D GU I DE

LLO

CZ

WS H I P

ECH SCOU

AN

FE

T

THE MEMBER OF THE ISGF

4/2016

Odkaz

F. A. Elstnera
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Jubilejní Trojsetkání
u obnoveného památníku Ivančena

V době, kdy se členům Kmene
dospělých dostává do rukou čtvrté
číslo přílohy Skautského světa,
čeká celé oldskautské společenství
nejvýznamnější událost tohoto roku,
ale i celé tříleté periody: 10. sněm
Kmene dospělých. Uskuteční se 21.
– 23. října v Šumperku.
Podrobné ohlédnutí za obdobím od posledního sněmování v roce 2013 v Kutné
Hoře přesahuje možnosti
magazínu s pouhým
tuctem stran. Zdůrazněme
proto jen to podstatné, co
bude sněm hodnotit: Jak se
v Kmeni dospělých podařilo ukotvit
a rozvinout motivační program OS
21? Je vnímán členskou základnou
jako návod pro
pestrou činnost
jednotlivců
i klubů v celém

záběru skautingu dospělých? A jak
dokázali oldskauti – napříč generačním spektrem – do tohoto širokého
prostoru OS 21 vstoupit a plně jej
využít?
Dílčí odpovědi na vyřčené otázky
bylo možno slyšet už v předchozích
měsících na výročních jednáních
klubů a pak na okresních
a krajských sněmech.
Stejně jako pohled
zpět je však důležité
i vytýčení dalšího
směru cesty našeho
oldskautingu. Klíčová je
i otázka, jaké místo bude
Kmeni dospělých náležet v budoucnu v rámci Junáka – českého skauta,
jak je toto téma nastoleno v diskusi
před XV. valným sněmem.
Český oldskauting má za sebou
více než stoletou historii. Zároveň se
„oldi“ po poslední obnově Junáka
už 25 let sdružují v samostatném
Kmeni dospělých. Takže, jak dál
po 10. sněmu?

Slavomil Janov – Nashville
šéfredaktor
Kresba: Slovenský skauting
příloha časopisu Skautský
svět, roč. I., č. 4/2016. 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: Ludmila Bělovská (lb), Vladimír Černý (vč),
Slavomil Janov (sj), Hana Kaprálková (hk), Stanislav
Kučinski (sk), Luboš Lehký (ll), Ladislav Marek (lm),
Alena Nekolová (an), Tomáš Novotný (tn), Roman
Šantora (rš), Karel Trávníček (kt) a redakce (os).
Kresba na titulní straně: Jiří Filípek.
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S úsměvem na tváři
do prodejny JUN…

Foto: Slavomil Janov

KMENOVÉ AKTUALITY

Jak dál, oldskauti,
po desátém sněmu?

…mohou
od poloviny
října zamířit
všichni
členové KD,
kteří už delší
dobu sháněli
oldskautské
šátky.
Po nelehkém výběru
vhodného
výrobce
a obchodního
partnera, který
by trvale garantoval barevnou
a rozměrovou
stálost šátků
i trvalou prodejní
nabídku, došlo
k dohodě NKD se
skautskou prodejnou JUN v Praze. Na pult se
tak v předvečer kmenového
sněmu dostane první série
šátků označených visačkou JUN.
Cena je 189 korun.
(hk)

Neotálejte: VZOS!
Chceš založit nebo vést oldskautský klub, ale nemáš potřebnou
kvalifikaci? Řešením je účast na novém – pilotně ověřovaném – kurzu
pro vedení klubů dospělých (VZOS).
Nová forma základního vzdělávání
v KD shrnuje do jediného celku
dosavadní potřebu čekatelské
zkoušky a nástavby kurzu pro vedení dospělých.
V původně plánovaném jarním
termínu se VZOS z organizač-

ních důvodů přesunul
do podzimních měsíců. Nyní má už jasnou
podobu: Proběhne od 11. do 13.
listopadu v Hradci Králové,
v klubovně 1. stř. Karla Šimka,
Sokolovská 1. Účastnický poplatek
je 400 Kč, v ceně je zahrnuto ubytování (vlastní spacák, karimatka)
a strava od pátečního večera
po nedělní snídani. Závazné
přihlášky do 23. října e-mailem:
alena_nekolova@email.cz, nebo
prostřednictvím krajských zpravodajů KD.
(an)

Od 4. národního oldskautského
jamboree v Miletíně uplynuly skoro
čtyři měsíce. Prázdninová pauza
ve vydávání skautských časopisů
však neumožnila, abychom si jednu
z vrcholných akcí Kmene dospělých
připomněli s kratším odstupem.
Takže i když jen reportážní zkratkou
několika fotostřípků, přece se i nyní,
na počátku podzimu, vyplatí otočit
kolem času o čtvrt roku nazpátek…
1. Opona jamboree se zvedá: slavnostního defilé na náměstí… 2. Křeslo
pro váženého hosta, přitom jednoho
z nás: biskup František Radkovský,
duchovní rádce KD, zaujal vyprávěním
o své cestě ke kněžství i skautingu
každého posluchače… 3. Oldskautům

opět muzicírovala skautská dechovka
z Hradce Králové… 4. Skupinové foto
u sochy sv. Jiří je pro mnohé neodmyslitelnou součástí setkání v Miletíně.
Na tomto snímku je bohužel naposledy
zachycen Jaromír Kupr – Anděl (ve vodáckém kroji třetí zprava): nedlouho
po jamboree, na sklonku léta, se
vydal na plavbu po řece věčnosti…
5. Tradiční táboření v „jehlanech“ má
stále nadšené příznivce… 6. Skupinová
diskuse (focus groups) o budoucnosti
„magoše“ přinesla mnoho podnětného… 7. V soutěžní přehlídce rukodělek
bylo možno obdivovat desítky úžasných výrobků… 8. Závěrečný nástup
a loučení: Sejdeme se i příště!
(os)
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Ginkgo už roste
na hradě Lipnice
Prohlídkový okruh hradem Lipnice,
na dohled od tábořiště prvních skautů
v polesí Orlovy, rozšířila na sklonku léta
expozice věnována pobytu v přírodě
a táboření ve středním Posázaví.
Stálá tematická výstava zachycuje
i počátky českého skautingu v roce
1912, stejně jako přibližuje legendární
Sluneční zátoku u Ledče nad Sázavou,
kde v letech 1925 – 1945 tábořila Foglarova skautská Dvojka. Návštěvníci
hradu se mohou seznámit také s historií Prázdninové školy Lipnice, která už
od 70. let nabízí pro mládež zajímavé
prázdninové kurzy zážitkové pedagogiky čerpající i z prvků skautingu.
Při otevření expozice s názvem
Rozhledy – inspirace krajinou, o jejíž
zřízení se podstatnou měrou zasloužil
Roman Šantora – Bobo z archivu
Skautského institutu, byl na nádvoří
hradu zasazen legendami opředený
strom gingo biloba - jinan dvoulaločný. Ten od útlé sazenice vypěstoval
doyen ledečského skautingu a člen
místního klubu OS Stanislav Kovařík
– Sonny. Nyní jej věnoval na Lipnici.
Sonny, díky! (rš)
Foto: Roman Šantora a František Kupr

Foto: Slavomil Janov

Osm střípků z jamboree
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LIBERECKÝ KRAJ
Foto: archiv/Tomáš Novotný

zhostili oldskauti z 8. klubu střediska
Oheň. Kuchařského náčiní se chopili
v rámci oslav sv. Prokopa, patrona
horníků. Jak dokazuje snímek, fronta
se stála nejen na lahodný skautský
guláš, ale i na salfie či fotografii s mistrem-kulinářem!
(tn)

Na správné cestě
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krajského zpravodaje KD. S mnoha
svými odchovanci je však stále ve styku. Proto počátkem léta přijal pozvání
Františka
Žáka – Sviště
na jeho kněžské vysvěcení a první
slouženou
mši – primici.
Spolu s další
členkou klubu
Hanou Švíkovou předali
novému knězi
stylový dárek
strakonických
oldskautů
– starožitný
vyřezávaný kříž
ze Šumavy.
(kt)
Foto: archiv/František Žák

JIHOČESKÝ KRAJ

Pro každého vůdce je vždy
radostné setkat se se svými odchovanci, kteří se i díky skautingu
na svých
životních
a profesních
cestách
ubírají
v dospělosti
správným směrem. Takový pocit blaží i Karla
Trávníčka –
Origa. Po třech
desítkách let,
kdy ve Strakonicích vedl
vlastní oddíl,
se nyní aktivně
věnuje oldskautingu, mj.
jako zástupce

Spektrum možností, které
nabízí „počítačová gramotnost“,
se v kmenové činnosti neomezuje
jen na se vzdělávací semináře
informačních technologií. Stále
více běžnou praxí se v klubech OS
stává i práce se systémem skautIS.
„Áj-tí“ se ale zabydlují i v komunikaci
regionálních zpravodajů. Příkladem
mezi „krajánky“ jde Luboš Lehký –
Kim. Loňskou výroční zprávu klubů
Libereckého
kraje
zpracoval
pouKresba: Slovenský skauting

  

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!

Se znakem Ji
z Poděbrad
Na jarním sněmu KD Středočeského kraje – východ přijali
oldskauti novou symboliku své
oblasti. Tvůrce grafického návrhu,
staronový krajský zpravodaj Ladislav Marek, vsadil na osobnost
české historie, která je úzce spjata
s tímto regionem – krále Jiřího
z Poděbrad. Poprvé se Středočeši
novým znakem pochlubili na 4.
národním OS jamboree v Miletíně, kde kroje či kmenová trička
ozdobili odznaky-butony. „Symbolem Jiřího z Poděbrad chceme posílit

STŘEDOČESKÝ KRAJ – VÝCHOD

Jeden ze
šuplíků II. pilíře motivačního programu
OS 21 – práce
pro společnost a aktivní
účast v občanském životě – lze
naplňovat bezpočtem aktivit.
O jejich různorodosti
vypovídá
i vaření
kančího
guláše,
kterého se
u kotle
přímo
na náměstí
v Mostě

ÚSTECKÝ KRAJ

ZPRAVODAJSTVÍ Z KRAJŮ

Je libo kančí guláš? Mňam! ITOS v kmeno

tavě v podobě power-pointové
prezentace. Stejně tak čile pulsuje
i facebookový profil krajského
zpravodaje, zaměřený na propagaci
oldskautingu ve vlastním regionu,
ale i dalších oblastech republiky.
A že Kim se může chlubit skutečně
živým profilem
na sociálních
sítích, potvrzuje
statistika 1301
uživatelů, kteří
na FB zaznamenali pozvánku
na červnovou
třídenní plavbu
vodních skautů
Víla Nisa. (ll)

řího

Foto: Josef Litvik a Slavomil Janov

vé činnosti

Ve stopách F. A. Elstnera
K významným osobnostem prvorepublikové éry junáctví patřil
bezesporu Frank Alexander Elstner. A i když skautští historici
vyslovují výhrady k jeho „přelétavosti“ v zájmech a aktivitách,
Elstnerova stopa z českého skautingu nevymizela.
F. A. Elstner, účastník věhlasného
kurzu v Gilwellu, byl u násl průkopníkem lesních škol. Zároveň však
do skautské praxe (ale stejně tak
i do trampingu, mezi táborníky a příznivce historie amerického Západu)
vnesl prvky kovbojských a zálesáckých dovedností – zejména
lasování a ovládání honáckého biče.
Ve stopách F. A. Elstnera
kráčejí mnoho let i skauti
a westernoví nadšenci
z Rýmařova na severní
Moravě. Od roku 1999 pořádají soutěž o Cenu Indiana
Jonese. Plných 15 let hostil soutěže
v trikovém lasování, práci s bičem,
pistolnickém žonglování a hodu
nožem a tomahavkem skautský areál
Na Stráni. Parta dospělých v čele
s Aloisem Šimkem – Loyem byla
v roce 2009 i u toho, kdy hlavní soutěž byla rozšířena o juniorskou kategorii – Memoriál F. A. Elstnera.

V této tradici se pokračuje i dnes,
kdy se kolbiště přesunulo do nedalekého Kempu Indiana v Janovicích
a hlavní pořadatelské otěže převzal
Western Arts Club v čele s (rovněž odchovancem rýmařovského
skautingu) Ladislavem Šínem
– Ginem. Záštitu nad juniorskou soutěže drží
už od počátku Kmen
dospělých Junáka.
I letos, celkem už
po devatenácté,
se na sever Moravy
sjeli následovníci
F. A. Elstnera všech věkových kategorií. V soubojích
o trofeje s jeho jménem se v kategoriích do sedmi, dvanácti a 17 let
utkalo půl druhé desítky mladých
„westmanů“. A že plamínek westernových dovedností lze vykřesat už
i mezi benjamínky, je zřejmé i z momentek srpnového dostaveníčka
v Kempu Indiana.
(sj)

identitu naší
oblasti,
proto by
měl provázet všechny naše
akce,“ říká Láďa Marek. (lm)
Při zpracovávání příspěvků dopisovatelů
potřebuje redakce často upřesnit nebo
doplnit zaslané informace. Proto je nutné,
aby autoři k textům příspěvků uváděli
i své úplné kontakty – poštovní adresu,
e-mail a také telefonní číslo! Děkujeme za
spolupráci.
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MOTIVAČNÍ PROGRAM OS 21

Foto: Ivo Fišera a Martin Krček

Jak byl přestřižen
ostnatý drát...

Dobré věci se zpravidla nerodí lehce. To plně platí
i o muzejní expozici Lilie za ostnatým drátem –
Skauting ve třetím odboji.
Po dlouhém období mravenčího
vyhledávání podkladů v archivech,
studiu literatury a dostupných pramenů, shromažďování dobových
dokumentů a autentických fotografií, třídění materiálů, textovém
a grafickém zpracování výstavních
panelů, výrobě rámů a stylových
dekorací a celkovém architektonickém ztvárnění expozice (a k tomu
všemu ještě „maličkost“ zajištění financování projektu) byla tematická
výstava otevřena v Památníku Vojna
Foto: Michal Chára
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Zbavit se pout ostnatého drátu
pomohl skautské lilii symbolicky
duchovní rádce KD Mons. František
Radkovský. Poté celebroval polní mši,
při níž požehnal Zdeňku Zelenému –
Káďovi: dnes 92letý skaut a hluboce
věřící křesťan strávil za mřížemi
komunistických žalářů a lágrů celých
devět let, z toho dva roky přímo
v pracovním táboře Vojna.
Ačkoliv za prospěšnou myšlenku
br. Kudlu leckdo poplácal po rameni, k přetavení nápadu do reality se
už mnoho skutečných podporovatelů nenašlo. V náčelnictvu Kmene
dospělých však nezůstalo jen u přání. Postupně – byť jen po krůčcích
a místy klopýtavě – se projekt přece
jen začal klubat na světlo. Bohužel, samotný iniciátor se výstavy
nedočkal…
S pomocí hrstky pro myšlenku
zapálených skautů, několika přátel
mimo Junáka a ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram se nakonec
ideu podařilo zhmotnit a výstavu
dotáhnout do zdárného konce: Chví-

v Lešeticích u Příbrami v předvečer
smutného výročí popravy Milady
Horákové a Dne politických vězňů.
S myšlenkou výstavy, která by
připomněla osudy skautů v období, kdy byl u nás Junák po roce
1948 – s kratičkým uvolněním
v době pražského jara – dlouhá
čtyři desetiletí v klatbě komunistického režimu, přišel před sedmi lety
Miroslav Moravec – Kudla. Tehdejší
člen NKD a senior Sboru nositelů
Řádu Zlaté syrinx se na počátku
50. let stal sám
obětí protiskautPodpora výstavního projektu
ských represí:
Skauting ve třetím odboji
Místo ukončení
studia práv jej
Expozici Lilie za ostnatým drátem – Skauting ve třetím
čekaly dva roky
odboji je možno podpořit dobrovolným finančním
za mřížemi, dřina
příspěvkem. Ze získaných prostředků budou pokryty
v příbramských
zbývající náklady současné expozice, a zároveň fond umožní
plánovaný rozvoj a doplnění expozice např. o panely
uranových
věnované exilovému skautingu, vitríny s trojrozměrnými
dolech a po proexponáty, obrazovou galerii apod.
puštění práce
Příspěvky je možno zasílat na účet Hospodářské správy KD:
v nekvalifikova2100809877/2010.
ných profesích.

Foto: Michael Kučera

Dvě poutavé novinky z pera oldskautských autorů
obohatily před létem knižní trh. Seznamte se přírůstky do skautské knihovničky.
Poutavé bilancování činorodě
prožitých let přetavil do beletristicky psané autobiografie
Život v totalitě odchovanec
poválečného českobudějovického skautingu Jiří Stibral. Text
pokrývá široký záběr vzpomínek
autorova života: od chlapeckých
let přes období nesnadných

krůčků k dospělosti (s nálepkou
„reakčního původu“ usiloval
Jiří neúspěšně sedmkrát (!)
o studium na vysoké škole;
nakonec ji po mnoha peripetiích absolvoval až dálkově
při zaměstnání a získal
titul zemědělského inženýra)
a rodinnou retrospektivu až
po zevrubně popsanou profesní dráhu odborníka na půdní
hospodářství. Ryzím junáckým
letům je sice věnováno jen několik stran doplněných o obrazové
skautské střípky, ovšem skauting
v Jiřího srdci se prolíná prakticky
celými memoáry. Ve výseku exkursu do poválečného skautingu
v Českých Budějovicích je kniha
i velice cenným příspěvkem pro
skautskou historii.
Druhý autor knižní novinky
s názvem Tábor Slunce je naopak

spjat se skautingem ve východních Čechách. Stanislav Voksa
– Wimpy prožil skautská léta
v 6. oddíle Junáka v Pardubicích. Na počátku 70. let, kdy se
skauting znovu musel zahalit
pláštíkem ilegality, prožil Wimpy
nezapomenutelná táborová dobrodružství v Teplických skalách.
Krásné vzpomínky, v nichž se
do „obyčejných“ dnů od budíčku po večerku mísí nejrůznější
příhody a dobrodružství (pátrání po vykrádačích vesnických
prodejen či bitva o totem
s nepřejícnými trampy),
jsou nyní díky Wimpyho
peru přetaveny do barvité
literární kompozice, která
se čte jedním dechem.
Dostanete-li se k jedné či
druhé novince (ale nejlépe
oběma), určitě po zmíněných
svazcích sáhněte! Skautská či

Foto: Slavomil Janov a archiv/Stanislav Voksa

le, která alespoň trochu vyhladila
vrásky z čela těm, kteří na expozici pracovali, nastala 23. června:
Za účastí skautů-muklů Zdeňka
Zeleného – Kádi a Eduarda Marka –
Hroznýše a dalších účastníků slavnostního aktu otevření expozice
a následné bohoslužby, byl u vstupu do výstavních sálů v někdejším
ubytovacím baráku pracovního
tábora Vojna symbolicky přestřižen
ostnatý drát: Skautská lilie se i tímto snad natrvalo zbavila bolestivého sevření totalitních pout.
„Je pro nás ctí, že jsme takový
významný projekt se skauty realizovali. Expozici od otevření už zhlédlo
na tisíc návštěvníků,“ říká Josef Velf,
ředitel Hornického muzea Příbram,
jehož je Památník Vojna součástí.
„Zájem veřejnosti nás těší, i smutnou historii je třeba připomínat,“
doplňuje člen NKD a „krajánek“
pražských oldskautů Ondřej Přerovský – Lazebník, člen pracovního
týmu expozice. „Samotnou výstavu
ale ještě chceme v příštím roce
obohatit o další získané materiály.
Současné tři sály s 21 velkoplošnými
panely, doplňkovými tematickými exponáty a stylovou dekorací
plánujeme rozšířit o čtvrtý výstavní
sál. V něm mapování ilegálního
skautingu u nás symbolicky uzavřeme a doplníme připomínku oběti
skautů-muklů. Zároveň bude expozice zpestřena výtvarnými pracemi
dnešní generace skautů s tematikou
skautingu v dobách nesvobody.“
(sj)

Víc než jen vzpomínky

příbuzná literatura je dnes
spíš popelkou nové autorské
tvorby a není ani středem zájmu
vydavatelů. O to víc Stibralův Život
v totalitě i Voksův Tábor Slunce
milovníky těchto žánrů potěší.
Získáte-li knihy do vlastní knihovničky, určitě je neotevřete jen pro
jediné přečtení…
(os)
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FAKTA A ZAJÍMAVOSTI

Ze skautské historie
Foto Tomáš Novotný, Ivana Tarantová a archiv/Jiříkovské noviny

Z mapy české skautské historie zmizelo na konci
dubna další „bílé místo“. Zásluhu na tom mají oldskauti ze střediska Úsvit v Děčíně. Z jejich iniciativy
byla na hřbitově v Jiříkově umístěna pamětní deska
na hrob Ferdinanda Schlögela-Merzina.
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Ferdinand byl skautem první
průkopnické generace. Jako
čtrnáctiletý se v roce 1913
zúčastnil tábora v Českém ráji,
po vypuknutí války byl pověřen
vedením 1. pražského oddílu
a v roce 1917 se v hlavním městě
stal vůdcem 22. oddílu.

V roce 1920 jako delegát
Svazu skautů doprovázel A. B.
Svojsíka na I. světové jamboree do Londýna. O rok později
se s delegací vysokého kléru
zúčastnil audience u papeže
ve Vatikánu. Jako první československý skaut byl přijat hlavou
katolické církve Benediktem XV.
Později se Ferdinand Schlögel-Merzin věnoval profesně psaní poezie,
byl cestovatelem
i archeologem,
ale v 50. letech
pracoval i jako dělník. Zemřel v roce
1983.
(tn)

20 let přáte

Byla to skutečně trefa
do černého: Na sklonku
milénia, při schůzce
představitelů českého,
slovenského a polského
oldskautingu, vzešel
nápad na pravidelná
„malá slovanská
jamboree“.

Zrodila se tradice Trojsetkání,
nejvýznamnější mezinárodní akce
skautingu dospělých tří bezprostředně sousedících zemí v srdci
Evropy. Psal se rok 1997.
„Měli jsme se ženou štěstí, že

jemným
fotoalbem,
které
Dafne,
sám
nadšený
fotograf, rok
co rok pečlivě
doplňuje o čerstvé
momentky. Navíc,
jako neméně zanícený
filmový amatér, přibaluje do zavazadla i kameru, takže v lovosickém
bytě se pro potřeby Kmene dospělých utěšeně rozrůstá i videotéka
Trojsetkání.
Pořadatelství akce pravidelně
rotuje mezi jednotlivými zeměmi. Hostitelská místa
se mění, v několika
ročnících se však
oldskauti sešli v již
dřívější lokalitě. „Návrat
do známých
míst nevadí.
Jednak se všude
leccos mění, ale
v každé výpravě
jsou vždy i noví
účastníci. Co se
však za dvacet
let nezměnilo, je
duch přátelství,
stejně jako
báječná parta,
která se rychle
stmelí, bez
ohledu, zda se
setkávají staří
známí, nebo

přicházejí nováčci,“ zdůrazňuje
Čestmír Janata.
V rámci Trojsetkání se vždy koná
i mezinárodní konference s různými
tématy skautské i místní historie,
prohlubování skautských tradic či
mezinárodní spolupráce.
I když organizátoři
volí místa setkání většinou poblíž společných hranic
(Beskydy,
Javorníky,
Vysoké Tatry…), někdy

s výjimkou prvních dvou či tří let
jsme se zúčastnili všech následujících
Trojsetkání,“ vzpomíná na téměř dvě
desetiletí cest za poznáním různých
koutů Česka, Slovenska a Polska, ale
především mnoho krásných chvil
s dobrými přáteli-skauty Čestmír
Janata – Dafne z Lovosic.
S manželkou Květuší,
skautským jménem
Mogája, tak mohou
listovat už pěkně ob-

Foto: Zbyšek Lajczyk, Slavomil Janov a archiv/Trojsetkání

lství bez hranic

oldskauti cestují i dál od pomezí.
V Polsku tak Trojsetkání hostila
i metropole Varšava (v příštím roce
se akce dokonce uskuteční až u Baltu v Gdaňsku), na Slovensku poznali
Banskou Štiavnici i Bílé Karpaty,
u nás zase poutní místo na vrcholku
Sv. Hostýna…
Nadcházející letošní Trojsetkání
(6. – 9. října) bude jubilejní, dvacáté.
Kulaté výročí „malého slovanského
jamboree“ se ale navíc prolne s dalším kulatým jubileem – 70. výročím
založení mohyly Ivančena v Moravskoslezských Beskydech. Oldskauti
se sejdou v nedalekých Malenovicích a v rámci vlastního programu se
zúčastní slavnostního obnovení památníku Ivančena. Ten v létě prošel
zevrubnou rekonstrukcí. Také proto
byla nová tvář Ivančeny zobrazena
v kresbě na dnešní titulní straně
oldskautského magazínu.
(sj)
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Město Tours v údolí řeky Loiry ve střední Francii je
hustě obklopeno prstencem architektonických skvostů
půl stovky renesančních zámků. Díky ním proudí
do tohoto kouta země galského kohouta každoročně
desetitisícové zástupy milovníků historie i architektury.
Právě toto centrum se na sklonku
léta (11. – 15. září) stalo hostitelem
9. Evropské konference ISGF.
Na vrcholném kontinentálním
jednání Mezinárodního společenství skautů a skautek reprezentovala české oldskauty tříčlenná
delegace Kmene dospělých v čele
s místonáčelní Hanou Kaprálkovou.

Není bez zajímavosti, že naši
reprezentanti zvolili pro cestu
do Francie stylový vůz – Škoda
Rapid Spaceback Scoutline, nejnovější přírůstek v rodině „skautských“ modelů z mladoboleslavské
automobilky.
Podrobnější informace o tom,
co (old)skautskou Evropu čeká

Sběratelé ve Vídni
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Foto: archiv/PGÖ

Ve čtvrtém pilíři motivačního
programu OS 21, který je výzvou
k prohlubování mezinárodní spolupráce dospělých skautů, se jednotlivcům i klubům nabízí množství forem
činností, které překračují hranice mezi
státy.
Takovou akcí bylo i jedenácté
kontinentální sběratelské setkání EuroScout a paralelní světový 35. World
Collectors Meeting. Pořadatelství
obou podniků se v metropoli našich
jižních sousedů chopili sběratelé
z rakouské národní gildy ve spolupráci s vídeňským skautským muzeem.

Mezi účastníky nechyběli ani čeští oldskauti
– specialista na skautské odznaky Jiří
Wolf – Pando z Vyškova (símek nahoře)
a Ludmila Bělovská z pražského klubu
OS Ječná, na snímku dole vedle krajana Lea Ge z Rakouska.
(lb)

po konferenci v Tours, přineseme
v dalším čísle „magoše“. Aktuálně jen
zmiňme, že delegace KD na jednání v Kongresovém centru Vinci
přednesla několik příspěvků (včetně
prezentace OS 21 i výstavy o skautingu ve III. odboji), konstruktivně
ovlivnila práci na tvorbě symboliky
kontinentálního společenství a také
„prošlápla cestičku“ dosud neprobádanými směry mezinárodní spolupráce, například s dospělými skauty
v Estonsku. V závěru konference
pak Rakušan Hans Slanec předal
prezidentský post Evropského
regionu ISGF své nástupkyni Doris
Stockmann z Finska.
(sj)

Foto: Slavomil Janov a archiv

ZAHRANIČNÍ OBZOR

Se „skautem“
v údolí řeky Loiry

Stránky sedmileté historie sousedských klání oldskautů Moravskoslezského kraje a harcerů-seniorů z klubu Watra ze Slezského
vojvodství v Polsku se střídavě píší
na obou stranách hranice: jednou
na bowlingové dráze, podruhé
na střelnici.
Zatím poslední souboj, tentokrát v Polsku, provázely výstřely

Foto: Stanislav Kučinski

Střelba na pomezí

z pušek i pistolí, ale do terčů mířily
i šípy z luků a také „munice“ sportovních praků.
A víte, že střelba (a dokonce
i „ostrými“) se v našem skautingu
provozovala už v táborové praxi
prvních českých skautů? Zajímavé
nahlédnutí do historie na toto
téma připravujeme v příštím čísle.
(sk)

Kukátko na
Slovensko

I když „kukátkem na Slovensko“
zaostřujeme většinou na leccos
podnětného z činnosti našich nejbližších zahraničních oldskautských
přátel, dnešní pohled za hranice je
nostalgický: Počátkem srpna totiž
zemřel bývalý náčelník společenství dospělých skautů Slovenska
Jaroslav Loebl – Alah.
Byl nadšeným propagátorem
široké mezinárodní spolupráce,
nejtěsnější vazby jej ale pojily s českým oldskautingem. Také proto se
v Trenčíně rozloučila s br. Alahem
delegace KD. Přijela i prezidentka Středoevropského
subregionu ISGF Teresa
Tarkowska z Polska
a desítky dalších skautů a přátel.
(os)

Čortikův splněný sen:
Vidět Brownsea a...
Parafráze proslulého rčení o ojedinělosti italské Neapole provázela
Vladimíra Černého – Čortika ze
Sušice celá léta, co jeho srdce tluče
ve skautském rytmu. Letos o prázdninách si
svůj sen

– navštívit místa, kde se v roce 1907
zrodil skauting – splnil.

Foto: Slavomil Janov a Jan Adamec

„Byl to úžasný zážitek, stanout
u britské vlajky, jejíž stožár je
vztyčen přesně uprostřed pláně,
kde před více než stoletím byly rozesety stany prvních skautů. Jako
kdybych v tu chvíli zaslechl i Baden-Powellovo zatroubení na roh
antilopy kudu, kterým náčelníkzakladatel vyslal 1. srpna 1907
do světa poprvé skautský signál,“
popisuje dojmy z cesty na ostrůvek Brownsea v jižní Anglii Čortik,
člen sušického 5. oldskauského
klubu, který si tento dárek nadělil
k nadcházejícím prosincovým
sedmdesátinám...
(vč)
Foto: archiv/Vladimír Černý
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GILWELLSKÝ KRUH

„KRAJÁNKŮ“ KMENE DOSPĚLÝCH

Nadcházející 10. sněm Kmene dospělých určí také sestavu nového
kmenového náčelnictva. Jeho jádro už nyní tvoří krajští zpravodajové,
zvolení na jaře na sněmech v jednotlivých regionech ČR.
„Krajánci“ jsou i páteří vrcholného orgánu,
který mezi sněmy řídí činnost KD. Vždyť právě oni bezprostředně přenášejí informace
a názory členské základny do náčelnictva.
Je proto třeba, aby byli v těsném kontaktu
nejen s okresními zpravodaji, ale také s kluby i samotnými oldskauty v daném kraji.
Není však reálné, aby si v průběhu volebního období „krajánci“
podali levici se všemi, které v náčelnictvu KD zastupují. Proto
alespoň symbolicky, prostřednictvím „magoše“, vytvořili pomyslný
gilwellský kruh kolem celé české kotliny, Moravy i Slezska.
Spojme i své ruce s „krajánky“ – a tvořme budoucnost Kmene
dospělých společně!
(os)

Foto: archiv
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Ondřej Přerovský
Ladislav Marek
Ivana Růžičková
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Pavel Pokorný
Michal Horňák
Tomáš Novotný
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Jiří Klikoš
Ladislava Marešová
Vladimír Slovák
Jiří Wolf
Radan Knettig
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Lubomír Melichařík

Lazebník
Láďa
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