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Lesní škola 2017 volá!

Zkušenost totality ve filmu

fb.com/skautsky.institut

20. století čelili členové skautské organizace, a také najít odpověď na hlubší
otázku: Dokdy je skautský oddíl
opravdu skautským oddílem?
V rámci večera proběhne rovněž
shrnutí dosavadních výstupů dalšího
projektu SI Hrdinové války a ocenění
úspěšných
jednotlivců
a týmů, kteří se
zapojili do pátrání po osudech
skautských obětí
2. světové války.
(ja)

příloha časopisu Skautský svět, roč. II., č. 1/2017. Šéfredaktor: 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 a přispěvatelé čísla: Jakub Ambrozek (ja), Vladimír
Janečka (vj), Slavomil Janov (sj), Hana Kaprálková (hk), Stanislav Kovařík (sk), František Kupr (fk), Luboš Lehký (ll), Ladislav Marek
(lm), Petr Musílek (pm), Pavel Pokorný (pp), Ondřej Přerovský (op), Vladimír Stránský (vs), Marta Štáflová (mš), Vojtech Tóth (vt),
Karel Trávníček (kt), Jiří Wolf (jw) a redakce (os). Kresba na titiulní straně: Jiří Filípek.
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Foto: Ladislav Marek

Foto: Radek Procyk

Jen těžko si lze český skauting
představit bez osobností, které
jej výrazně poznamenaly a ovlivnily. Ve skautské mozaice proto
zůstávají jako trvalý kamínek
i když opustí pozemskou stezku.
Z té – bohužel – 16. ledna odešel
i Jiří Navrátil (1923 – 2017), první
místostarosta Junáka – českého
skauta.
Zmíněný činovnický post nebyl
pro Jiřího tím podstatným. V Junáku
v minulosti působil i v jiných vrcholných funkcích, po žádné ale nikdy
neprahl. Spíše vzpomínal na svá
mladá skautská léta v moravských
Bučovicích a později ve Foglarově
Dvojce v Praze. Po válce založil a vedl
„konkurenční“ vodácký 2. oddíl,
i s nezapomenutelnými tábory.
Po roce 1949 však byl nucen dlouho
„tábořit“ jinak – plných 11 let v lágrech uranových dolů!
Jiří odvedl velký kus práce při trojí
obnově Junáka. Neúnavně pak pracoval v domácím hnutí i na mezinárodním poli (na černobílém snímku je
zachycen v rozhovoru s lady Baden-Powell při její návštěvě Českosloven-

ska v roce 1946). Byl prvním skautem
zpoza „železné opony“, jemuž WOSM
udělil nejvyšší světové vyznamenání –
Řád bronzového vlka.
Jiří Navrátil ve zralém věku nebyl „čistokrevným“ oldskautem – do posledních dnů byl členem pražské chlapecké
Dvojky. Jeho sepjetí s Kmenem dospělých bylo však těsné, bezprostřední. Nejednou, když se „lámal chléb“, respektoval svébytnost KD. Ostatně i díky jeho
brilantní diplomacii byli dospělí skauti
přijati už v roce 1991 do IFOFSAG.
Je dobré připomenout i Jiřího mistrné
vyprávění v „křesle pro hosta“ na 2. Národním oldskautském jamboree
v červnu 2012 v Miletíně (foto nahoře
vpravo). Tehdy byl oceněn kmenovou
Medailí Syrinx.
I jménem oldskautů se s Jiřím
v předposlední lednovou neděli
rozloučil duchovní rádce KD, biskup
František Radkovský, celebrující
zádušní mši v kostele Nejsvětějšího
Salvátora v Praze. Své písně přidal
i klubový pěvecký sbor Cantuta...
Zapad´ den, slunka svit vymizel
u z údolí, z temen hor / odpočiň, každý
kdos´ boží tvor…
(sj)

Už dvě desetiletí, ve střídavých
intervalech, umožňuje Lesní škola
Kmene dospělých zájemcům prohloubení kompetencí vedoucích klubů, a je i zdrojem nových podnětů
k osobnímu rozvoji oldskautů
či inspirace pro klubovou
činnost.
S tímto posláním
je připravována také
letošní LŠ OS. Na úvodní
jarní víkendové setkání
(5. – 8. 5.) v Plzni naváže letní
tábor v tradičních podsadových
stanech (24. 6. – 1. 7.) v Pařezské
Lhotě v Prachovských skalách. Na závěrečném setkání na podzim (13.
– 15. 10.) obdrží úspěšní frekventanti absolventské dekrety a šedé
lesoškolácké šátky.
Kostrou LŠ je podrobné seznámení s motivačním programem OS
21. V jeho rámci se rozvine cyklus
přednášek, diskusí i praktických
činností. Tematika je pestrá: skauting

a současná společnost, netradiční řemesla (provaznictví, leštění
drahých kamenů…), skautská praxe
v minulosti a dnes, nové aktivity pro
činnost v klubech, sport a outdoor
(GPS, orientace v terénu, vodní
sporty…), poznávací činnost
– zvláštnosti české krajiny,
ochrana přírody, charita
a generační problémy,
mezinárodní spolupráce…
Poslední uvedená oblast
bude mít rovněž praktickou
náplň: Zájem o účast mají také
oldskauti ze Slovenska. Lesní škola
tak nabídne prostor pro výměnu
zkušeností a prohloubení kontaktů
společenství dospělých „bez hranic“.
Programová skladba LŠ je sestavena i s ohledem na kompetenční
model nové Kvalifikační zkoušky pro
vedení klubů KD (VZOS).
Účastnický poplatek pro celou LŠ je
2000 Kč. Konečný termín přihlášek je
31. března 2017!
(vs)

Přihlášky a informace: Jaroslav Chládek, Pražská 73, 500 04 Hradec Králové 4;
603 435 874; jchladek@volny.cz

Třetí šek pro Pomocné tlapky

Od roku 2014 podporuje Kmen
dospělých výcvik asistenčních psů. Poprvé bylo na konto obecně prospěšné
společnosti Pomocné tlapky zasláno
přes 13 tisíc korun, obdobná částka
putovala k „tlapkám“ i v dalším roce.
Navíc v rámci Skautského dobrého
skutku přispěli oldskauti dalšími třemi
a půl tisíci korunami na krmivo pro
výcvikovou základnu v Oseku
u Rokycan.
V roce 2016 shromáždili „oldi“ pro vánoční šek
částku 12 393 Kč. Nejaktivnější byly kluby z Havlíčkova Brodu a Jihočeského
kraje, sbírková kasička
se naplnila i na národním jamboree v Miletíně a kmenovém sněmu. Vděk za příspěvky však

patří všem! Z individuálních přispěvatelů zmiňme tisícikorunový dar Luke
Belsona ze 145. klubu OS Praha.
Náklady na výcvik jednoho psa (trvá
více než rok!), šplhají ke 200 tisícům
korun. Pomocné tlapky získávají prostředky zejména od sponzorů a dárců.
Hendikepovaní klienti pak dostávají
vycvičeného čtyřnohého společníka zdarma! (hk)

Foto: Pomocné tlapky

Rok a půl trvající projekt Skautského
institutu s názvem Zkušenost totality
vyvrcholí 18. března od 18 h v malém sále Městské knihovny v Praze
premiérou stejnojmenného filmového dokumentu o skautském boji
s nedemokratickými režimy.
Film vznikl
ve spolupráci
se společností
Post Bellum.
Snaží se
přiblížit, jakým
nástrahám
a zvratům

Za Jiřím Navr átilem

Foto: Radek Procyk

V době, kdy čtenáři „magoše“ – čili
hoto čísla. K tomu, aby poskytl celistvý,
dospělí skauti, kteří jsou řádnými členy
co nejširší a nejobjektivnější obraz, jak
klubů OS nebo jednotlivci registrovaní
čtenáři přílohu vnímají a hodnotí ji,
ve střediscích a ve skautISu mají přiřapopř. co by chtěli do budoucna změnit,
zenou kategorii „člen KD“ – dostávají
je třeba, aby odpovědi byly zaslány
do rukou toto číslo přílohy Skautskézpět v co nejhojnějším počtu. Jistě tuto
ho světa, končí nejkratší měsíc roku.
výzvu přijmou jednotliví členové KD
Podle historického kalendáře je letošní
i kluby s náležitou odpovědností!
únor výjimečný: V jeho průběhu se
Je jistě dobré připomenout, že
přesně čtyřikrát vystřídaly všechny dny
koncem března (24. – 26. 3.) proběhne
od pondělí do neděle. Taková ojedinělá
ve Velkém Meziříčí XV. Valný sněm Junávyváženost se prý v únoru opakuje
ka – českého skauta. Jedním z hlavních
jednou za 823 let…
okruhů předsněmovní diskuse bylo
To odběratelé magazínu Kmetéma Dospělí v organizaci. Proto
ne dospělých jsou na tom ale
k vrcholnému jednání vzhlíží
ještě lépe. V loňském roce doi naše oldskautské společenství
stali časopis do poštovních
s velkou pozorností, vždyť se
schránek pětkrát, a věřme,
dotýká i dalšího směrování
že tomu bude tak i po celý
skautingu dospělých.
rok 2017. To však záleží
Věřím ale, že vyhodnocena vyhodnocení pilotního
ní pilotního ročníku „magoprojektu přílohy KD. Jeho
še“ i závěry sněmu, budou
součástí je také dotazník
k prospěchu českého
Slavomil Janov
TDC, který je vložen do tooldskautingu.
šéfredaktor

Foto: archiv/Skautský institut

KMENOVÉ AKTUALITY

Vykročení do druhého ročníku
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Strmý vzlet Orlů

LIBERECKÝ KRAJ

Když byl v Zákupech na Českolipsku
obnoven skauting, síly všech se
upnuly k zajištění chodu a vybudování zázemí pro oddíly mládeže. Před
dvěma lety však mezi dospělými
začala zrát i myšlenka zrodu samostatného klubu z řad starších členů
i některých rodičů dětí. Vytvořila se
samostatná družina dospělých, „oldi“

Šikovné ruce v Oseku
JIHOČESKÝ KRAJ

„hada“, nechyběla legrace. Vytrvalost
a zanícení, s jakými se tandem tahounů
již letité charitativní aktivity – Michal
Paulič a Karel Trávníček
– věnují svým hendikepovaným kamarádům,
zaslouží dík. Kruťasi a Origo, klobouk dolů! (kt)
Foto: archiv

Další setkání strakonických oldskautů s „chlapci“ z Domova pro osoby
se zdravotním postižením Osek bylo
tentokrát zaměřeno
na jednoduché rukodělky. Z papíru se stříhaly
a lepily vánoční řetězy,
soutěžilo se o nejdelšího

ČESKO

U slibového ohně
Na skautský slib není nikdy
pozdě! Oldskautské společenství
umožňuje jeho složení všem,
kteří v mládí z různých důvodů
neměli možnost či příležitost
projít skautskou výchovou, přesto

chtějí v dospělosti sdílet skautské
ideály a hodnoty. Čtveřice snímků
dokumentuje slavnostní slibové
chvíle napříč celou republikou
i v různých ročních obdobích.
Zážitky z Národního oldskautské-

Víkend gener ací
Na „víkendu generací“ se sešli
na podzim skauti ze střediska
Žamberk, aby společně zvelebili
nově užívaný areál se zahradou
u letiště. Celkem 18členná pracovní
parta byla vskutku multigenerační
– mezi nejmladším a nejstarším byl
rozdíl 75 let!
Mladí skauti nejdříve poznávali
dřeviny, které v zahradě rostou,
a zakreslili je do orientačního plánku.
S pomocí oldskautů pak stromy
a keře označovali vlastnoručně
vyrobenými popisnými tabulkami. Na čtyřech pracovištích se čile
brousila prkénka, vrtalo a šroubovalo.
Členové klubu KD byli zkušenými rádci: Čím a jak ručně prkénka brousit,
jak správně a rovně držet vrtačku, jak

PARDUBICKÝ KRAJ

ZPRAVODAJSTVÍ Z KRAJŮ

uskutečnili první vlastní výpravu do Posázaví, někteří si
doplnili základní skautskou
kvalifikaci. S metodickou
podporou krajského
zpravodaje KD Luboše Lehkého se pak organizačně
posunuli o krok k založení
Foto: archiv regulérního klubu s názvem
Orli Zákupy.
Klub vznikl
v říjnu 2016.
Má 11 členů a dva hostující dospělé
z chlapeckého oddílu Medvědi, na jehož
podporu se Orli zaměřují prvořadě. Mají
ale i vlastní činnost – spolupořádání Zákupských slavností, čestnou stráž u Lípy
svobody, péči o studánku Pramene Tří
svatých. Za zmínku stojí i podpora chráněné dílny Bogi, které Orli svěřili výrobu
klubové vlajky a nášivek.
(ll)

Foto: Šárka Kladivová

si poradit s vruty do dřeva, aby spoj
dobře držel.
Zatlučení připravených kůlů
do země si vzali na starost silnější
chlapci 1. oddílu. Skautky měly pod
palcem zázemí, staraly se o žaludky
a aby nikomu nic nechybělo. Od ohně
s opékáním vuřtů se nikomu zpět
do práce nechtělo – ostatně i posezení a přestávky v práci byly vyplněny
zajímavými vzpomínkami starších
na mladá skautská léta, které zase
chlapci a děvčata opětovali svým zanícením pro dnešní skauting. (pm)

 
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!

ho jamboree umocnila slibem
v indiánském týpí Anna Pokorná
z Plzně (1). Pro dvojici členů 2. klubu OS Vyškov Vladimíra Závalu
a Ivana Pokorného vzplál slibový
oheň za únorového podvečera
v romantickém skalním zákoutí
lomu Kutací u Lulče (2). V pražském klubu Jestřábi si slibová
ohniště vybírají samotní členové:
Sourozenci Jan a Petr Hejmovi

a Radek Studnička vyřkli slavnostně
„Slibuji na svou čest…“ v táborové
základně Miličín na Benešovsku (3),
zatímco klubový „benjamínek“ Libor
Čermák zamířil ke skautskému památníku Jiřího Wolkera u Orlovské
myslivny. Dílem náhody právě tou
dobou procházela kolem z houbaření mladá skautská rodina. Skauti
byli pozváni ke slibovému ohni a tak
jedním z prvních Liborových gratulantů byl i 12letý
David Doležal (4),
čerstvě oceněný
odznakem Za čin
junácký za záchranu otce zasaženého elektrickým
proudem.
(os, pp, jw)

Expozice Lilie za ostnatým drátem:

Rozšíření skautské výstavy
o třetím odboji
Ve druhé polovině letošního roku se plánuje rozšíření
výstavy Lilie za ostnatým drátem – Skauting ve třetím odboji
v Památníku Vojna v Lešeticích na Příbramsku.
Ve stálé muzejní expozici, která vzešla ze spolupráce Kmene dospělých
Junáka a Hornického muzea Příbram,
přibude čtvrtý prohlídkový sál, počítá
se s instalací vitrín a doplněním kolekce výstavních panelů.
Pro rozvoj expozice je důležité, že se
na něm nepodílí jen úzký tým skautských historiků. K rozšíření mohou
– podle možností – přispět i oldskauti,
např. doplňujícími materiály a dokumenty k obsahu expozice,
poskytnutím dobových
předmětů do vitrín apod.
První vlaštovka již
do Památníku Vojna
přilétla: Díky
oldskautům z Havlíčkova
Brodu a zanícení Marty Štáflové, která
v mnohém převzala badatelskou
štafetu po svém zemřelém manželovi
a historikovi Evženovi, se podařilo doplnit seznam obětí totalitního režimu
o další, dosud neznámé jméno perzekuované skautské vůdkyně – Hany
Huthové.
Od roku 1945 byla Hanka – přezdívkou Želva – okrskovou velitelkou, absolvovala lesní školu a vedla
havlíčkobrodský dívčí oddíl Lišek.
Komunistická moc si na ni vyšlápla
už o prázdninách 1948: Na základě
udání spolupracovnice z ONV, že si
v práci opisovala hesla provolávaná

Foto: archiv

na Všesokolském sletu v Praze, byla
přímo na táboře v Orlických horách
zatčena, a na více než tři roky skončila
za mřížemi…
I vinou odloučení se Želvě rozpadlo
manželství s Jiřím Friedrichem, kapitánem oddílu vodních skautů Rackové.
Později se znovu vdala. S manželem
Janem Svobodou žili v Nové Vsi
u Světlé nad Sázavou, narodily se jim
dvě dcery.
Po krátké obnově Junáka v roce
1968 založila Hana v Nové Vsi opět
skautský oddíl. Satisfakcí za oběť věrnosti skautingu se pro ni stala i třetí
obnova Junáka. Sestra Želva zemřela
v roce 1995. Je pohřbena ve Svatém
Kříži u Havlíčkova Brodu.
(os, mš)

ROZVOJ STÁLÉ VÝSTAVNÍ EXPOZICE LILIE ZA OSTNATÝM DRÁTEM
je možno podpořit finančním příspěvkem na účet HSKD.
Číslo účtu: 2100809877 / 2010

Foto: archiv, Jan Hejma a Slavomil Janov
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MOTIVAČNÍ PROGRAM OS 21

Foto: Ladislav Sitenský

Příběh kluka
s harmonikou

6

O prázdninách 1938 se vydala dvacítka skautů 45. oddílu Praha s vůdcem
Jindřichem Veselým na velkou výpravu na Balkán. Při měsíčním putování
vlakem i lodí navštívili řecký ostrov Korfu, Soluň i Atény, v Jugoslávii Split,
Skopje a Bělehrad. Pavel Winder je zachycen v horní řadě úplně vlevo,
s lodičkou na hlavě.
Foto: archiv/Skautský institut

a po týdenním
události, které
dětství, rodinám židovského původu
pobytu v Londýně
zásadně ovlivnily
začal, postupným oklešťováním práv
zpět přes Bruggy,
nejen Pavlův
a svobod, většinou marný boj o přežití.
Brusel a Norimživot. Letní
Dochovaly se často jen strohé a traberk do Prahy.
oddílový tábor
gické výčty transportů s daty, čísly
V létě 1938
na Sedlickém
a místy.
podniklo dvacet
potoce byl
Pavlova otce někdo udal, protože si
skautů z Pětačtynacisty zrušen
na sáňkách vezl pytel uhlí na topení,
řicítky balkánskou
a srpnový výnos
který však dostal od bývalého spoluvýpravu do Řecka.
Ministerstva školství
pracovníka (nesměl si ho zakoupit)…
Foto: rodinný archiv
Po těchto červencových
a národní osvěty rozho- V zimě 1941 byl zatčen, vyslýchán,
zahraničních výpravách vždy
dl o vyloučení „židovských
mučen a vězněn v Pardubicích. Poslénásledoval srpnový čtyřtýdenní tábor!
žáků“ ze škol s českým vyučovacím
ze byl převezen do koncentračního
Členem velice aktivního oddílu
jazykem. V září 1940 se již Pavel nemohl tábora v Osvětimi, kde na konci května
byl také vynikající fotograf Ladislav
vrátit do Prahy a nastoupit do septimy
1942 zahynul.
Sitenský – Imír. Právě on Pavla zvěčnil
lycea, a tím ani pokračovat v činnosti
Pavel byl spolu se svou maminkou
na dvou krásných portrétech v knize
v oddíle. V České Třebové se tak začal
počátkem prosince 1942 odvlečen
Se skautským pozdravem. Tam připsal
učit elektrotechnikem. Netrvalo dlouho do Terezína a již koncem ledna 1943
i osobní vzpomínku: „Tento skautík měl
a 28. října 1940 byl nacisty Junák
byli oba v transportu do Osvětimi,
opravdu velké hudební nadání a poslourozpuštěn a oddíly oficiálně ukončily
odkud se nevrátili.
chat ho byl požitek.“
svou činnost.
Jedinou, kdo z Pavlových nejbližších
Pavel byl ovšem nejen nadaným
Pokud po Mnichovu a zejména
unikl hrůzám holocaustu a přežil válečné
muzikantem, ale měl i značné techs 15. březnem 1939 mnohým skončilo
běsnění, byla jeho sestra Helena… (op)
nické schopnosti. Podle vzpomínek
*Zachariáš, Jiří. Lilie pod klopou, lilie za mřížemi. 3. kapitola – rukopis;
členů rodiny v patnácti letech vymyslel
http://www.svazskautu.cz/historie/lilie-pod-klopou-lilie-za-mrizemi
jakési zlepšení u holicího strojku značky
Philips a napsal do ústředí v Holandsku.
Z firmy Pavlovi odpověděli a nabídli
mu, aby u nich pracoval!
V druhé polovině roku 1940 nastaly
Vloni na podzim byl „pod střechou“
Mezi členy Kmene dospělých jsou však
Skautského institutu zahájen dlouhoi další, které právě v této době můžeme
dobý badatelský projekt Hrdinové války.
vidět nad stránkami starých skautských
Pátrání po neznámých osudech
kronik a deníků, v archivech, při
více než půl tisícovky skautů,
listování dokumenty rodinných
kteří se stali oběťmi nacipozůstalostí či v rozhovorech
stické zvůle za 2. světové
s pamětníky. V hledáčku
války, čeká na jaře vyhodpátrání členů KD po osudech
nocení úvodní etapy.
hrdinů války jsou například
Výzvu oldskautům
odchovanec „zlaté éry“ Foglak zapojení se do projektu,
rovy Dvojky Ruda Machart,
jsme přinesli v posledním
představitel branného
loňském čísle „magoše“.
skautingu v předválečném
Je potěšitelné, že výzva
Junáku plk. Bedřich Valla
v řadách členů Kmene
a další skauti.
dospělých padla na úrodPéče o skautskou historii je
nou půdu. Velký kus práce
jednou z oblastí motivačního
odvedl například Ondřej
programu OS 21. I díky hrstce
Přerovský – Lazebník,
oldskautů „s lupou v ruce“,
Na ty, kteří kroniku neznámých osudů skautských
nový pražský zpravodaj
kteří do sborníku hrdinů války
hrdinů války obohatí svými
KD. Své badatelské úsilí
chtějí postupně zapsat další
objevy a zpracovaným
přetavil nyní do vyprávění příběhem, čekají originální příběhy, se kmenový program
odznaky.
Pavel se sestrou Helenou.
o smutném osudu 18leténaplňuje a rozvíjí. Chopí se
Foto: rodinný archiv
www.hrdinovevalky.cz této výzvy ještě další?
ho Pavla Windera.
(sj)

Hrdinové války pod lupou

Kresby: Skautský institut

Pavel Winder se narodil
v květnu 1924 ve vísce
s poetickým názvem
Parník. Dnes je obec
severním předměstím
České Třebové. Pavlův
otec Viktor pracoval
jako účetní v textilních
továrnách. Matka
Elsa byla vyhlášenou
krasavicí. Její portrét
dokonce zdobil
československou expozici
moderního průmyslového
a dekorativního umění
na Světové výstavě
v Paříži v roce 1925.

Pavlův dědeček Maximilian byl
českým básníkem a posledním ředitelem židovské školy v Holešově. Strýc
Ludwig byl zase významným spisovatelem z tzv. Pražského kruhu kolem Maxe
Broda.
Pavel přišel do Prahy po ukončení
páté třídy obecné školy v Parníku.
Od září 1934 studoval na Francouzském gymnáziu v Bílé ulici v Dejvicích.
V Praze bydlel v rodině své starší sestry
Heleny v Londýnské ulici na Vinohradech. Na přelomu let 1937 a 1938 se
pak přestěhovali na Košířské náměstí.
Již s příchodem do Prahy se Pavel
pravděpodobně stává členem 45. oddílu Junáka v Praze XII, který vedl Jindřich
Veselý. V té době měl oddíl v Americké
ulici klubovnu, která „sestávala z několika místností a do té poslední byl
vestavěn srub“*. S tímto kdysi slavným
oddílem se Pavel účastnil letních
táborů na Želivce a také nejméně dvou
zahraničních výprav.
V létě 1937 byla Pětačtyřicítka součástí československého kontingentu
na 5. světovém skautském jamboree
v nizozemském Bloemendaalu. Po jeho
skončení pak 45. oddíl pokračoval z Rotterdamu lodí do Anglie
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Památnou „kvedlačku“ z Melechova
zdobí padesát zářezů

8

ani nedaleká zeměměřičská věž
s rozhlednou), celá oblast je

„Název připomíná
Mariana Vágnera,
jednoho ze statečných
skautských vůdců, kteří

Výstupová trasa od Smrčné
vede v polovině melechovského
úbočí kolem vzrostlého lesního
velikána s přívlastkem „král
buků“. K objetí stromu musí
rozpažit ruce nejméně tři lidé.

Foto: František Kupr

vyhledávanou turistickou lokalitou. Pro skauty pak dvojnásob:
Severním úbočím se dotýká až
legendární Foglarovy Sluneční
zátoky, a významná je i vzpomínaná studánka. I v turistických
průvodcích je kromě přívlastku
Melechovská označována také
jako Marianova.

Foto: Iva Majerová

V historkách o melechovském
vrchu se vyskytuje i místní yetti. Ač
sněžného muže nikdo nikdy nespatřil, podivné stopy se prý v zimě
objevují právě v okolí „krále buků“.
Není známo, zda je našli účastníci
letošního výstupu. Čtenáři, kteří ctí
osmý bod skautského zákona, ale
jistě s pochopením vnímají yettiho
šlépěje v tomto čísle „magoše“…

Foto: Iva Majerová

Foto: archiv

V nouzi
poznáš bratra...
Do redakce „magoše“ byl doručen dopis
s prosbou. Přišel ze Slovenska a pisatel
se v něm vrací k loňskému podzimnímu
česko-slovensko-polskému Trojsetkání
v Malenovicích. Třiaosmdesátiletý doyen
slovenského skautingu Vojtech Tóth
z Bratislavy napsal…
„…chtěl bych poděkovat bratrovi-oldskautovi, který byl na Trojsetkání
členem delegace Kmene dospělých
Junáka. Atraktivní součástí čtyřdenního programu mezinárodního setkání
byla i návštěva hradu Hukvaldy.
V mém věku mi už při chůzi pomáhá vycházková hůlka. Od vstupní
brány lesoparku v podhradí k soše
Lišky Bystroušky, připomínající
dílo zdejšího rodáka a hudebního
velikána Leoše Janáčka, jsem cestu
po rovině zvládl se skupinou dalších
oldskautů. Potom však už následoval
strmější a táhlý výstup k hradu.
Uvědomil jsem si, že dlouhý pěší
výstup sám nezvládnu a nechtěl
jsem zdržovat ostatní. Zvážil jsem,
že nahoru už nepůjdu. Přidal se však
ke mně zmíněný bratr a velice trpělivě
a v družném rozhovoru mě pomalu
provázel až na samotný vrchol kopce.
Bez jeho obětavé pomoci – a hlavně psychické Slovenští
oldskauti
podpory – bych výstup
u památníku
k hradu nezvládl! Jen
premiéry
díky němu jsem tak
Janáčkovy opery
Liška Bystrouška.
mohl poznat i tuto
zajímavou historickou Vojtech Tóth
pózuje první
památku a rovněž se
vlevo.
pokochat úchvatným

Při výstupu na hrad Hukvaldy
nelze minout sedm památných
buků, vysázených v polovině
18. století na tehdejším holém
svahu hradního kopce. Mohutný
kořenový systém stromů byl
postupně obnažen erozí a je
ojedinělou přírodní zajímavostí.
U jednoho z buků zachytil Vojtech
Tóth svého „bezejmenného“
společníka výstupu na hrad.

panoramatem
Moravskoslezských
Beskyd.
Při
nedělním
loučení
v Malenovicích jsem už svého
průvodce z Hukvald nezastihl. Chtěl
jsem mu ještě jednou poděkovat –
ale vlastně neznám ani jeho jméno!
Bylo by to možné prostřednictvím
vašeho oldskautského časopisu zjistit
a tlumočit mu znovu můj vděk za velkorysost i bratrskou pomoc?“
Nebylo složité vypátrat, že
adresátem poděkování Vojtecha
Tótha je Dobroslav Konvičný - Vous,
člen oldsdkautského klubu Jestřáb
z Hrachovce u Valašského Meziříčí.
Třeba k tomu více slov? (vt, lm, sj)

Foto: Slavomil Janov

Akce v režii oldskautů z Ledče
a ze Světlé nad Sázavou tradičně
otevírá kalendář Kmene dospělých. Ať už však skautské šlápoty
mířily na Melechov kdykoliv,
s dlouhou historií výstupu je nerozlučně spjat
doyen ledečského
skautingu, 90letý
Stanislav Kovařík
– Sonny. V Sonyho
tlumoku putuje
každoročně k vrcholu i 60centimetrová
„kvedlačka“ na promíchání čaje, bublajícího
tradičně v kotlíku nad ohništěm pod temenem Melechova,
u romantické lesní studánky.
Do štíhlé rukojeti přibývají
rok po roce „vrcholové“ zářezy.
Letos 7. ledna vyryl Sonnyho nůž
do švestkového dřeva už jubilejní
padesátý zářez!
Ač vrchol horského masivu
(715 m) se vzrostlým lesem neposkytuje kýžený výhled do krajiny
(a svému účelu už dlouho neslouží

se i po zákazu Junáka v roce 1948
vzepřeli komunistické moci,“ říká
Sonny u studánky. „Marian působil
na Plzeňsku jako středoškolský
učitel a až do poloviny 50. let vedl
ilegální oddíl. Po odhalení byl odsouzen, prošel jáchymovským lágry.
Na svobodu se dostal po pěti letech
s podlomeným zdravím. Přestěhoval
se do Ledče a byl mezi prvními, kteří
u nás v roce 1968 obnovovali skauting. Letité vězeňské útrapy si však
vybraly daň – Marian v únoru 1969
zemřel. Bylo mu pouhých 59 let…“
Letošní novoroční „Mt. Melechov“ byl opravdu zimní:
Sněhová peřina pokrývala obě
výstupové trasy od Smrčné
i Ledče, rtuť teploměru klesla 15
dílků po nulu. Vzdor mrazivému
počasí si však půl druhé desítky
oldskautů z místních klubů,
Fo
to:
Fra
ale i středočeského Konti
šek
lína a Městce Králové,
Ku
pr
nenechali ujít příležitost znovu pokořit
vrchol – a být svědky
jubilejního zdobení
melechovské „kvedlačky“.
A určitě ne posledního!
(sj, fk, sk)

Foto Vojtech Tóth

FAKTA A ZAJÍMAVOSTI

Až do období
poválečné
obnovy
Junáka
sahá historie
Foto: František Kupr
zimních
výstupů na vrch
Melechov. Původně
vánoční výšlap na vrchol
dominantního masivu
středního Posázaví se
v posledním čtvrt století
přesunul na první sobotu
Foto: Zdena Šulová
po Novém roce.
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Skautský šátek
z Divokého západu?

V Evropském regionu ISGF jsou sdruženy téměř tři desítky
zemí. Vznik národních společenství probíhal v mnoha z nich
rozdílně, liší se i podobou skautingu dospělých.

Zkraje nového roku – 10. ledna – si milovníci westernové
romantiky a historie osidlování amerického Západu
připomněli 100 let od úmrtí legendy Divokého západu, lovce
bizonů, zvěda a nakonec principála revue Wild West Show –
Buffalo Billa.

Foto: archiv

Kresba: B-P

Historické dokumenty se příliš
nezmiňují o stopě, kterou Buffalo
Bill – vlastním jménem William
Frederic Cody (26. 2. 1846 – 10. 1.
1917) – zanechal ve „skautské prérii“. Jeho místo u kolébky skautingu
není přesto okrajové.
Na sklonku 19. století se díky
turné Wild West Show po západní Evropě stal i v Anglii módním
hitem kovbojský klobouk – stetson.
Před jednou z vojenských cest si
jej v londýnském přístavu zakoupil
i Robert Baden-Powell. Při

jízdách v ostrém jihoafrickém
slunci pak ocenil široký lem
klobouku. Později byla
Co Buffalo Bill vrazil do kobyl,
i podle stetsonu navržena klasická skautská
za to by si dneska koupil automobil.
pokrývka hlavy.
Kovboj na koni už se nehoní,
Zároveň se traduje
ačkoliv mu fordka nevoní…
(a potvrzují to i zdroje
Scout Boys of America), že
v roce 1903, kdy B-P zhlédl

Rukou Baden-Powella vznikla i kresbička
Buffalo Billa se skautem a indiánem!
V USA je slavný westman živou
legendou i pro dnešní skauty, kteří jsou
častými návštěvníky Codyho muzea
v coloradském Denveru.

Leckde jsou možnosti programu
dospělých podmíněny ekonomickou vyspělostí jednotlivých států.
Vliv na činnost má také početnost
členstva, stejně jako spolupráce
s národními skautskými organizacemi. Je zajímavé porovnávat oldskauting u nás a za hranicemi.
Jedinečným fórem k poznání, porozumění i hledání cest ke shodným
formám skautingu dospělých jsou
mezinárodní konference, workshopy, setkání a další obdobné akce.
I s tímto cílem se před jarním
Evropským workshopem na zámku Smolenice na Slovensku sešli
na konci ledna v Trenčianské Teplé
představitelé dvou slovenských národních organizací dospělých skautů s Hansem Slancem, pověřeným

koordinátorem workshopů ISGF, a jeho kolegou
z rakouské skautské gildy
Johannem Hirschem.
„Program workshopu zajišťuje výbor evropského regionu.
K přípravě by však měly
být ve větší míře přizvány
i národní organizace. Máme
zájem představit zahraničním účastníkům workshopu
na Slovensku i naši historii, kulturu
a skauting. I o tom jsme diskutovali
s hosty z Rakouska,“ popsal setkání prezident asociace Dospělých
skautů a skautek Slovenska Vladimír
Janečka – Bobor. „Věřím, že tato
schůzka přispěje k eliminaci dalších
‚třecích ploch‘ i do budoucna.“
ISGF se snaží pro členské země vy-

Nášivky dvou oldskautských
organizací našich východních
sousedů: 1. Kruh dospělých skautů
a skautek Slovenského skautingu, 2. Skautská gilda Slovenska.
V ISGF jsou obě zastoupeny
„střechovou“ asociací Dospělých
skautů a skautek Slovenska.

tvářet podmínky, které podporují rozvoj mezinárodní dimenze skautingu
dospělých. Evropský výbor například
přislíbil finanční podporu pro účast
na workshopu. Díky ní by tak na Slovensko měli přijet i zástupci zemí,
kteří původně účast neplánovali.
(vt, vj)

v Londýně představení show Buffalo Billa, byl díky kostýmům Codyho
jezdců inspirován pro zavedení
skautských šátků!
Zcela bez pochyb o westernovém
původu jsou pak prvky zálesáckých
a kovbojských dovedností, které
B-P včlenil do příručky Scouting For
Boys (Skauting pro chlapce), poprvé vydané v roce 1908.
(sj)
Foto: archiv
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Foto: Vojtech Tóth

Na společné cestě k obzoru

O proslulém hrdinovi
Divokého západu
se zpívá i v písních
od skautských ohňů.
V repertoáru nejstaršího
českého oddílu – Pražské
Dvojky je např. trampský
evergreen Do Ameriky.
Píseň vyšla i na albu Hoši
od Bobří řeky zpívají.
Ovšem s Codyho údajně
odmítavým postojem
k automobilům to nebylo – jak dokazuje archivní snímek z počátku 20.
století – nijak žhavé…
11

MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSTVÍ
PŘEKONÁVÁ HRANICE I BARIÉRY

V loňském roce uplynulo 25 let od chvíle, kdy za aplausu delegátů světové
konference IFOFSAG 1991 v řeckém Chalkidiki byli čeští a slovenští oldskauti
přijati za členy mezinárodního společenství dospělých skautů.
Kmen dospělých se v průběhu uplynulého čtvrt století začlenil do ISGF
jako aktivní národní společenství. Hned v roce 1995 byli dospělí skauti
Junáka pověřeni uspořádáním 2. Evropské konference v Brandýse nad Labem. V roce 100. výročí českého skautingu (2012) jsme v Plzni zase hostili
účastníky 7. konference Středoevropského subregionu.
Jako účastníci i organizátoři jsou členové KD aktivní v evropských
workshopech a prosazují se i v dalších mezinárodních strukturách ISGF.
S nejbližšími sousedy ze Slovenska a Polska vytvořili čeští oldskauti již
dvacetiletou tradici Trojsetkání.
Není pochyb, že při všech mezinárodních setkáních ISGF se mezi účastníky stírají hranice zemí a překonává jazyková, rasová i náboženská různorodost. Přesto je v Kmeni dospělých mezinárodní spolupráce v řadě klubů
i v zájmu mnoha oldskautů stále spíše popelkou a opomíjenou oblasti
programu. Už téměř do zapomenutí upadl u nás například projekt Twinning, jímž ISGF zastřešuje a podporuje přímé kontakty místních
gild (klubů) z různých zemí.
Také letošní kalendář hlavních mezinárodních akcí
nabízí pro Kmen dospělých skvělé příležitosti k výraznějšímu rozvoji programu OS 21 v jeho čtvrtém pilíři.
Dokážeme je plně využít?
(os)
Někteří zanícení světoběžníci svoje putování po mezinárodních akcích dospělých
dávají okázale najevo i nášivkami
na skautské garderobě. Inu, jiný kraj, jiný
krojový mrav…

7. EVROPSKÝ WORKSHOP
zámek Smolenice, Slovensko
3. – 8. 3. 2017

5. SETKÁNÍ
STŘEDOEVROPSKÉHO
SUBREGIONU
Linec, Rakousko
9. – 14. 6. 2017

21. TROJSETKÁNÍ (PL-CZ-SK)
Gdaňsk, Polsko
29. 9. – 8. 10. 2017

Kresba a foto: archiv

28. SVĚTOVÁ
KONFERENCE ISGF
Denpasar, Bali, Indonésie
9. – 14. 10. 2017

