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Stalo se dobrou tradicí obohatit oddílovou schůzi nějakou myšlenkou. Pokusme se letos, 

v roce jubilejních osmiček“ zamyslet nad kulatým výročím samotného SO. Tak jako skauting za 
dobu své existence, i SO nacházel své místo, uplatnění a význam v hnutí. Přirozeně se mění, ubývá 
v něm bardů, pamatujících předválečný skauting, dnes převažují ti, co se stali skauty po válce a 
brzy přibydou další, co začali skautovat ještě později. 

Co pro nás členství v SO znamená? Je to především vysoké vyznamenání za celoživotní 
oddanost skautským ideálům. Jako jediné vyznamenání kromě uznání celoživotních zásluh ukládá 
i povinnosti a zavazuje sloužit hnutí, pokud to jde, bdít nad jeho čistotou a věrností jejím 
myšlenkovým základům. 

 Skauting je výchovné hnutí, jehož cílem je dle zakladatele především charakter a schopnost 
postarat se o sebe a jiné. Byl a  snad pro nás pořád ještě je něčím posvátným, díky vzpomínkám a 
své dobré pověsti byl v dobách jeho zákazu za totality opředen jakýmsi mýtem, pro odpůrce 
totalitního režimu jedním ze symbolů svobody a demokracie. O tuto gloriolu zapovězeného přišel, 
stal se již něčím samozřejmým, má zelenou, s obrovskými možnostmi různých programů 
i  mezinárodních styků, které při krátké obnově činnosti v roce 1968 nebyly možné, protože 
i  násilně ukončený obrodný proces předpokládal vedoucí úlohu komunistické strany 
a o mezinárodním bratrství se západními zeměmi nemohla být ani řeč. 

Stále však zůstává oním výchovným hnutím s původními principy. Má organizaci, která má 
umožnit a zajistit hnutí prostor, nedokáže však svými, z právního hlediska patrně nutnými 
předpisy a  kompetencemi, jak jsou nyní nazývány znalosti a schopnosti požadované 
u vůdcovských zkoušek, vystihnout a dát do paragrafů to hlavní – přátelství, smysl pro 
spravedlnost, fair play, spolehlivost, radost, romantiku a legraci. 

Prostředky i metody se mění, využívaly toho, co bylo moderní ve své době, bylo by proto 
pošetilé ustrnout a odmítat, co je moderní dnes. Pokrok lze jen uvítat a fakt, že se něco dělalo 
jinak, ještě neznamená, že to tak bylo nutně lepší.  

Kde je tedy naše místo? Význam SO tkví v tom, že jeho členové působí jako výrazné skautské 
osobnosti tam, kde jsou - v hnutí, v rodině, na pracovišti nebo ve společnosti. Mnozí členové SO 
se dosud uplatňují ve vedení středisek, vedou různé kurzy, nebo jsou dokonce instruktory LŠ, 
pokud na to stačí. Je však také nutné si uvědomit, že tomu tak nebude napořád a že je jen dobře, 
když jejich místa převezmou mladší. Zkušenosti již mají. 

Skauting je způsob života a je na nás ukázat, že tomu tak je. Na Jesenické LŠ bývá pravidlem 
návštěva Hanácké družiny SO a  beseda s jejími členy. Ti vyprávějí o svých zážitcích i  zkušenostech 
a beseda bývá ve zpětné vazbě frekventantů hodnocena jako jeden z nejpůsobivějších bodů 
programu. Sám jsem mnoho let instruktorem JeLŠ a pro škarohlídy mohu prohlásit, že tam v drtivé 
většině přicházejí nádherní a čistí mladí lidé, kteří tam kromě nabývání vědomostí prožívají 
opravdové bratrské prostředí a odcházejí plni společného nadšení a odhodlání pokračovat po 
skautské cestě vzhůru a nést naši pochodeň dál, než ji předají dalším.  

Jak tedy můžeme chápat svůj úkol? Znamená to pochopit své místo – být vzorem – ne již 
zručností, nemusíme vyhrávat soutěže s mladými, ale můžeme působit životní moudrostí. Mladí 
mají neradi mentorování, ono proslulé – „tak to za našich dob nebývalo“. Přiznejme si, že i ve 
skautu nebyli vždy všichni čistí a že skautskými oddíly prošlo i mnoho darebáků nevalných 
morálních kvalit. O to důležitější je poukázat na skutečné lidské hodnoty a dokázat, že skautským 
životem lze žít i v dnešní komercí poznamenané době. 



Možná, že by bylo vhodné zmínit se i o tolik probíraném dřívějším členství v skautingu 
nepřátelské KSČ jako překážce přijetí nových členů. V neupřímné době schizofrenního rozporu 
mezi smýšlením a  jednáním, kdy překážkou v profesní kariéře mohla být i  návštěva kostela, se 
nelze divit, že někteří lidé volili možnost, jak docílit postavení, odpovídající jejich schopnostem, 
nebo jak dostat děti na studie, cestou vstupu do strany, která jim to zajistila, aniž by se s ní vnitřně 
ztotožnili. Jsem přesvědčen, že mnozí z těch, kdo tak učinili, konec vlády všemocné strany uvítali, 
že s ní nesouhlasili, ale nepřišlo jim, že svým členstvím její politiku vlastně schvalovali a stali se tak 
její součástí. Určitě i oni udělali a  někteří dosud dělají pro skauting mnoho dobrého a patří jim 
za to dík. Pragmatické přizpůsobení se situaci a jednání v rozporu se svou ctí a svým svědomím lze 
však těžko vysvětlit a zdůvodnit těm, kdo nezažili totalitu a není přijatelným příkladem stálosti 
a věrnosti skautským ideálům. Příkladem, kterými by chtěli a měli členové SO být.  

Výuka vede k vědomostem, znalostem i k dovednostem. Zásadní a důležité je však nejen to, 
co skaut umí, ale také jaký je, jaké má vlastnosti. K těm skautským patří nezištnost, obětavost, 
spolehlivost, opravdovost, umění být bratrem a přítelem. Vždyť každý bod zákona začíná „skaut 
je…“  a  ne “skaut umí“. 

Inteligence, vzdělání ani znalosti ještě nezaručují dobrý charakter, víme, že i mnozí politici, 
akademičtí hodnostáři nebo i  umělci nebyli zrovna čestnými lidmi, že dokonce řada zločinců je 
vysoce inteligentní s vynikajícími vědomostmi.  

Hnutí není totožné s organizací, existuje v něm mnoho nepsaného, předpisy 
nepostižitelného. Například, že ten nejlepší skaut není ten, kdo nejvíce zná, ale ten, kdo nejlépe 
žije skautským způsobem života, že jeho hodnota nemusí být dána jeho postavením v pavouku 
funkcí – vždyť Jaroslav Foglar, který ovlivnil několik generací (sám k jedné z nich patřím), byl jen 
vedoucím oddílu, snad střediska, nebo bratr Ladislav Rusek – Šaman neměl v organizaci žádnou 
funkci, přesto byl držitelem Stříbrného vlka, skautským myslitelem a grafikem, který zanechal po 
sobě obrovské množství skautských publikací a po celém světě rozšířené stovky grafik se 
skautskou tématikou. 

Vztah vedení skautské organizace a SO také prošel vývojem – od uctivého obdivu a uznání, 
přes snahu omezit práva členů a  postavit SO zcela mimo organizaci, až po nynější rehabilitaci 
a vzájemný respekt. 

Nemohou mít všichni inteligenci genia s IQ nad 130, ovládat několik jazyků, – nemusí každý 
vynikat v skautských dovednostech, být zručným v lasování, uvázání uzlů poslepu, s postupujícím 
věkem to půjde stále hůře, ale každý z nás, od těch nejmladších až po ty nejstarší, může být 
dobrým člověkem.  

Ke kladným vlastnostem patří i pokora. Buďme oprávněně hrdi na to, že se nám dostalo cti 
být členy tohoto oddílu, ale nepovažujme se za každou cenu za něco lepšího, patříme k hnutí tak 
jako všichni ostatní, ať už nás organizace zařadí kamkoliv, takže vše, co se hnutí týká, týká se nás 
všech. Máme-li být dobrým příkladem, udělejme to svými postoji a pokusme se zachovat a předat 
to nesdělitelné, ono někdy až dojemné nezištné bratrství, hřejivý pocit, že je nám mezi sebou 
dobře. Domovenka „Svojsíkův oddíl“ by měla být zárukou, že ji nosí skautská osobnost, s kterou 
stojí za to se setkat. Nemusíme být dokonalí. Stačí, když budeme konat, jak dovedeme nejlépe. 
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