sj)
Foto: Miroslav Krček

Foto: Archiv

nální plastiku „stříbrného bobříka
dárcovství krve“ osázeného kapkou českých granátů.
Nelze nezmínit, že mezi skautskými dárci jsou i rekordmani,
kteří mnohaletou dárcovskou aktivitou již překročili hranici dvou
set, či dokonce 250 odběrů krve
nebo krevních složek (plazma,
destičky, krvinky).
„Počet odběrů pro nás ale nikdy
nebyl tím podstatným,“ shodují
se svorně dva z nejzasloužilejších skautů-dárců Lubomír
Lukeš – Luki z Nového Jičína a Jiří
Klikoš – Číňan ze Dvora Králové
nad Labem. „Naopak, víc nás
těší, když v transfuzní stanice
potkáme trochu nesmělého
příchozího, kterého čeká
první odběr.“
Potěšitelné také je, že
skautská Drákulovina
za sedm let nejen výrazně
rozbořila hranice v množství
darované krve, ale překročila
i hranice české kotliny. K projektu Kmene dospělých se připojili
také oldskauti ze Slovenska a roveři z Itálie.
(sj)
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BUĎ JAKO SVOJSÍK!
V letošním roce si čeští skauti připomínají 140. výročí
narození náčelníka-zakladatele Antonína Benjamina
Svojsíka. Do mozaiky významného jubilea vkládají
pestré kamínky i členové Kmene dospělých.
Jednou z nosných akcí v oldskautské režii se stane v sobotu 10.
září pochod Orlovská šlápota. Trasa
tradiční akce pořádané klubem
OS Světlá n. S. už po šestadvacáté, vede z podhradí v Lipnici nad
Sázavou kolem památníku Jiřího
Wolkera (účastníka Svojsíkova
tábora v roce 1916) až do kolébky
českého skautingu – k Orlovské
myslivně. Informace o akci: Josef
Kopecký – Bill, tel.: 605 976 209,
e-mail: billsvetla@seznam.cz.
Pochod bude součástí víkendového setkání (10. – 11. 9.) u Orlovské myslivny. V rámci setkání
proběhne vyhodnocení motivační
hry časopisu Skaut-Junák s názvem Buď jako Svojsík! Hra
prostřednictvím komiksů
o Svojsíkově životě vyzývá
čtenáře k plnění různých
úkolů a zdokonalování se
ve skautské praxi – tak, jak
podobnými úskalími procházel
před stoletím i samotný A. B.
S. Troškou do mlýna kulatého
výročí chce přispět i redakce

„magoše“. S cílem podpořit výzvu
bratrského skautského časopisu,
vyhlašujeme pro oldskauty letní
turistickou poznávací hru.
Na historických snímcích jsou
zobrazena tři místa, která přímo
souvisejí s putováním prvních
Svojsíkových skautů na letní tábor
v roce 1912. Dokážete tato místa
určit a o prázdninách je vyhledat?
Ti, kteří na adresu redakce
(je uvedena v tiráži) zašlou
poštou nebo elektronicky
(oldskauting@email.cz) do 31. srpna fotografický důkaz o návštěvě
alespoň jednoho ze zobrazených
míst (dvojnásob nás potěší snímky
pořízené z identických míst dobových momentek), budou zařazeni
do slosování o sadu odznaků
speciální limitované série
Buď jako Svojsík!
(os)
Další happening k jubileu náčelníka-zakladatele pro dospělé
skauty připravujeme na podzim,
podrobnosti přineseme v zářijovém vydání oldskautského
magazínu.
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