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Karel Kryl - Děkuji
Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest,
bych mohl věnce vázat,
děkuji, děkuji za bolest,
jež učí mne se tázat,
děkuji, děkuji za nezdar:
ten naučí mne píli,
bych mohl, bych mohl přinést dar,
byť nezbývalo síly,
děkuji, děkuji, děkuji.
Děkuji, děkuji za slabost,
jež pokoře mne učí,
pokoře, pokoře pro radost,
pokoře bez područí,
za slzy, za slzy děkuji:
ty naučí mne citu,
k živým, jež, k živým, jež žalují
a křičí po soucitu,
děkuji, děkuji, děkuji.
Pro touhu, pro touhu po kráse
děkuji za ošklivost,
děkuji za to, že utká se
láska a nevraživost,
pro sladkost, pro sladkost usnutí
děkuji za únavu,
děkuji za ohně vzplanutí
i za šumění splavu,
děkuji, děkuji, děkuji,
Děkuji, děkuji za žízeň,
jež slabost prozradila,
děkuji, děkuji za trýzeň,
jež zdokonalí díla,
za to, že, za to, že miluji,
byť strach mi srdce svíral,
beránku, děkuji,
marně jsi neumíral,
děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji ...
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Zemřel Jiří Stránský; jeho „VZKAZ“.
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„Představuj si, že každý den, jenž se
rozzářil, je tvůj poslední. Vděčně pak
přijmeš každou hodinu, se kterou tvoje naděje již nepočítala.“
Quintus Horatius Flaccus
Zdroj:
https://citaty.net/citaty-o-vdecnosti/

Svojsíkův oddíl byl v r. 1970 založen z vděčnosti těm, kdo obnovovali skauting a otvírali další
budoucnost. Karel Kryl otvírá ještě další rozměr vděčnosti …
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ODDÍLOVÉ ZPRÁVY
OTEVŘETE SVÁ SRDCE

V duchu této výzvy proběhla v neděli 28. 4. 2019 skautská mše svatá v Rudě nad Moravou, v kostele sv.
Vavřince. Mše se zúčastnili nejen ti mladší členové Junáka, ale i několik členů Hanácké družiny Svojsíkova oddílu.
Mši celebroval duchovní správce farnosti P. Michal Krajewski, který v minulosti při rekonstrukci skautské
klubovny ochotně skautům zapůjčil ke schůzkám místnost na faře. V kázání promluvil i o soužití mladší generace
s tou starší. Že není správné, když ti mladší se od starších odtahují, i když právě od nich by mohly čerpat životní
moudro. Poprosil o hluboké zamyšlení nad tímto tématem, zamyšlení o nějaké nápravě. Zazněla i vzpomínka na
sestru Květuši Janatovou – Mogaju, která nás opustila právě v den skautského svátku, dvacátého čtvrtého dubna
2019, v nedožitých 83 letech. Pro skautskou mši je charakteristické, že obvyklé varhany nahradí skautská kapela.
Bylo tomu i tentokrát v čele s br. Oldou Tanertem, který muziku přitvrzoval na kontrabas. A dalších nástrojů se
našlo dost a dost - kytary, banjo, ukulele, flétny. Místní občané se vždy na skautskou mši těší a zůstávají poslouchat i po mši.
Jaroslav Frič - Norek
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Zápis z družinové schůzky Pražské družiny Svojsíkova oddílu
dne 14. května 2019 v klubovně na Celnici (Praha 7 - Holešovice)

Bohaté pohoštění jako vždy, připravily sestry – čaj, kávu, ořechové řezy, bábovku, slané pečivo …
Schůzku zahájila rádkyně družiny ses. Hůlková – Amálka, všichni přítomní zazpívali 1. sloku
Junácké hymny. Poté ses. Amálka přednesla citát nedávno zemř. členky Svojsíkova oddílu ses. Iva-vy:

„Kdo chce rychleji vyrůst v opravdového člověka, musí na sebe dávat víc pozor a
chovat se jako dobrý člověk! Vždy a všude, ke všem a ke všemu!“
Doc. PhDr. Dobromila Iva Vaňková, CSc. (Iva-va)
Amálka přivítala hosta - br. Václava Bedřicha z Jihočeské družiny SO (skautoval
v Českém Krumlově a nyní žije opět trvale v Praze), přečetla pozdravy od sester a
bratří kteří nemohou docházet na družinové schůzky a připomněla narozeniny členů
narozených v březnu, dubnu a květnu.
Důležitým bodem bylo schválení nového kandidáta do Pražské družiny SO
– br. Pavla Husníka – Kennedyho. Návrh na členství podal br. Pechar – Pluto, ten
také vysvětlil, proč ho doporučuje. Členství by platilo až od příštího roku, neboť návrh přišel až po
řádném termínu. Byl přečten civilní i skautský životopis br. Kennedyho. (dříve skautoval ve Slaném, dnes
ve středisku Platan v Praze 4). Návrh by jednomyslně schválen.
Ses. Amálka přečetla návrh Řádu SO který doporučuje oddílová rada SO – všichni přítomní
členové návrh odsouhlasili. Následovala diskuze:
Windy vyjádřil lítost nad skutečností, že br. Vladimír Chohola - Logan nemůže být členem SO pro jeho
neuvážené mladické rozhodnutí vstoupit do KSČ v době Pražského jara. (po několika týdnech řady KSČ
opustil). Dle některých členů je Logan výborný skaut a je škoda, že nemůže být v SO.
Derviš si postěžoval, že ze Statutu i Řádu „vypadlo“ jak postupovat v udělování Čestných let.
Vůdkyně SO Hana Bouzková vysvětlila jak přistupovat k letům 1970 – 1990 a připomněla skutečnost, že
nově mohou být navrhováni kandidáti do SO po 25 letech aktivní činovnické služby v Junáku. Pokud
činovníci vyvíjeli aktivitu při práci s mládeží, může jim být navrženo i jiné vyznamenání.
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Po rozsáhlé diskuzi bylo oznámeno, že od ledna 2019 platí nový Statut - Členství ve Svojsíkově
oddíle, se kterým nás Amálka také seznámila.
Program pokračoval výrobou Origami

Ty nás učila vyrábět ses. Milena Bláhová – Míťa, která se Origami dlouhodobě zabývá. Ses. Amálka
rozdala papíry na skládání, Míťa přinesla barevné čtverce a předvedla na ukázku několik sestavených
předmětů i několik knížek s návody. Z ukázek jsme si měli vybrat, co chceme vyrábět a tak přítomní
vodní skauti (Čil, Oskar) nejprve vybrali plachetnici. Pak jsme vyráběli košíček. Amálka – ač tvrdila, že
jí na DLŠ rukodělky moc nejdou - byla jedna z nejlepších. Míťa postupně předváděla, ostatní jí napodobovali. Většině se to dařilo.

Mezi tím vyprávěl br. V. Bedřich o svém
životě. Začínal v „Křemencárně“ - br. Reinsberg
– Amundsen; důl Nosek; gymnázium v Michli;
za ženu si vzal medičku; 3 synové (ministranti);
pak do Českého Krumlova; oční oddělení; rekreace ROH v Krkonoších; nyní zpět do Prahy.
Bratr Čil se ještě zmínil o nedávném
Odemykání Dyje (na 250 účastníků, v pramicích 4 děti + kormidelník), na trati 3 jezy …
Plánovaná schůzka s přespáním a
ohněm v Roztokách 17. -19. května 2019
byla zrušena.
Příští setkání SO je v sobotu 21. září 2019 (výroční – celostátní) jako vždy v aule Vinohradské nemocnice.
Přivítáme pomoc při pohoštění!
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Amálka schůzku ukončila za spoluúčasti přítomných zpěvem Večerky a potřesením rukou
v Gilwellském kruhu.
Další setkání Pražské družiny je v úterý 12. listopadu 2019 opět zde na „Celnici“.
Účastnilo se 19 členů dle presenční listiny.
Br. Windy dal kolovat svojí sbírku Foglarových přítisků na lísky a obálky Tomáše Szennaie – Tom Seta:

Zapsal: V. Nosek – Windy
doplnila: Amálka
foto: Derviš
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VÝJEZDNÍ SCHŮZKA HANÁCKÉ DRUŽINY SO V LOŠTICÍCH
Jak už je nepsaným zvykem v naší družině, přesouváme se
z Olomouce k jednáním i mimo Olomouc. Abychom poznali, co
kde je v našem kraji zajímavého, navštívili bratry a sestry, kteří
se pro nemoc schůzek účastnit nemohou. A některým popřát
k životnímu jubileu. A tak bylo navštívit rozhodnuto v úterý 21.
5. 2019 město Loštice, město světoznámých tvarůžků ale také
město, kde se nachází Říše řezbáře Jaroslava Beneše. Tento
zajímavý človíček, který proměnil svůj domek i nedalekou
autobusovou zastávku v muzeum svých dřevěných výtvorů. Výtvorů, které tvoří v dílničce přilepené k domku, která se pyšní
organizovaným nepořádkem. Pan Beneš vlastní několik certifikátů z agentury kuriozit a v Lošticích ho můžete potkat v jeho
středověkém hábitu s rudolfínským baretem na hlavě. A také ve
špičatých střevících, připomínající tuto dobu. Někdo by řekl svéráz, ano, svéráz, ale
s úžasnou životní filozofií, svéráz, který má vrozený cit pro dřevo. Ze kterého vyrábí
betlémy, brože, nejrůznější figurky. Už v předsíni vás uvítá věšák s několika variantami
jeho obleku a také cedulka na dveřích koupelny, která varuje před vstupem do této
nebezpečné místnosti. V každém koutě této jeho říše na vás něco vybafne. Tu vycpaná
lasička, tu liška Bystrouška ve všech variantách. A spousta jiných bizardních dřevěných
předmětů, které vyplňují domek tak dokonale, že má člověk někdy problém dostat se do
další místnosti i do patra. Takže některé napadla myšlenka, kde vlastně pan Beneš
přespává. Zřejmě jako exponát či netopýr, zavěšen někde ve volném koutě. Ještě společné

foto a už auty odjíždíme ke klubovně loštických skautů. Bývalé celnici z doby, kdy nacisté
rozdělili Československo na Sudety a Protektorát. Stála na hranicích mezi těmito státními
útvary a po skončení II. světové války ji získali skauti, kteří ji na původním místě rozebrali
a na ručním vozíku odvozili do borového lesíku nedaleko Loštic, kde
ji opět sestavili. Klubovna přežila dobu nepřízně a teď zase slouží
skautům. Podívali jsme se na fotografie z činnosti střediska, probrali
nějaké organizační informace. Pak už se přálo našim jubilantům.
Bratři Jenda Sršeň a prof. Broněk Hlůza už patří k devadesátníkům.
A Broněk dostal zvláštní dárek. Br. Havran vyrobil dřevěného
praváka a pak jsme jej pečlivě namaskovali do borůvčí. A při
přípovědné vycházce jej Broňa objevil. Neskrýval překvapení a ra6

dost. Pak už jen poděkování zástupcům vedení střediska za pohostinnost a odpoledne
odjíždíme domů. Do Loštic se opět rádi někdy podíváme.
Jaroslav Frič - Norek

Informační zdroje
„Na skautovu čest možno spolehnout“

(První bod Zákona dle B-P)

Zdeněk Navrátil

POKORA I

SEBEVĚDOMÍ

Skaut je rytířem moderní doby
Světový skauting vstoupil už do druhého století svého působení. Také náš, český skauting, ho
následuje téměř po stejnou dobu a oslovuje už několik generací naší mládeže. Nebylo to vždy jen
snadné, jeho zásady a mravní zakotvení se příčily režimům, které naši zemi k její nesmírné škodě
dokázaly na dlouhá období ovládnout. Bylo to vždy ke škodě nejen státu, ale i národa, jeho
morálky, ke škodě hmotné i kulturní a intelektuální. Poškození se nevyhnulo ani skautskému
hnutí, které se muselo rovněž s tímto postižením vyrovnat jak samo v sobě, tak i ve své pověsti a
možnosti působení na naši společnost. Úhrnná doba jeho zákazů dosahuje téměř celé poloviny
doby jeho existence. To vše se na něm zcela zákonitě projevilo a nyní je pouze na něm, aby se ze
své minulosti dokázalo plně poučit a se ctí vymanit.

Duchovní orientace skautingu
Původním záměrem zakladatele světového skautingu Lorda Baden-Powella byla jeho
představa, že se mu podaří mladé lidi, často jen se bezcílně toulající slumy vznikajících
center průmyslové revoluce přelomu století, upoutat svým programem, který jim měl dát
především životní orientaci a přispět k jejich výchově v dobré občany jejich vlasti. Byl to
na prvém místě zajímavý program, jenž je měl do jeho hnutí přilákat, který se pak navíc
opíral o pevná pravidla, vedoucí je k předsevzatému cíli. Tato „pravidla“ shrnul přehledně
do deseti bodů, podobně, jako byla už dříve stanovena pevná mravní kriteria v židovskokřesťanském Desateru Božích přikázání. To bylo ovšem pro tak hluboce věřícího
křesťana-anglikána Baden-Powella zcela samozřejmé. Takové duchovní zakotvení považoval za zcela prioritní. Do těchto pravidel, která nazval Zákonem – skautským
zákonem –, vložil svoje představy a premisy, které měl skaut v životě naplňovat a dotvářet
tak své osobní vlastnosti i vztah k okolí – k lidem, přírodě a světu. Předpokládal, že
„skautství“ bude představovat jakýsi „řád“ a proto mu dal jako vzor středověké rytířství.
To pro něho bylo „ideologií a životním stylem šlechty“ – (1). Rytíř totiž nebyl pouhým
„oplechovaným bojovníkem“, šířícím jen zkázu, zmar a často i smrt, ale „společenskou
poctou, související s myšlenkou rytířství jako Božího bojovníka“ – (1). A takovými měli
být i jím vedení mladí hoši, jimž svůj „program“ předložil. Jako osobní vzor a patrona jim
představil svatého Jiří, který ovšem v té době byl rovněž patronem Anglie. Nic na tom
neměnil ani fakt, že nelze zcela exaktně doložit, zda tento světec vůbec žil; důležité pro
něho bylo, že je symbolem vítězství Dobra nad Zlem.
Podle představ B-P rytíři „svou čest považovali za posvátnou věc. Byli věrní
Bohu, králi a své zemi. Obzvláště ohleduplní a zdvořilí byli ke všem ženám, dětem a
slabým lidem. Pomáhali všem, potřebným dávali peníze i jídlo a šetřili, aby mohli
rozdávat“ – (2). Patřili ke šlechtě, třebaže nepříliš vysoké, ale přesto patřili mezi
„urozence“, jak se tehdy říkalo. Na erbu nad vstupem do zámku v Budišově nedaleko
Velkého Meziříčí, vybudovaného v 70. letech 16. století panem Václavem Berkou z Dubé,
můžeme si přečíst rodové heslo „NOBLESSE OBLIGE“ – totiž že „urozenost zavazuje“.
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Proto také měl být skautský zákon pro všechny skauty naprosto závazný. Aby se jeho
důležitost ještě více zdůraznila, stvrzovali skauti svoje pevné odhodlání ještě slavnostním
slibem.
Pozorným pročtením jednotlivých bodů skautského zákona a také domýšlením
jejich požadavků můžeme dospět ke dvěma zajímavým závěrům. Tím prvním je
skutečnost už dlouho zdůrazňovaná, že o tom, jsme-li skauty, rozhodujeme vlastně sami.
Z jejich formulace totiž zcela jasně vyplývá, jakým skaut je. Znamená to tedy, že není-li,
není ani skautem. „Tertium non datur“ – jak říkávali staří Římané. Třetí možnost totiž
neexistuje. Je to značně ultimativní, ale je to skutečně jakési „buď a nebo“. Skauting
ovšem ví, že jsme lidé chybující, učí však, jak takovým pokleskům nejlépe nejen
předcházet, ale pokud k nim snad přece dojde, jak se rychle vzchopit, vrátit se znovu a
nezlomen na skautskou stezku, případně jak napravit toto pochybení.
Druhý poznatek je méně patrný. Ačkoliv celý skautský zákon je odrazem
křesťanského Desatera a to nejen svou podobou, ale i náplní, je s podivem, že v něm není
zdůrazňována spiritualita, a už vůbec ne religiozita, na níž B-P tak často trval. Vyplývá to
z jeho četných vyjádření ve skautském tisku i z jeho písemných prací. Prohlásil, že „skaut
je věřící a já odmítám všechny formy skautingu, které nemají náboženský základ“ – (3).
Časopis francouzských skautů „ECLAIREURS“ uvádí ještě zřetelnější pokyn, že totiž
„každý skaut by měl být příslušníkem církve“ – (4). To jsou nesmírně závažná slova a
nelze je jen tak snadno ignorovat.
Zda nedostatečně zdůrazněný duchovní rozměr v Zákoně byl skutečně záměrem,
či jenom mimoděk nastalou situací, je obtížné dnes rozhodnout. V každém případě to bylo
přínosné v době, když se začal skauting šířit do oblastí s jinou než pouze na křesťanství
vybudovanou kulturou. I to měl Zakladatel na mysli, protože vnímal jiná světová monotheistická náboženství velmi vstřícně. Říká – „katolictví, protestantství, islám atd. (…)
Základním bodem je to, že vyznávají Boha, třebaže rozdílnými způsoby. Podobají se
vojákům téže armády“ – (3). Je to současně vstřícné i těm, kdo víru nemají, ale upřímně
hledají – jak říká např. naše slibová formule – nejvyšší Pravdu a Lásku. Na druhé straně
však, jak připomínají naši francouzští bratři, prohlásil, že „člověk nestojí za mnoho,
jestliže nevěří v Boha a neposlouchá Jeho zákony“ – (4). Tak by se mohlo stát, že poukaz
na absenci spirituality v našem Zákoně by mohl být dvousečným zjištěním. V tomto směru
má náš skauting své dlouholeté zkušenosti. Ale je potřeba vidět ještě další podmínky.
Ačkoliv – jak jsme tu naznačili – nebyla spiritualita v jednotlivých bodech Zákona
explicitně citována, bratr Zakladatel na ni nezapomněl. Byla totiž uvedena v jím sepsané
anglické slibové formuli, kde upomíná na největší přikázání křesťanství, jak je podle
evangelia sv. Marka sdělil Ježíš Kristus židovskému učenci (Mk 12, 29-31). Ve zřetelné
podobě byla později označena jako tzv. základní mravní principy skautingu, totiž služba
Bohu, služba bližnímu a služba sobě. Oficiálně byly těmito slovy kodifikovány mnohem
později, na 26. mezinárodní skautské konferenci v kanadském Montrealu v červenci 1977
(5). Jejich respektování a přijetí je – jak se domnívám – stejně důležité, ne-li důležitější,
než respektování a přijetí skautského zákona. Uvedu zde na potvrzení toho něco, za co
možná sklidím hodně kritiky. Pokyny jednotlivých bodů našeho zákona jsou především
etickými pravidly této kultury a společnosti, která by měl respektovat každý kultivovaný,
vychovaný a dobře se chovající člověk. Skutečnou orientací skauta pak je jeho morální
ukotvení, obsažené právě v oněch základních principech, přesto tak často opomíjených.
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Cesta českého skautingu k jeho duchovnímu rozměru nebyla lehká, třebaže
zakladatel našeho hnutí – A. B. Svojsík – byl jí příznivě nakloněn (jak uvedl V. ZatloukalŠevlk ve své kronice katolických skautů) – „skauting znamená křesťanství v nejhlubším
jeho smyslu“. Rovněž R. Plajner, který byl občas neprávem obviňován z levicových
názorů, kdysi prohlásil, že „nade vším technickým (…) stojí ovšem vysoko junácký zákon,
mravní závazek zapečetěný dobrovolným junáckým slibem. (…) Od junáckého zákona vede
strmá cesta k Dekalogu, k zákonu Božímu a ke Kristu“ – (6). To vše je podstatné, to vše
dělá skauting skautingem a také to vše ho odlišuje od „volnočasových aktivit“, jimiž
opravdu není.
Skauting je služba
Skauting je skutečně služba. Je to dáno nejen jeho už uvedenými třemi mravními principy,
ale také formulací některých bodů jeho Zákona a též obsahem skautského slibu. Heslo
„Sloužím“ je pak stálým průvodcem roverů. Traduje se, že bylo převzato z osobního
rytířského hesla našeho krále Jana Lucemburského (vládl 1310-1346), který je měl
uvedeno na svém štítě v podobě „ICH DIEN´ “. (V nevelkém Lucembursku je i dnes
němčina vedle francouzštiny a „lucemburštiny“ – jakési podoby místního nářečí – jedním
z tam běžně frekventovaných jazyků.)
Moderní demokratický stát zaručuje všem svým občanům celou řadu práv a jistot.
Obranu před vnějším nepřítelem, ochranu osobního, vlastní poctivou prací nabytého
majetku, ochranu před kriminálními živly, osobní svobodu i práva, jako je shromažďování,
náboženské vyznání, projevy, volba povolání, volný pohyb doma i možnost cest
do zahraničí, podporu v nezaměstnanosti a pracovní neschopnosti i celou řadu služeb,
jejichž existenci si vlastně často ani neuvědomujeme a považujeme je za naprostou
samozřejmost. (Snad mě nikdo nebude chtít nepodezírat ze „socializujících“ choutek, ale
mám za to, že pokud už měl stát v rukou zdravotnictví, vzdělání a veřejnou dopravu osob i
tovaru, neměl se těchto aktivit po listopadu 1989 vzdát a dát je na pospas bezuzdné
komerci, v níž mnohdy neplatí pevná mravní kriteria. Tyto oblasti se totiž dotýkají všech
občanů a stát by jejich zcela hladký, bezchybný a všem snadno dostupný chod tak mohl
snadno garantovat.)
Na druhé straně ovšem vyžaduje státní aparát od svých občanů, aby se na jeho
dobré funkci také sami podíleli. Očekává od nich loajalitu, vytváření svou prací těch
hodnot, jež státu pak napomáhají v plnění jeho povinností, též ochotu chránit a bránit tyto
hodnoty, distancovat se od extremistických politických stran i jiných aktivit a za své
reprezentanty v demokratických volbách vybírat takové kandidáty, kteří náročné úkoly
budou naplňovat a zajišťovat už svojí mravní bezúhonností. A jde pochopitelně ještě o
mnohé další úkony. Toto vše a jistě i mnoho dalšího je náplní dobrého občanství, k němuž
přivádí svou výchovou skauting.
Ten však vyžaduje od každého, koho oslovil a kdo ochotně přijal jeho poselství,
ještě něco navíc. Jde právě o „službu“ v oblastech, které tak přesně formulují zmíněné
základní principy. Připomeňme si znovu – je to „služba Bohu, bližnímu a sobě“. To
nejsou pokyny pro tři různé okruhy našich vztahů, intelektuálního i psychického rozvoje a
stejně tak tvorby našeho charakteru. Vzájemně se prolínají, doplňují a stvrzují. Celý náš
duchovní a společenský život, zařazení ve společnosti, osobní vývoj je jimi neustále
ovlivňován i podmíněn. Ačkoliv – jak jsme si zde už řekli – nejsou výslovně uvedeny
v žádném z bodů našeho Zákona, není příliš obtížně je v jejich formulaci také vystopovat.
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Stejně tak jsme zde už dříve uvedli, že B-P byl hluboce věřícím křesťanem. Pro
něho tkvěla tato víra především v životním naplnění. „To neznamená jenom chodit
v neděli do kostela, znát biblické texty nebo rozumět teologii. (…) Víra není jen pro
nedělní zamyšlení, ale člověk by tak měl žít v každé minutě a každé části každého dne“ –
(2). Je proto potřebí v každém okamžiku „dělat to, co On od nás očekává“ – (tamtéž).
V tom je smysl přijetí prvního ze základních mravních principů skautingu. Tak se stává
skauting přijatelným i pro ty, kdo „upřímně hledají“ svou vlastní cestu životem. Přiznám
se, že dodnes upřímně rád vzpomínám na jednoho frekventanta lesní školy, který po
společné besedě na toto důležité téma v soukromém rozhovoru připustil, že takto chápaný
přístup k prvnímu základnímu principu skautingu mu možná v budoucnosti najde jako
„dosud nevěřícímu“ i cestu k Bohu.
Služba bližnímu je jistě beze vší pochybnosti nejobsáhlejší oblastí skautského
zařazení do společnosti. Zdaleka nevystačíme s tím, jak nám kdysi naši vůdcové
vysvětlovali podstatu „dobrého skutku“, totiž tak, že pomůžeme stařence s nesením její
nákupní tašky. Ostatně, při dnešním mravním stavu společnosti a možná i vlastních
zkušenostech s mladými delikventy, by nám patrně žádná babička svůj nákup ani
nesvěřila. Tady je náplň naší „služby“ mnohem větší a „obsáhlejší“.
Dobrovolný závazek denního dobrého skutku byl asi tím, čím se poslání skautingu
nejvíce zapsalo do povědomí veřejnosti a co také nepochybně napomáhalo vybudovat náš
příznivý obraz v jejích očích. Dobrý skutek je jistě velmi důležitým obsahem druhého
principu, není však ani jediným. Všechno naše konání by mělo být pozitivním vztahem k
okolí a k lidem kolem nás naplněno. Víme, že existují povolání, jejichž posláním je
bezprostřední služba bližním – mám na mysli zdravotníky, členy záchranných sborů,
hasiče i rychlou lékařskou pomoc –, ale také učitelé, duchovní a další. Na mravní podstatě
těchto oborů nic nemění ani skutečnost, že jsou tato zaměstnání stejně jako každá jiná také
odměňovaná finančně. Právě ten zde zmíněný vztah k „subjektu“ jejich péče vytváří
hodnotu jejich práce. Jde o to, zda se mu věnují pouze pro obživu svou a své rodiny, či
z vlastní vnitřní potřeby pomáhat.
Smyslem naplnění našeho druhého mravního principu bude tedy právě
vybudování takového vztahu k okolí, k bližním, k celé společnosti. Pozitivní občanství,
vědomé si nejen práv, ale především všech nároků na ně, je pouze prvním stupněm jeho
naplňování. K tomu by měl ovšem přistoupit ještě zájem o naléhavé potřeby našeho okolí,
našich sousedů a bližních, o jejich starosti a problémy a především také zamyšlení se nad
tím, nakolik je v mé moci i schopnostech jim pomáhat a především tuto pomoc být
ochoten i schopen poskytnout.
Takovou ochotu a schopnost dobře vyjadřovala „prvorepubliková“ slibová
formule, v níž tehdy zaznívalo „tělem i duší býti hotov pomáhati bližnímu“. Právě ve
slovech „býti hotov“ je obsažena nejen schopnost, zručnost a nutná připravenost, ale
především tak často opomíjená vůle a ochota. Ke všem těmto vlastnostem i schopnostem
nás pak vede třetí mravní princip, jenž důrazem na „službu sobě“ rozumí na prvém místě
především sebevýchovu, sebevzdělání, na něž kladl velký důraz už sám Zakladatel. Je jistě
zcela zbytečné poukazovat na to, že se zde nejedná v žádném případě o prospěchářství či
dokonce sobectví. Skauting zde klade důraz na získávání nejen potřebných vědomostí, ale
také všech praktických dovedností, sám pak nabízí a předává i takové, s nimiž nepřijdou
mladí lidé v běžných podmínkách – ve škole ani v rodinách – vůbec do kontaktu.
Prvořadým aspektem je tu ovšem budování a také dotváření charakteru, pěstování touhy
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být stále lepším a rovněž – což je též důležité – sebekontrolu a sebezpytování, i snahu po
nápravě svých možných vlastních chyb, jichž není nikdo uchráněn.
Pokora nevylučuje sebevědomí
Považoval jsem za potřebné uvést zde předchozí úvahy a poznatky, jistě každému
skutečnému skautu velmi dobře známé, abychom si dokázali uvědomit celou jejich šířku i
závažnost a jejich vzájemné propojení. To nás pak přivádí k samému ústřednímu aspektu a
zamyšlení této stati. Mohlo by se možná zdát, že taková „služba“ staví toho, kdo slouží,
do pozice jakési podřízenosti tomu, jemuž je naše péče poskytována. To je ovšem pouze
zdánlivé, protože pojetí „skautské služby“ je výrazně jiné. Především je potřeba uvážit, že
k této službě nás přece nikdo nedonutil, přijali jsme ji jako jeden ze tří principiálních
předpokladů spontánního naplnění našeho skautského života, v souladu a v duchu jak jeho
etiky, stejně tak i jeho „zákonů“. Nejsme totiž v demokratickém uspořádání naší země
(uvnitř našeho hnutí pak navíc ještě i v bratrském prostředí) nikomu podřízení ani svým
původem, ani společenským zařazením, tím méně pak jakoukoliv osobní či jinou
závislostí. Pro svoje skautství jsme se rozhodli sami podle svého vlastního úsudku, když
jsme poznali, že skautské zásady mohou být naším životním programem i naplněním. Nic
na tom nemění ani skutečnost, že k tomu kroku jsme se rozhodli ještě ve zcela mladém
věku. Bylo to však v době, kdy se snad v každém mladém člověku vytváří jeho charakter a
také jeho pevné duchovní zakotvení, které ovšem může být různé, nejen pozitivní, ale i
odlišné.
Třetí mravní princip skautingu nás naopak může naplňovat jistým sebevědomím,
že jsme k takovému vztahu ke svým bližním dospěli jak výchovou, tak také poznáním
svého úkolu, či – možná spíše – našeho poslání ve společnosti, totiž zda, kam a k jakému
cíli nás tyto skautské principy a zásady vedou. Takové sebevědomí je současně velmi
důležité především v těch okamžicích, kdy jsme souhrou okolností postaveni před
nesnadný úkol neodkladného zásahu při zraněních, nehodách, jichž jsme se stali, mnohdy i
zcela bezděčně, náhodnými svědky. V takovém okamžiku si musíme uvědomit, že jsme to
my, nikdo jiný, než my, kdo je v tomto případě schopen, ale také povinen zasáhnout. Toto
sebevědomí je totiž posilou pro náš zásah, kdy bychom si měli být vědomi, že jsme k tomu
svými schopnostmi vybaveni, a že naše dovednosti, získané ve skautském hnutí či jinde,
nám v tomto případě jistě zcela postačí. Každý jiný přístup by totiž byl překážkou a
dokonce i brzdou našeho počínání.
Hovoříme-li o sebevědomí, máme na mysli sebevědomí zdravé, prosté pýchy a
ješitnosti. Ty ostatně nepatří do „vybavení“ nejen skauta, ale i všech ostatních lidí. Už
zakladatel kritické filosofie Sokrates (5. stol. př. Kr.), muž nad jiné moudrý, prohlásil –
„Scio me nihil scire“, totiž „vím, že nic nevím“. To nebyla jen hraná nebo planá póza, ale
velmi upřímné a pokorné přiznání tohoto antického myslitele, že spolu s rozšiřujícím se
okruhem všeho jeho poznání se zvětšuje též okruh neznámého a nepoznaného. Pokora,
jedna ze sedmi ctností, jak je definoval už dávno teolog a filosof scholastické tradice sv.
Tomáš Akvinský (1225-74), není vůbec v rozporu s věděním, ale jeho věrnou průvodkyní a
pojistkou proti pýše i ješitnosti. Jenom primitivní jedinec se totiž pokládá za všeznalého a
zcela neomylného genia. Toho jsme – bohužel – v současnosti až příliš častými svědky, ať
už je to v politickém prostředí (dokonce včetně jeho vysokých představitelů), stejně tak ve
vzájemném osobním vztahu nebo vzájemném poměru „obyčejných lidí“. Je to především
pouhý důsledek současného nezdravého vývoje společnosti, který označuje politolog a
skautský vůdce S. Balík-Ježek jako „nárůst plebejství“.
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Pokora i sebevědomí se tedy navzájem nevylučují. Mohlo by se zdát, že takovéto
intelektuální vybavení jedince je protimluv, či aspoň svědectvím jisté schizofrenie. Ale
není tomu tak. Naopak, jejich skloubení vytváří nejen dobré a stimulující mezilidské
vztahy, ale jsou také předpokladem kultivované společenské atmosféry. Není ovšem
snadné takového stavu dosáhnout a vychovat k němu sebe nebo jiné. Hovoříme-li o
sebedůvěře, nemá tento pocit nic společného s ješitností, za kterou by mohl být snadno
pokládán. Podobně je to i s pokorou. Je to „jedna ze sedmi ctností. Pocit, kdy si člověk
uvědomuje vlastní ne-dokonalost a závislost na někom“. V té závislosti ovšem není
submisivní podřízenost, hraničící téměř až s podlézavostí ve vzájemném vztahu dvou
jedinců. Dalo by se dokonce říkat, že právě tato pokora si už ve své podstatě vyžaduje
jistou dávku sebedůvěry, sebereflexe, totiž „kritického hodnocení sebe sama“ - (7). Podle
téhož pramene je totiž sebevědomí „vědomím vlastní hodnoty“. Skaut ví, že byl už
přijetím své dobrovolné příslušnosti k tomuto hnutí doslova povolán ke službě a ochotné
pomoci bližnímu, jak to předpokládá druhý mravní princip hnutí, definovaný jak jeho
zakladatelem, tak i později (jak už bylo dříve uvedeno – v Montrealu v červenci 1977)
vrcholnými mezinárodními skautskými institucemi a to v jejich základních dokumentech
kodifikovanými zásadami.
Za více než pětatřicet roků své profesní činnosti jsem měl možnost potkat celou řadu lidí. Byli
mezi nimi „ramenatí partajní šíbři“, které na jejich velmi výhodná postavení dovedla pouze
stranická příslušnost a jejich bezvýhradná poslušnost příkazů „shora“. Ale setkal jsem se i
s velmi příjemnými, mravně silnými jedinci, kteří se nezpronevěřili morálním závazkům a
nepochybně též dobré rodinné výchově. Někdy jsme pro vyřešení obtížných problémů museli
přizvat i odborníky a vědecké pracovníky vysokých škol, profesory (z nichž někteří nám kdysi
přednášeli v době našich studií), kteří pro svoje kvality už byli pozváni jako přednášející na
prestižní zahraniční technické university. Bylo velmi zajímavé porovnávat, jak nejrůznější
jedinci vystupovali. Mohu zde beze vší pochybnosti konstatovat, že právě ti nejvzdělanější patřili
k těm skromným. A to přesto, že svůj odborný názor prezentovali vždycky zcela
nezpochybnitelně. Když se setkali s těmi namyšlenými straníky, byli jimi drze přehlíženi, protože
naši experti obvykle nepatřili k této privilegované kastě.

Dovolil jsem si tu uvést drobný poznatek, který snad dostatečně dokumentuje
uvedené tvrzení o „kompatibilitě“ současného skromného vystupování s poznáním
vlastních schopností a jejich uplatnění.
Rozvíjení skautské osobnosti
Asi jen málokdo z nás vstupoval do skautského hnutí s představou, že je to hnutí
výchovné. To si snad mohli uvědomit dospělí, kteří při obnovách totalitami zakázaného a
pronásledovaného skautingu se domnívali, že mohou k jeho dalšímu rozvoji svými
schopnostmi přispět. Ale také pro ně platilo, že si svoje vnitřní skautství museli sami
vybudovat prvořadě.
Dosáhnout takových morálních a intelektuálních osobních kvalit není snadnou a
ani jednoduchou záležitostí. Uvědomuje si to i skauting, který to považuje za jedno ze
svých prioritních poslání. Proto formuloval povinnost sebevýchovy k tomuto cíli za jeden
ze svých mravních pilířů, kterým ji tak staví na roveň vztahu k vyšším nehmotným
hodnotám, za něž považuje na prvém místě povinnost k Bohu, a také na roveň vztahu
k ostatním lidem, které nazývá bližními.
Skauting je otevřený všem, bez ohledu na sociální zařazení, rasu, národnost,
společenské postavení, či jiná kriteria, která si lidstvo časem vytvořilo jako dělící znaky
společnosti. Dodám k tomu pouze, že hnutí je otevřeno „všem lidem dobré vůle“. Jenom ti
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totiž jsou schopni a ochotni přijmout jeho zásady a mravní pilíře i jeho Zákon. Erudovaný
skautský historik Karel Lešanovský v té souvislosti připomíná (8), že však k opaku může
dojít a také někdy skutečně došlo. Měl při tom na mysli levicovou orientaci některých
jedinců, organizovaných především v komunistické straně. Ve své studii proto píše o
jakési svého druhu schizofrenii, jíž tito skauti podlehli, a zdůrazňuje, že „dvěma pánům –
skautingu a totalitě – nelze současně sloužit“. O tom se zde ještě krátce zmíním. Je ovšem
třeba při této příležitosti rovněž připomenout jednu, dnes však velmi často opomíjenou
skutečnost. Krátce po druhé světové válce jsme měli v souladu s původním záměrem
Zakladatele skautingu, ale také jeho českého následovatele, zavedený statut „hocha či
dívky na zkoušku“. Jím se stalo skautské hnutí také „výběrovou organizací“. To jsme
ostatně nikdy nepopírali. Tato výběrovost dávala hnutí jistotu, že opravdovými skauty se
stali jenom ti jedinci, kteří zcela bez výhrad přijali morální poslání skautingu a celým
svým životem svědčili o této skutečnosti. Bylo běžné, že skautský vůdce, do jehož rukou
skládali nováčci dobrovolný skautský slib, rozhodoval o tom, kdo už je pro tento krok
zralý a kdo tak skýtá naději, že v nastoupené skautské stezce vytrvá.
To byl pro skautské vůdce velmi náročný úkol. Mladí lidé se rozvíjejí a jejich budoucnost je
velmi obtížné předjímat. Velká většina skutečně nezklamala, jak nás přesvědčila minulost, mnozí však
také díky prostředí, do něhož je život postavil, později skautskou stezku z nejrůznějších důvodů opustili.
Snad nejmarkantnějším příkladem byly levicové názory, které v mezi-válečném období postihly společnost
napříč celým jejím spektrem. Nebyla to pouze její „spodina“, ovládaná čirou závistí, či podléhající
lákavým heslům a příslibům „jasných zítřků“, ale také lidé vzdělaní. Velká část intelektuální elity národa
viděla v komunisty předložené lživé vidině budoucnost pro všechny. Postihlo to též skauty, kteří v tom
jakoby očekávali naplnění všech zásad, k nimž je skauting vedl. Nepochopili, že třídní boj, fyzická
likvidace odpůrců, diktatura „proletariátu“ a odnímání soukromého majetku je v příkrém rozporu s tím,
čemu kdysi sami dobrovolně slibovali věrnost. Zda se později poučili, zda „prozřeli“, je už jinou
kapitolou. Stejně tak, zda se pokorně vrátili, zda se omluvili postiženým za spáchané křivdy, zda
napravili, pokud to bylo ještě možné, vše, co svým omylem způsobili. Tyto úvahy by nás ale odváděly od
jádra našeho tématu. Na toto téma bylo už sepsáno dost fundovaných prací.

Skautské hnutí si dobře uvědomuje vývoj osobnosti nejen mladých, přináší
duševní a duchovní rozvoj jednotlivcům a vnímá to jako jeden ze základních pilířů
výchovy. Je to sice až ve třetím z nich, ale také zde platí ono často citované „last but not
least“. Uznáme-li totiž zde uvedený třetí mravní princip jako jeden z atributů, jenž vytváří
podstatu skautingu, pak mu musíme také přiznat jeho trvalou platnost, bez ohledu na to,
zda ho tak vnímá mládež, nebo už dospělí skauti. „Služba sobě“, přesněji řečeno „práce
na sobě“, je tak trvalou povinností každého z nás. Ať už se jedná o sebevýchovu,
sebepoznávání, sebevzdělávání, rozvoj vlastního intelektu a získávání nových pohledů i
korekci těch získaným poznáním překonaných. Není to snadné a může při tom docházet
též k osobním zakolísáním a přehmatům. Tady pomůže jen ona zmíněná a tolik potřebná
pokora, s níž si tuto chybu přiznáme a napravíme. Jenom sebestředný ješita setrvává ve
svém omylu, pevně přesvědčen o své neomylnosti, která mu nedovoluje připustit si vlastní
pochybení.
Pracovat intenzivně na svém osobním rozvoji je pro každého skutečného skauta
samozřejmé. Platí to nejen pro „technickou zručnost“, ale především pro růst intelektuální.
Jen málokdo může tvrdit, že přijal a nikdy neporušil všechny zásady našeho hnutí, že už
našel onu „nejvyšší Pravdu a Lásku“, jimž sliboval věrnou službu v každé době (často má
dokonce jisté potíže, aby tento pojem vůbec pochopil). Vyvíjí se také náš vztah k této
zemi, kdysi tak krásně nazývané „vlastí“. To vše může být náplní usilovného hledání a
nacházení. Takové „hledání“ je snad ještě důležitější, než samo „vědění“. Mám za to, že
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tedy můžeme bez výhrad souhlasit s Hanou Bořkovcovou, když říká – „myslím si: kdyby
člověk měl stvořit člověka, byl by ho učinil vědoucím. Bůh ho učinil hledajícím. Tím mu
daroval svět. Svůj svět. Tu nepřebernou nádheru“ – (9).
Skauting vede rovněž k sebevědomí. K sebevědomí zdravému, prostému
velikášství, egocentrismu, k sebevědomí – snad by se dalo tak označit – konstruktivnímu.
Má mnoho společného se sebedůvěrou. Tedy s vědomím, že nastoupená cesta je správná,
že nás vede k duchovním, morálním a kulturním kořenům této euroatlantické civilizace,
cesta, jež je její nedílnou součástí. K takovému vědomí, že mravní předpoklady všech
skautských zásad mohou být a jsou dostatečnou průpravou k dobrému občanství. Ke
vztahu ke všem přicházejícím veřejným záležitostem, dokladem, že jejich nositel je nejen
schopen, ale také ochoten být pro tuto zemi přínosem. Aby se tak celospolečenské
záležitosti nestaly doménou lidí bezpáteřních, hledajících jenom svoje uplatnění,
obohacení a zdroj informací a beztrestnosti, jak jsme tomu v současné politické sféře tak
často svědky. Ale také k vědomí, že naše osobní vybavení dovednostmi je zcela
dostačující k tomu být prospěšný a pomáhat jiným, jak nám ukládá třetí bod našeho
skautského zákona.
K tomu všemu i k mnoha dalším vlastnostem nás vede jen dobře uplatňovaná
skautská výchova. Podle těchto poznámek by se zdálo, že skauting přináší pouze svazující
povinnosti, četné zákazy a příkazy a jenom minimum radostí a pohody. Není tomu tak.
Svědčí o tom miliony těch, kdo jím kdysi prošli a dosud i v pokročilém věku na svoje
radostné skautské mládí vzpomínají. Skautská výchova je především záležitostí dobrých
skautských vůdců. Ti by si měli být této povinnosti vědomí, ale také sami být na toto
obtížné působení, nepostrádající ovšem rovněž celou řadu radostných chvil, vlastní
celoživotní poutí po své skautské stezce dobře vybavení. Být dobrým skautským vůdcem
je nejvyšší metou a jistě nejkrásnějším zážitkem i nejdůležitějším posláním na tomto
nádherném skautském putování. Dosažení takové úrovně „vůdcovství“ je jistě
vyvrcholením cesty za vlastním „niterným skautstvím“. Je cennější, než ty nejvýznamnější
funkce v našich vrcholných institucích a snad – vnímám to tak – i dekorování za
nejrůznější zásluhy.
Ruku v ruce
Jen letmo a spíše povrchně jsme se na předchozích stránkách zabývali dvěma povahovými
rysy, které mohou ovlivňovat a dotvářet charakter. Při prvním pohledu se zdá, jako by se
navzájem vylučovaly, jako by se nemohly oba setkat v chování jednotlivce. Jako kdyby to
byly zcela odlišné a vzájemně si odporující projevy. A přece tomu tak nemusí být. Mohou
se totiž nejen doplňovat, ale také – a to je podstatné – vzájemně se korigovat. Smyslem
našich úvah nebyl návod, jak k takovému stavu dospět. Chtěl jsem zde pouze ukázat, že
jejich souhlasný projev má místo ve skautské výchově, ale také je jedním z jejích
pozitivních cílů.
Sebevědomí, prosté jakéhokoliv velikášství a egocentrismu, dává jistotu, že
jedinec je schopen, ale především i ochoten (je „hotov“) být v dané chvíli tím, třeba
jediným, kdo bez delšího rozmýšlení bude jednat. Netýká se to jistě jen okamžité pomoci
jednotlivcům v případě nehod, zranění, potřeby materiálního nebo také finančního
příspěvku trpícím. Už jsme tu dříve zmínili např. i výchovu k dobrému občanství, které
bude napomáhat – zejména v naší zemi, tak dlouho těžce zkoušené oběma totalitami –
k vytváření demokratického právního státu. Velmi často jsou lidé zcela znechucení
vývojem společnosti, ale nejsou ani ochotní se tomu nejen bránit, ale také osobně přispět k
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pokusu o jeho všeobecnou nápravu. A jak často při tom slýcháme – „já sám to
nenapravím…“, případně že „to už je všechno předem dohodnuté“. Není tomu tak a skaut,
který ví, kudy vede cesta k mravní obrodě společnosti, by měl nejen svým osobním
příkladem, ale také svou aktivitou ke zlepšení stavu veřejných věcí vždy s plným
nasazením přispívat. Nejde jen o aktivní podíl na dění, ale třeba o pouhou účast ve
volbách. Nechuť konat není rozhodně konstruktivní a daný stav jen prodlužuje.
Pokora je jednou z křesťanských ctností, a pokud jsme ty minulé úvahy sledovali
pozorně, jistě jsme pochopili, že právě tato vlastnost by měla být neoddělitelnou
průvodkyní našeho zdravého sebevědomí. Není potřebná pouze pro křesťany, ale
každému, komu není slušné chování cizí. Pokora bez poníženosti, pokora respektující
nejen partnera, ale také našeho názorového oponenta, pokora vstřícná všemu našemu
okolí. Doprovázená též ruku v ruce zdravým sebevědomím, prostém veškeré pýchy a
pocitu nadřazenosti, dotváří charakter nejenom skauta, ale je rovněž navýsost nutná pro
ozdravění této společnosti, v níž sobectví, závist, nedůvěra a také nedostatek kulturnosti i
duchovního zakotvení přispívá k existenci stavu, který před časem – jak už uvedeno –
označil náš bratr Ježek „nárůstem plebejství“, jež tolik otravuje společenské klima
současnosti. Skautům pak také pomáhají k jejich soustavnému naplňování onoho hesla, jež
pro sebe kdysi přejali od krále Jana naši roveři a rangers, totiž –
– „sloužím!“
V Ivančicích v dubnu L. P. 2019
Prameny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

VELKÁ VŠEOBECNÁ ENCYKLOPEDIE – Euromedia Group – Praha 2010
Lord Baden-Powell of Gilwell – VLČE – SKAUT – ROVER – Skauting – Liberec 1993
Navrátil, Zdeněk – BLÍŽE K BADEN-POWELLOVI – ZNF – Ivančice 2017
LORD BADEN-POWELL O NÁBOŽENSTVÍ – (vydal Scouteuropresse) – překlad z francouzského originálu
M. Kudláčková a J. Poul – ZNF – Ivančice 2003
Navrátil, Zdeněk – SKAUTING JE RADOSTÍ – ZNF – Ivančice 2017
Zatloukal, Václav – KATOLIČTÍ SKAUTI JUNÁCI V ČESKOSLOVENSKU – Javor – Brno 1997
MALÁ ILUSTROVANÁ ENCYKLOPEDIE – Encyklopedický dům – Praha 1999
Lešanovský, Karel – KOMUNISMUS A SKAUTI-KOMUNISTÉ – ELŠ – Praha 2014
Bořkovcová, Hana – PÍŠU A SEŠIT MI LEŽÍ NA KOLENOU – Plus – Praha 2011

Děkuji bratru Ing. Jiřímu Čejkovi DrSc, nositeli ŘSV za pozorné pročtení úvahy, dobré
slovo i cenné připomínky, jimiž významně přispěl k předloženému textu. – Bratrsky ZNF

Zajímavé zprávy
Jarní pozdrav z Jablonce nad Nisou
s malou zprávou o činnosti OS
v květnu 2019
Na naší květnové schůzce 91. oddílu
oldskautů v Jablonci n. N. byli přítomni
hned tři jubilanti - 2 členky a 1 člen
oddílu, kterým jsme popřáli k jejich
narozeninám.
Byla to sestra Marie Pobříslová - Marina
/roč. 1938/, sestra Vlasta Hubatá - Aťka
/roč. 1930/, členka čest. Svojsíkova odd. a
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bratr Ivo Raab - Jezevec /roč. 1934/, také člen čestného Svojsíkova oddílu.

Proto také průběh schůzky byl převážně ovlivněn oslavenci, kteří zároveň od nás dostali
malé dárečky.
Více byl využit bratr Jezevec, který byl na minulé schůzce vyzván, aby na dnešní schůzce
oddíl seznámil o svém prvním skautování v 2. oddílu vodních skautů v Jablonci n.N.
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Jako dárek jsme mu ve velkém předstihu připravili archivní zprávu o jeho "Vodní dvojce"
(mnohem obsáhlejší než je výřez zde), ze které měl velkou radost, navíc mu pomohla
k pestřejší besedě o jeho oddílu, který ve skautském duchu vydržel od roku 1948 až do
roku 1958. Tento oddíl se zasloužil nejen o vznik několika dalších vodních sportů, ale i o
základ tradice sportů zimních, především běžeckých, v našem městě.

Těšíme se na další setkání SO s přáním dalších hezkých chvil!
Za 91. oddíl OS v Jablonci n. N. Antonín Wiener – Mao
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Péče skautského střediska v Rudě nad Moravou i o ty nejstarší je příkladná‚ br. Pospíšil je členem SO).
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Historické ohlédnutí
Jednokorunová mince byla dána do používání v r. 1957. Její autorka
Sochařka Marie Uchytilová zemřela těsně před sametovou revolucí v exilu
ve Švýcarsku dne 16. listopadu 1989 - její mince ji však přežila.
S korunovou mincí, na níž je Bedříška Synková, skautská vůdkyně, se
platilo až do rozdělení Československa v roce 1993.
Viz: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1561698-skautku-komunisti-uveznili-ale-s-jejim-portretem-pak-platili.

Sochařce M. Uchytilové se vytvořením této mince, kterou měl každý
občan naší vlasti mnohokrát v ruce, podařila „pomsta“ komunistickému režimu – ta totiž předlohu „dívky s lípou“ měla v Bedřišce
Synkové.
Autorka mince vystudovala pražskou Akademii výtvarných umění u Otakara Španiela. Po 18 let výtvarné umění vyučovala. Je
považována za znamenitou medailérku, autorku bust a plastik
významných osobností české kultury. Několik vzpomínkových
medailí věnovala protiválečné tematice, celou řadu pamětních medailí vytvořila pro numismatickou společnost a k příležitostem různých výročí obcí a osobností – např. v Kladně stojí
socha Lidická matka, v České Skalici pak pomník Boženy Němcové.
B. Synková byla potrestána za činnost ve skautské organizaci v Junáku v Praze-Radlicích, kterou tehdejší totalitní komunistický
režim zakázal.
„Nikomu jsme nechtěli škodit, ani jsme nikomu neškodili. Nepovažovali jsme za nutné zákaz skautingu respektovat, protože jsme
nevěděli proč,“ přiblížila své jednání z té doby Synková.
Tehdy jí bylo devatenáct let. Její skautský oddíl Ostříž tajně jezdil
tábořit, vydával časopis a jeho členové se připravovali na dobu, až
režim padne.
Nakonec ji ale zatkli jednoho brzkého rána roku 1953. Deset let se
neměla dostat na svobodu, ale byla po 5 letech propuštěna na přímluvu své matky. V roce 1968
emigrovala tehdy již vdaná Bedřiška Hoffmannová se svým manželem a jednoročním synem do
Švýcarska.
Viz též: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99i%C5%A1ka_Synkov%C3%A1.
V Praze v Divadle pod Palmovkou se uskutečnila dne 12. února 2016 světová premiéra
divadelní hry Tomáše Dianišky Mlčení bobříků. Jednalo se o pokus zpracovat příběh politické
vězeňkyně z 50. let dvacátého století – skautky Bedřišky Synkové – formou béčkového hororu
(ve stylu South Parku). Proces s B. Synkovu a geniální lest sochařky Marie Uchytilové posloužil
autoru Tomáši Dianiškovi jako hrubá dějová osnova celé divadelní hry.
Na tento příběh upozornil br. Jiří Čejka-Péguy, doplňující informace získala redakce /Kamzík/.

Různé
Jiří Reinsberg - Amundsen
V záznamu ze setkání pražské
družiny SO se píše, že ve svém
vyprávění
br.
Václav
Bedřich
uvedl pro dobu svého skautského
mládí, že jej spoluutvářel také
příklad skauta, patera Jiřího
Reinsberga – Amundsena.

Na populárního katolického
kněze Jiřího Reinsberga vzpomínal v roce 2017 ČRo a připomněla
jej také ČT. Před rokem, dne 30.
března
2017, na
Velký
pátek,
totiž uplynulo 100. výročí jeho
narození; zemřel Na tři krále
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dne 6. ledna 2004 – tedy před 15
lety.

životní láskou, později se stal
i nositelem nejvyššího skautského řádu Stříbrného vlka.
O jeho působení v Týnském
chrámu na Staroměstském náměstí
v Praze kolovaly a jsou zaznamenány nejrůznější příhody a zkazky.
Podle
vzpomínek
pamětníků
dokázal Reinsberg spojit role
duchovního
vůdce,
psychologa,
umělce i baviče. Při bohoslužbách býval nečekaně přímý a přirozený. Velmi rád také vyprávěl
anekdoty, přičemž ve zvláštní
oblibě
choval
různé
židovské
vtipy, kterých znal stovky. měl
rozesmát celý kostel.
umor byl
pro něj nejen kořením kázání,
ale přímo „osmou svátostí , hlubokým tajemstvím člověka.
umor a umění nadsázky uplatnil také jako spisovatel,
který ve svých textech většinou
spojoval světy skautingu a křesťanské víry. Kromě knižních interview Hospodin rozjasnil svou
tvář nebo Rozhovory před věčností je mimo jiných autorem knih
Skaut přemýšlí o Kristu, Probíhejte Jeruzalém a sviťte, Moje
archa úmluvy – vzpomínky Jiřího
Reinsberga rovera Amundsena nebo Modlitby skautů.

Zobrazený portrét je od Věry
Novákové, zobrazující br. Amundsena jako poutníka s roverskou
holí.
Jeho skautská přezdívka zněla Amundsen. „To vzniklo z toho,
že jsem na jeden tábor dostal od
rodičů větrovku. Tenkrát to byla
vzácnost, novinka, dneska je to
samozřejmost. Ale kluci říkali:
Ty snad v tom pojedeš na severní
točnu, Amundsene. A už to bylo,
vyprávěl, jak ke jménu přišel.
Skauting se stal jeho celo-

Něco z historie chrámu
V polovině 14. století zahájili pražští farníci,
kteří patřili mezi nejbohatší městský patriciát,
za podpory významných měšťanských rodin z jiných
farních obvodů novostavbu vrcholně gotické trojlodní baziliky, která se stala hlavním staroměstským kostelem nejen pozdního středověku.
Během úprav v puristickém duchu ve druhé
polovině 19. století byla na chrámu odstraněna
omítka, která pokrývala část fasády. Kostel tak
dostal nepůvodní vzhled opukového kamene, který
známe dodnes.

Zdroj:
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2431438z-kostela-znel-smich-totalite-navzdory-knez-a-skaut-jiri-reinsberg-sedozil-100-let
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Navždy odešli
Zemřel br. Jiří Stránský - Jíra
* 12. 8. 1931 † 29. 5. 2019

V jeho osobě ztrácí Junák neúnavného propagátora
skautingu, člena čestného Svojsíkova oddílu i člena
sboru nositelů Řádu stříbrného vlka. Jeho odchodu
lituje také český PEN klub, jehož býval předsedou.
Jeho propojení se skautským hnutím
bylo doslova rodinné: jeho otec byl
bratrancem A. B. Svojsíka (vpravo obrázek otce Karla
z doby I. svět. války).
Před II. svět. válkou chodil do pátého oddílu vodních
skautů, který vedl spisovatel Jaroslav Novák, jeho
blízký kamarád z těch dob byl spisovatel František Nepil. „O tom všem
mluvím proto, že zdraví těla a ducha byl u nás předpoklad, abychom
přežili dobře dobu, možná lépe než ostatní, abychom byli schopni přežít
to, co nás potom válcovalo, válcovalo nás to brzo, přišla válka, přišlo
obsazení“ uvedl Jiří Stránský v jedné své promluvě.
Skautský institut poskytuje podrobné vylíčení osudů br. Jíry – viz web:
https://www.pametnaroda.cz/cs/stransky-jiri-20070604-0; tento web
nabízí také velké množství fotografií a celý archiv nahrávek.
Jeho heslo, které rád zdůrazňoval, bylo: „Když můžeš, tak musíš.”
V roce 2001 mu prezident udělil medaili Za zásluhy. Získal i medaili
Artis Bohemiae Amicis (Přátelé českého umění), Cenu Karla Čapka,
titul Rytíře české kultury nebo Cenu Arnošta Lustiga.
Poznámka na okraj:
Rodový erb – otec Karel pocházel z nižší šlechty
Stránských ze Stránky a Greifenfelsu. Oženil se s Boženou Malypetrovou (dcerou politika Jana Malypetra), se kterou měl čtyři syny.
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Jiří Stránský
VZKAZ
Ve světle skautského zákona
„Zvláštní na tom bylo, že samozřejmě v okamžiku, kdy mě – nejenom kdy mě zatkli, ale kdy
začali jít po krku naší rodině bolševici, tak jsme
museli pořád lhát a lhát a lhát a lhát. Ale o to
pak člověku – pro mě byla cennější ta vnitřní
pravda, že jo.
V naší rodině, přesto, že jsme šlechtici –
taková ta rodová hesla, vtesaná do erbu –, ale u
nás, naše rodinné heslo bylo – „tu radost jim
neuděláme“. A to znamenalo, neuděláme jim tu
radost, že nás uvidí na kolenou. To mně strašně
pomáhalo. Ale to by se mi nepodařilo bez toho,
co jsem v sobě měl. Najednou jsem viděl, co ten
skauting všechno ještě může znamenat, že to
není jenom, že si hrajeme na to, že jsme čestní
a pomáháme babičkám do vlaku, to musí mít
v sobě!
Já mám takého – je to můj guru by se
dalo říct –, to známé jméno, žije léta v Kanadě –
Jiří Krupička, profesor. Motto jeho první knížky
bylo, že je nejvyšší čas, abychom veškeré své
schopnosti konečně začali věnovat své
sebezáchově a ne svému sebezničení. A tam
někde taky do toho, do té sebezáchovy patří ten
skauting. Nemyslím skauting jako slovo, ale
skauting jako životní názor. To není jenom
otázka skautingu, ale je to otázka, jak je
společnost schopná a ochotná přijímat pravdu.
To je podstata té věci. A v okamžiku, kdy
skauting si nešťastně zvolil dokonce jako první
bod svého zákona, svého desatera, že skaut má
mluvit pravdu, tak si zadělal na problémy.
Teda teď si představte, že komunismus,
který je od samotného začátku a ve svém
samotném principu lživý, je postaven do
konfrontace s pravdou, jak ... Copak s pravdou!
Pravda je – že jo! To už nás život učil, že pravda
může být různá, ale ta pravdomluvnost, to je
horší ještě, že jo! Tak to muselo, ty jejich lidi,
strašlivým způsobem děsit. To byl taky důvod,
proč po nás – po skautech – komunisti vyjeli. To
všechno to komunisty rozčilovalo. Ale nejdřív šli
po tom, co bylo nebezpečný. Nebezpeční nebyli
ti živnostníci, ty zavřeli. Sedlákům to vzali. Ale
seberte myšlenku! To je blbý prostě, to se dá
těžko. A zakažte to! To je jako – zakažte
dejchat!
Princip dráždění, tak zvané dráždění
skautstvím, je i do dneška – nese – má pořád
stejné znaky. Ale když ti ve skautingu jsou
všichni ti, kteří prostě jsou alergičtí na pravdu.
Ta podstata je stejná. Ale nejenom na pravdu.
Na úctu k názoru jiného, že jo, vždyť u nás
politika je postavena na tom, že kdo je, má jiný
názor, je nepřítel. A ten skauting nechápe,

vlastně ani neměl by chápat. „Měj rád svého
bližního, ať je to kdokoliv! Snaž se mu pomoct,
ať je to kdokoliv!“ – no to, to jako si představte,
já bych se postavil před parlament, a teďkom
bych jim tam v tom tohlencto říkal, tak na mě
zavolají ... prostě mi dají svěrací kazajku!
Skaut je pravdomluvný, je věrný a
oddaný a je prospěšný a věrný svým bliž-ním,
že jo. A jakmile tohleto začnete rozbírat, tak
zjistíte, že až, až, až po takové maličkosti, jako
že má být zdvořilý, a já ne-vím, co všechno
skaut ... Tak je to všechno špatně ve vztahu
k politice a ve vztahu ob-zvlášť k české politice.
Když chci být konkrétní, jedním z argumentů
komunistů bylo, že skauting je buržoazní
ideologie. On nikdo přesně neví do dneška, co
to je ta buržoazní ideologie, protože vlastně oni
by museli teď-kom přiznat, že jsou vlastně také
vyznavači buržoazní ideologie, i sociální
demokrati, protože jejich hlavním cílem je, aby
zbohatli, že jo. A aby se dostali k moci.
Napsal jsem o tom jeden fejeton do
Lidovek, o tom, že vím, že jsem si jistý, že nikdy
nemoh´ být skaut (Václav Klaus – pozn. vyd.).
Protože kdyby byl skautem, by se nemoh´
teďkom tak chovat, jako se chová, kór jako
prezident, protože se občas od prezidenta
předpokládá, že ten by měl svým charakterem
být trošku příkladem, dokonce by – vlastně
ideálně řečeno – by měl být tou ikonou i pro ty
skauty, protože prezident Masaryk byl ikonou
pro skauty. Já si myslím, že v dané situaci je
daleko nebezpečnější pro naši společnost ne
sám pan prezident, ale právě všichni ti, kteří
mají stejné vztahy ke skautingu, jako měli komunisti. To jest, že těm ten princip skautingu jim
vadí. Ta naše politika je postavená na nečestnosti, na lži, na nevztazích, na nezdvořilosti, nečestnosti.
Když si vezmete od shora až dolů těch
deset bodů, tak je to všechno téměř pravej opak.
Oni dokonce způsobili, a to je, myslím, vlastně
největší prohřešek, že i ta mladá generace,
která samozřejmě má vztah, ať chce nebo
nechce, protože tak je to v těch genech uloženo,
že mají vztah k jakési romantice a mají vztah
k těmto obnošeným věcem, ale ta situace zde
ve společnosti způsobuje, že se za to styděj´. To
já myslím, že je jeden z největších úkolů
skautingu, aby jim ukázal, že je to jejich výhoda.
A že s tímto v srdci, v hlavě a v du-ších se
proderou všude daleko líp, a že dokonce, teda
jak už teď – jak se to začíná ukazovat –, jim to
tak zvaně spočítají. Ne osladí, ale spočítají. A to
odpočítávání už začalo.
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Totality ten český národ naučily – lépe je
člověku na vlastním pískovišti a ještě lépe je
člověku, když má svoji vlastní hovniválskou
kuličku, kterou si před sebou valí, protože to je
ta jeho jediná jistota, i když to skutečně smrdí
jako to hovno. Ale je to tak, a my to v sobě
máme, jako národ to máme zakódováno a
komunismus nám přepálel v hlavách některé
spoje – by se dalo říct –, takže prostě pořád to
tak je a ti politici znovu toho využívají a každý,
kdo se chce sdružit jakýmkoliv způsobem, tak se
jakoby druží proti nim.
Jestli se my dospělí nepokusíme, nebo
nebude usilovat o to, abychom uplatnili tu
myšlenku skautingu v tomhle čase, v tom třetím
tisíciletí, tak nestojíme za nic. Mně kdosi položil
otázku, jestli by společnost mohla být, žít podle
skautských zákonů. Já bohužel musím říct, že
se navzdory tomu, že jsem idiotský optimista,
tak si to nemyslím. Já si ovšem myslím, že té
společnosti by mohly ty principy toho skautství,
by mohly pomoci vytvořit jakýsi kodex. Je sice
hezký, že by ta společnost měla mít ten kodex,
ale kdo že ho má sestavit. A já jsem odpověděl,
že sestavený ten kodex je. Jen ho zase znovu
dát dohromady.
Když mě podruhý zavřeli, tak to mělo jenom jedinou výhodu, že jsem moh´ vlastně psát
domů, kdy jsem chtěl. A protože mé děti měly na
mě velice silnou vazbu, hlavně ta dcera, že jo,
který bylo osm a půl a dost plakala, tak jsem ji
přesvědčil, že jí píšu dopisy jako kapitán
zámořské lodi, který je taky dlouho pryč a posílal
jsem jí takové povídačky a synovi jsem posílal
zase takový ten skautský román, protože byl
skaut. A zvláštní je, že – to vyšlo samozřejmě až
teďkom, teda po tom devětaosmdesátém roce –
a najednou se to začalo prodávat, protože to
oslovilo i jiné děti, které vůbec netušily, o co jde.
Protože pro ně byl důležitej ten příběh toho
kapitána, ne ten příběh toho mukla, který to
psal. A synovi jsem simultánně posílal na
pokračování skautský román, z kterého pak

vznikl román „Perlorodky“, který vlastně oslovil
všechny, nejenom skauty po celé republice, ale
jako i ty mladé lidi. Já jsem to napsal trošku napínavý a dokonce podle toho skauti hrajou své
letní skautské hry, což je pro autora daleko větší
pochvala, než od jakéhokoliv kritika. A já osobně
si myslím, že jsem tam neudělal nic zázračného,
že jsem jenom odkryl to, co opravdu ty děti
chtějí.

To nemá vůbec nic společnýho se
zálibou v internetu nebo počítačových hrách, má
to jenom jednu funkci a to je, že ty děti si
najednou začnou víc vážit těch obyčejných věcí,
které potkávají kolem sebe. Že si konečně – jak
já vždycky říkám – možná i všimnou, že kolem
letěla včela. Moje krédo zní:

škoda každého dobrého slova, které se neřeklo.“
EDIČNÍ POZNÁMKA */
Přepis VZKAZU je pořízen ze záznamu pořadu ČT 2, vysílaného 17. září 2009 ve 22,10 hodin. Při jeho
zpracování bylo snahou ponechat v maximální míře autentičnost projevu autora, aby se tak zachovala
jedinečná atmosféra mluveného slova. Proto bylo pozměněno jen velmi málo „silně hovorových“ slov a
obratů. K textu byl připojen navíc pouze podtitulek a motto v záhlaví. Interpunkce odpovídá smyslu
sdělení a nemusí se proto vždy krýt s odmlkami hovořícího. Posoudit, zda snažení o bezprostřednost
bylo úspěšné, není jistě na vydavateli, který také odpovídá za všechna pochybení v tomto směru. Pro
celou naši společnost i skautskou veřejnost jsou však myšlenky Jiřího Stránského i poučení z nich
nanejvýš potřebné.
*/ Přepis vyhotovil br. Zdeněk Navrátil – Fetišek, bylo to téměř před 10 lety.
Viz též: https://ct24.ceskatelevize.cz/2828690-dokument-skautske-desatero-jirystranskeho?fbclid=IwAR0WUOJT3ogMOCdJev7GZ8irXWs9V_slXokk4nUSWJcSdjnKjhwZHSeKMR0
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Doplnění informace:
From: Jiri Cejka Sent: Thursday, May 30, 2019 3:02 PM
To: Vladislav Jech Subject: Jiří Stránský nezná starcovství iDNES.cz
Vážený a milý bratře Kamzíku,
Norek */ ve své vzpomínce na zesnulého bratra Jíru Stránského uvádí
jména některých muklů, s nimiž se na lágrech setkal. Bohužel zapomněl na jednoho z nejvýznamnějších, geologa a filozofa mukla Jiřího
Krupičku (1913-2014 **/), který se na lágru Vojna stal Jírovým guru
a který později jako exulant byl profesorem na Alberta University v kanadském
Edmontonu, kde v roce 2014 zemřel. Emigroval v roce 1968 po okupaci Československa.
V roce 2013 na jeho počest ještě za jeho života vznikla kniha vzpomínek přátel pod
názvem První století Jiřího Krupičky).
https://www.idnes.cz/kultura/literatura/jiri-stransky-neznastarcovstvi.A071026_210601_literatura_off
Bratrsky zdravím a tisknu levičku
Péguy
*/ br. Jaroslav Frič - Norek
**/ https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Krupi%C4%8Dka
Foto Prof. RNDr. PhDr. Jiřího Krupičky v Kanadě
Na Jiřího Krupičku v rozhovoru s Jiřím Peňásem v LN (11. 6.
2014) vzpomínal jeho blízký přítel (a spolumukl) Jiří
Stránský:
„... měl jedinečnou schopnost věci komentovat takovým
senekovským, klidným způsobem, do něhož byl střihnutý
anglický humor (...) I v kriminále vypadal jako anglický lord
a taky se tak choval. Měl tu mimořádnou schopnost chovat se
důstojně za jakýchkoli okolností. On všechny jasně
přesahoval, ale absolutně se nad nikým nevyvyšoval.
I s posledním člově-kem, i s negramotným cikánem, jestli to
tak smím říct, jednal jako rovný s rovným, takže to člověka
nesmírně vyvyšovalo, aniž by to jeho jakkoli snižovalo. V tom byl úžasnej. S každým
mluvil stejně. Měl obrovskou schopnost věci vystihnout, jít na jejich kořen, ale absolutně
mu byly cizí takové ty vzdělanecké kecy. Ty nikdy nevedl a myslím, že je nesnášel.“
Viz: https://www.cbdb.cz/autor-11197-jiri-krupicka
Poznámka redakce:
Každé seznámení s osudy a hlavně s dílem „muklů“ z doby komunistické totality nabízí
čtenářům mimořádnou příležitost poznat, jakou vytrvalost i morální kvality tito lidé získali
v době před II. Světovou válkou, a zamyslet se nad tím, jak si z nich vzít příklad …
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FOTOGRAFIE ZE ZASEDÁNÍ V PRAZE, PO KTERÉM NÁSLEDOVALA „EXKURZE“.
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JAK OSLAVIT 30 LET SVOBODNÉHO SKAUTINGU, OD ODDÍLU
PO CELOU ORGANIZACI
2. prosince 1989 byl v Městské knihovně v Praze obnoven svobodný skauting.
Bylo to ve víru dnů po 17. listopadu, uprostřed Sametové revoluce. Nestalo se tak
z hodiny na hodinu, ani nebylo tímto setkáním hotovo. Ale svobodný skauting byl
zpět, obnoven potřetí a snad naposledy. A to je moment hodný připomenutí, stejně jako dobrá příležitost k poděkování. Od akcí v oddílech po celostátní aktivity.
Zamyslete se nad tím, jak si 30 let od znovuzrození svobodného skautingu připomenete i u vás ve středisku!

Linka celostátních událostí a aktivit začala v březnu 2019 a skončí v březnu 2020
Valným sněmem. Je tam mnoho příležitostí se zapojit, ale také si připravit vlastní
místní aktivity. Můžou se vztahovat k roku 1989 nebo k celým 30 posledním letům, k celé historii skautingu nebo naopak třeba jen k tomu, jak se skautingu u
vás daří dnes. Může se jednat o slavnostní střediskový oheň, programové aktivity
na oddílové výpravě, setkání k poděkování těm, kteří se o obnovu skautingu u vás
zasloužili, nebo pro všechny, kteří jej těch posledních 30 let táhli. To je vždy na
vás, jako inspirace či nabídka vám ale může pomoci přehled celostátních aktivit,
které budeme postupně doplňovat. Některé už jsou za námi, ale největší část jich
proběhne v příštím skautském roce.
 18. březen - tzv. „Den 10.699” nebo také #NavzdySkaut, den nejdelšího trvání
skautingu bez zákazu v kuse. Do sdílení svých skautských zážitků ze skautského života se, především na Facebooku a Instagramu, zapojily stovky sester
a bratří.
 24. duben - Skautský den ve svátek našeho patrona, sv. Jiří, dala některá střediska svým svátečním aktivitám i nádech k 30 letům svobodného skautingu.
 22. až 26. května - celostátní roverské setkání Obrok proběhlo se symbolickým
rámcem dosavadní historie skautingu a události listopadu a prosince 1989
samozřejmě nechyběly.
 22. července až 2. srpna - na Světovém skautském jamboree v Severní Americe vyráží historicky nejpočetnější česká výprava. A to pod heslem “Unbreakable”, odkazujícím na nazlomitelnou povahu českého a česko-slovenského
skautingu.
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podzim 2019 - od podzimu bude jednotkám k dispozici zvláštní poděkování ve
formě slavnostního dekretu, které bude možno použít pro poděkování těm, kteří se u vás zasloužili o obnovu skautingu (nebo třeba o jeho udržení v dobách
nesvobody). Nebudou určeny žádné podmínky pro udělování tohoto ocenění,
bude vždy záležet čistě na rozhodnutí vašeho střediska, okresu nebo kraje.
Dekret je nyní v přípravě, informace k němu očekávejte na Křižovatce v srpnu,
od září bude pak k dispozici.
podzim 2019 - Česká televize uvede v premiéře dokument Olgy Špátové s názvem „Jednou skautem, navždy skautem“
17. října až 1. prosince - výstava k 30 letům svobodného skautingu v Senátu
ČR. Iniciována senátorem br. Petrem Holečkem, pořádají Junák - český skaut
a Senát Parlamentu ČR.
2. prosince 2019 - slavnostní večer v Městské knihovně právě v den 30. výročí
obnovy a premiéra dokumentu o 3. obnově skautingu, pořádá Skautský institut.
27. až 29. březen 2020 - Valný sněm, Jindřichův Hradec, uzavření celoroční
připomínky

Tento seznam bude v průběhu roku aktualizován a rozšiřován.
Máte nápad na to, co jako středisko uspořádat a chcete se podělit o inspiraci
s druhými? Rozepište se v komentářích pod článkem nebo využijte již otevřenou
debatu v celostátní činovnické skupině SkautFórum právě na téma lokálních oslav
30 let svobodného skautingu.
Budete s tématem přítomni na sociálních sítích? Doporučujeme použití standardního hastagu #skaut doplněného o hashtag či hashtagy #unbreakable anebo také
#30letsvobody. K dispozici jsou všem zájemcům soubory s grafickými značkami
k oslavám 30 let svobodného skautingu. Možná vašim grafikům zjednoduší práci.
Prohlížejte a stahujte je v této složce Google disku.
30 let skautingu jsme ještě nikdy neslavili, nebylo nám to dopřáno. Neváhejme
využít připomínku 30 let svobodného skautingu k připomínce radosti, kterou skauting přináší klukům a holkám ve skautských oddílech, ale i zodpovědné a náročné
činovnické služby, díky které mohou naše oddíly a střediska existovat.
Petr ‘Permi’ Vaněk | petr.vanek@skaut.cz
místostarosta a zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti

Ediční úprava: Kamzík
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Před uzávěrkou
Klub důchodců ČEZ, a.s., měl dne 22. května 2019 na návštěvě br. Jiřího
Lukšíčka – Rysa. Vyprávěl o svých zkušenostech s vedením skautingu.
Všichni, kdo br. Rysa znají blíže – jako např. Pražská družina SO – vědí,
že jeho vyprávění jsou vždy poutavá. Nelze se tedy divit, že si jej do sídla
v Praze 4 v Duchové ul. pozvali i důchodci ČEZ.
Zajímavá je také Nadace ČEZ, která byla založena roku 2002 jako jedna
z prvních firemních nadací v České republice. Každoročně podporuje řadu
projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Oranžové schody
pomáhají integrovat žáky a studenty se zdravotním handicapem, Oranžová
hřiště dávají dětem i dospělým bezpečný prostor pro sport a hry, Oranžové učebny podporují
výuku technických předmětů na základních a středních školách, Podpora regionů dává
příležitost rozvoji komunitního života. Oranžové kolo zapojuje do pomoci potřebným veřejnost,
osvětlené Oranžové přechody zvyšují bezpečnost chodců a Stromy přinášejí do měst a obcí
novou zeleň.
Uveďme si pro příklad jednu zprávu, která cituje také součinnost skautů:
V metropoli tvarůžků vysadili k výročí republiky sedm lip, pomohli i skauti
25. 10. 2018
Sedm lip, které od roku 1933 zkrášlovaly zahradu Husova sboru v Lošticích a z důvodu
špatného zdravotního stavu musely být nedávno odstraněny, nahradily mladé lipové sazenice.
Ke stému výročí vzniku Československé republiky je společně vysadili obyvatelé Loštic, místní
skauti i členové spolku STURM, který se zabývá ochranou životního prostředí na Mohelnicku.
Obnovu lipové aleje podpořila částkou 19 tisíc korun Nadace ČEZ v rámci
grantového programu Stromy.
Vladislav Sobol, mluvčí Skupiny ČEZ
Viz: http://www.nadacecez.cz/cs/uvod.html .
Br. Jiří Čejka – Péguy do redakce před půldruhým
měsícem napsal: „P. Merth byl mým spoluvězněm na
libkovickém komandě a pak se stal duchovním rádcem
skautské muklovské družiny Teplička na Jáchymovsku"; br. Péguy přitom upozornil na uvedení jeho
dalšího díla (nejen) literární veřejnosti.
Básník Roman Szpuk z Vimperka na internetu uvádí:
„… objevil jsem na půdě několik básní někdejšího
strašínského samotářského kněze Františka Daniela
Mertha … je u nich datum 1989 a sám básník v nich
udělal několik korektur". Redaktor Zpravodaje SO
vybral z internetu výše uvedenou báseň.

* 18. října 1915, Jindřichův Hradec –
† 11. dubna 1995, Strašín
V r. 2019 vyšel výběr jeho básní Jdou krásné básně kolem mne - vydalo
nakladatelství Měsíc ve dne v roce 2019 a právě avízo tohoto vydání
obdržel také br. Péguy. Soukromě či v samizdatu vyšlo dosud celkem 23
děl F. D. Mertha.
Viz:
https://www.xxvi.cz/index.php/autori/54-prokleti-nejen-basnici-posumavi/50-frantisekdaniel-merth-spasmospasma
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Kroky
Den za dnem a noc za nocí jdou
Dny do nocí a noci do dnů ukládají
Sídliště zdí a vzácnost lásky
Den za dnem snáší, noc za nocí počítá
Každý den rozkazník, každá noc dluh
Vzdalován zapírán, přibližován náš rodokmen
V hluku den za dnem pronásleduje ticho
Ráno nerad je opouští
Kde lehce se dotkla záře
Den za dnem všechno zapisuje, noc za nocí čte řadu nul
Dny vládnou mocí a noci se stále hlásí: prázdný stůl
Až na jitřenku, vždycky je radostná a pozdravuje
Tak v tenkém vláknu dýchá budoucí květ
Za hlínu země děkuje víno a chléb
Stále je pevná tvrz
Kapku za kapkou skapává krev
Poslední kapka je láska

https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Rössler-Ořovský
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… jaký je vlastně příběh
Rösslera-Ořovského?
Milující otec mu trochu toho pohybu nejdříve
přál, dokonce mu zakoupil želízka na boty, aby
se mohl věnovat ladným křivkám na zamrzlé
Vltavě, ale Pepík se dal do kamarádčoftu se
stejnými skotáky a už ve svých dvanácti letech
založil spolek, který nazval Pražský rychlobruslařský klub. Aby to magistrátští ouřadové
hned otci nevyzvonili, zaregistroval se pod
počeštěným jménem Ořovský.
V patnácti si troufl i na nezamrzlou vodu a
postavil si loďku zvanou ježdík (později se tomu
říkalo maňásek). S bráchou Karlem sjezdili nejen Vltavu, ale i Berounku, Labe a Orlici. Jednoduchý
ježdík jej však přestal bavit a přestoupil na organizovanou veslařinu, tehdy se říkalo, že se stal skulérem.
To už otec viděl, že mladý pán dává víc času aktivitám sportovním než obchodním a aby jej od sportu
odstřihl, poslal jej vést filiálku v Terstu. Josef filiálku vedl dobře a našel si čas vyzkoušet sportovní
jachting. Po vojně se vrátil do Prahy, převzal firmu a udržoval ji na dobré úrovni. Na tak dobré, že se
nejen mohl sportu věnovat naplno, ale některá odvětví dotovat, tehdy se říkalo být mecenášem.
Pro svůj Bruslařský klub si roku 1887 do Norska napsal o katalog a Norové, neznalí češtiny si výraz
Bruslařský klub přeložili na Bruslar Ski Klub, tedy lyžařský klub nějakého pana Bruslara. Ke katalogu
proto jako vzorek přiložili dva páry lyží. Celníci si s tím nevěděli rady a proclili to jako vesla, ale Ořovský
pochopil, s bráchou lyže obuli a na zasněženém Václaváku uspořádali první lyžařské závody v Čechách.
Dávný Václavák se ani tehdy nemohl rovnat Krkonošům a proto se skamarádil s panem řídícím učitelem
Bucharem z Jilemnice, věnoval nemalou částku na výrobu lyží českými truhláři a r. 1893 založil při
Bruslařském klubu Ski odbor, z něhož se o pár let stal Svaz lyžařů království českého. Pomáhal
organizovat lyžařské závody (i ten nešťastný, ve kterém zahynuli Hanč a Vrbata), ale nezapomínal, že
sníh je voda.
Ještě r. 1893 založil Český Yacht klub a vedle toho Český Lawn-Tennis Klub. Následující rok veslařinu
srovnal do Českého Sculling Cercle s tenisovým a fotbalovým odborem, spolu z dr. Guthem-Jarkovským
pak
založil
Českou
atletickou
amatérskou
unii
a
Český
olympijský
výbor.
To on pískal první pražské fotbalové derby Sparta – Slavia, protože jako jediný měl u sebe anglicky
psaná pravidla (fanoušci se tenkrát neporvali, Ořovský prohlásil utkání za nerozhodné).
Vodě byl stále věrný. Z Kanady dal přivézt prvních šest kánoí a při Českém Yacht Klubu založil
kanoistický odbor. Propagoval River Camping neboli etapové plavby aneb vodní turistiku.
Za sport považoval i skauting a byl velmi nápomocen prof. Svojsíkovi při jeho zavádění. Když se jako
člen českého olympijského výboru setkal r. 1912 na olympiádě ve Švédsku se švéd-skými Seascouts,
usoudil, že to je to, co českému skautingu ještě chybí. Po návratu do Prahy založil při Českém Yacht
Klubu první družinu vodních skautů a jako správný otec tam nako-mandoval i své dvě děti, syna Josefa
a dceru Máču.
Další vodní skauti vznikli při Vysokoškolském sportu pod vedením prof. Drtiny a prof. Šimka.
28. října 1918 to byl právě Rössler-Ořovský, kdo dal skautům složit slib věrnosti republice na vlajku
Českého olympijského výboru. On to také byl, kdo nakreslil a dal vytisknout slavné známky Pošty
českých skautů.
Po vzniku Československé republiky se vážený komerční rada věnoval Českému olympijskému výboru,
ale na vodu nezapomínal. Se zmíněnou dcerou Máčou sjížděl české řeky na kánoi Commasagera, byl
stále aktivním činovníkem Českého Yacht Klubu a prvním starostou Junáka – českého skauta. Jedním
z prvních kapitánů vodních skautů byl jeho syn Josef. Starý pán pro vodáky vymyslel staniční knihy ve
vltavských hospodách, určené k zapisování projíždějících posádek. A napsal romantickou písničku
Indián.
Velikán Josef Rössler-Ořovský zemřel v lednu 1933, v roce, kdy se v Praze pořádalo vodácké
mistrovství Evropy, později nazvané Memoriál R-O.
Stopadesát let uplyne od narození „starého pána“. Stopadesát let otce zakladatele českého lyžování,
jachtingu, kanoistiky, tenisu, vodní turistiky ... a ... a vodního skautingu.
Připravil Vladimír Cvrček – Vezír (z Křižovatky vybral Kamzík); viz:
https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/4607-pred-150-lety-se-narodil-velikan-r-ssler-orovsky-otec-vodniho-skautingu
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Milé sestry, milí bratři,
zveme Vás na naše každoroční setkání, které se tradičně uskuteční třetí sobotu v září, na

XXIX. výroční členskou schůzi Svojsíkova oddílu.
21. září 2019 v 10 hodin.
A díky velmi příznivým a milým okolnostem bude na místě Vám známém –
v posluchárně Zdravotnického ústavu v areálu Vinohradské nemocnice
(adresa: Šrobárova 48, Praha 10 – vchod vpravo od hlavního vchodu do nemocnice a pak cestou značenou).
Z metra A vystoupíte na Želivského a kousek pěšky jižním směrem projdete ulicí Votickou pod obloukem obytných domů, po
pohodlných schodech dorazíte přímo ke vchodu.
Zprávu vůdkyně a zprávu družin dostanete na místě.
V programu se můžete těšit na úvahu bratra Jana Šolce – Kola.
Připomínám, že v Praze je doprava zdarma pro lidi od 70 let, nad 65 zdarma s kartou DP, od 60 za polovic – s kartou DP.
Těšíme se všichni na setkání s Vámi

za Oddílovou radu SO
Hana Bouzková
vůdkyně oddílu SO

V příloze posíláme seznam navrhovaných členů do SO za rok 2019.
O změnách adres, telefonů apod. prosím informujte:
sestru Vladimíru Hůlkovou
(evidence členů SO)

- Amálku
Nad Vinicemi 503
252 63 Roztoky
telefon 608 530 207
e-mail: amalka.hulkova@seznam.cz

nebo
sestru PhDr. Hanu Bouzkovou
(vůdkyně SO)

Bílkova 6
110 00 Praha 1
tel. 222 310 688
mobil 776 169 644
e-mail: bouzkovah@seznam.cz

Milé sestry a bratři, pokud se nemůžete na toto setkání dostavit, prosím o vaši omluvu. Pokud tak neučiníte, my s vámi
počítáme a zbytečně utrácíme peníze za občerstvení.
Potvrďte, prosím svou účast i to, že jste tuto pozvánku obdrželi. Stačí SMS, E-mail, telefon.
Děkuji všem za vstřícnost.
S pozdravem, Vlaďka Hůlková - Amálka

vjech.kamzik@volny.cz
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