10 let od posledního rozloučení
s bratrem Gogem.
Citát z čínského filosofa Konfucia je ze smutečního oznámení rodiny Jiřího Žáčka – Goge.
Je zajímavé, jak nyní - v roce 2019 - zní tato moudrá slova aktuálně. Vzpomínáme-li na
bratra Goge, je určitě patřičné si připomenout, jak dbal při skautských akcích na to, aby
světlo „rámovalo“ významné chvíle:

Když pamětníci díla br. Jiřího Žáčka v 1. roce od jeho odchodu psali svá slova vzpomínek
do sešitku, nazvaného „Sborník vzpomínek na bratra Goge“, měli nejvíce na paměti vše,
čím jim on jako skautům „prosvětlil“ řadu stanovisek i postojů v osobních setkáních i
metodicky „osvětlil“ správnou presentaci ve velké řadě publikací (ovšem v první řadě

v Kmenových novinách, vydávaných pro Kmen dospělých Junáka – ty jsou v současnosti
ke stažení na odkazu https://kmendospelych.skauting.cz/organizace/media/).
Stále podstatný je Gogův odkaz nejen pro okruh oldskautů a oldskautek, ale také pro
několik kruhů lesoškoláckých instruktorů – a to bez ohledu na to, zda si jeho autorství
uvědomují anebo jeho myšlenky, jeho rady přijali za vlastní a tak je „šíří“ dále – Gog totiž
nelpěl na tom, aby se jeho jméno jako autora připomínalo (ovšem kromě uvádění jeho
autorství pro účely „identifikace“ odpovědnosti za uveřejněné informace).
Připomeňme si nyní br. Goge jako metodika skautských akcí – ocitujme si jeho rady pro
důležitý prvek skautského života – pro hru:
„Na počátku je vždy podnět (nápad), někdy má podobu zcela konkrétního námětu, jindy
naopak pouhého předsevzetí. Ani jedno, ani druhé není ještě úspěšnou hrou a čeká nás
pěkný kus práce. Abychom mohli mít z výsledku všichni radost, musí se nám hra podařit a
účastníkům líbit. Pokusme se nejdříve uspořádat záměr, nedělejme chybu v tom, že nápad
počneme ihned podrobně zpracovávat náplně jednotlivých úkolů včetně pravidel a
bodování.
Začít tímto způsobem je zdánlivě složitější, výsledek bude přinejmenším stejný, ale častěji
se nám stane to, že namísto nedostatku nápadů pro tuto jedinou zamýšlenou hru, budeme
mít nápadů přebytek. Pak můžeme moci vybírat, ty pro tentokrát nejvhodnější a přebytek
nápadů ponechat v zásobě na přípravu příští hry.
Postup přípravy - rozčleňme si přípravu na okruhy:
A) teoretickou část

ideový (tematický) námět
v souladu se výchovným záměrem a obsahem

výběr vhodné lokality
v souladu s námětem

výběr místa, trasy
bezprostřední praktická prohlídka je nutná

stanovit způsob účasti
podle výchovného záměru

výběr soutěžních oborů apod.
vhodné doplnění o všeobecné znalosti okolí, historie

doplnění skaut. disciplínami
v souladu s výchovným plánem

organizační zajištění
s ohledem na hladký průběh a bezpečnost účastníků

způsob hodnocení disciplíny
šetrný bodovací systém s důrazem na vybrané
B) praktickou část

prohlídka trasy
zjistit aktuální změny, uzavřené objekty, výkopy ap.

zpracování pokynů
vstupní instrukce, herní pravidla

pořadatelská služba
trvalá kontrola nad trasou a soutěžícími

vhodné zadávání úkolů
kombinace mezi vyhledanými a předem obdrženými
(informacemi – doplněno autorem vzpomínky)

potřebné pomůcky
plánek, pravidla, výstroj,

buďme vždy prozíraví
počítejme s dopravní frekvencí, oslovováním cizích
osob

kontrolu připravenosti
věcné přípravy hry a aktuálních změn trasy
Na co nezapomenout
Některé části přípravy na sobě navzájem závisí, proto nelze určit jednoznačně posloupnost
řešení jednotlivých částí. V průběhu přípravy se k některým částem proto vracíme a
vzájemně je korigujeme, abychom svůj záměr co nejlépe uplatnili.“
Br. Gog byl v písemných projevech ponejvíce stručný – tož stručně ukončeme tuto
vzpomínku, ale vzpomínejme spíše „zeširoka“ – na vše, co jsme s Gogem zažili.

