JEDNOU SKAUTEM,
NAVŽDY SKAUTEM!

MOTIVAČNÍ
PROGRAM

OLDSKAUTING 21

MODERNÍ SKAUTING DOSPĚLÝCH

OLDSKAUTING 21
JE CESTA...
...vedoucí vzhůru
...k vytvoření trochu lepšího světa
...k nejdelšímu skautskému dobrodružství
...k novým aktivitám

Přibývá těch, kteří
prošli s úspěchem
skautskou školou,
cítí svou příslušnost
k hnutí i povinnost
uvádět jiné na cestu,
která tolik znamenala
pro celý jejich život...
Skauting je jako strom,
zasazený v útlém mládí
do srdce člověka. Není
možné, aby ten, kdo se
stal jedenkrát skautem
opravdovým, zastavil
se na této cestě, věčně
vedoucí vzhůru... Zde
stojíme před skautingem dospělých...
Antonín Benjamin Svojsík
náčelník-zakladatel
českého skautingu

Ani bohatství, ani
úspěch, ani shovívavost
vůči sobě samému nepřináší štěstí... Nejlepší
způsob, jak dosáhnout
štěstí, je šířit je kolem
sebe. Dosáhnete ho tím,
že od dětství se vychováváte v silné a zdravé
bytosti, které se později,
až zmužní, budou moci
stát užitečnými... Snažte
se zanechat tento svět
trochu lepší, než byl,
když jste sem přišli... Zůstaňte vždy věrni svému
skautskému slibu, i pak
když dospějete...
Robert Baden-Powell
zakladatel světového
skautského hnutí

Pokud sdílíš názor, že
být skautem znamená
být jím celoživotně, tak
před Tebou je nejdelší
a možná i nejkrásnější
skautská životní etapa.
Nyní můžeš tvůrčím
způsobem zúročit vše,
co jsi dosud ve skautingu získal... Kráčej
skautskou stezkou dál
individuálně, v klubu
oldskautů i osobním
partnerském a rodinném životě. Čeká Tě
nádherná, originální
a dobrodružná životní
cesta za štěstím...
Jiří Klaban
tvůrce skautských
metodických programů

V šedesáti letech stojí člověk na životní křižovatce
a před ním je otázka: stáří
jako úděl, kterému se
nemůže vyhnout a které
nás bude stále více tížit,
anebo stáří jako výzva
k nové aktivitě, k hledání
nového programu pro
sebe, pro vrstevníky, ale
i pro vnoučata? Skautská
odpověď je jasná.
I v tomto věku platí, že
malá skupina, dobré
vztahy a sociální opora
znásobí síly jedince a jeho
odolnost vůči nesnázím,
které přináší věk...
Václav Břicháček
psycholog a metodik,
čestný náčelník Junáka

MOTIVAČNÍ PROGRAM OS21 JE SMĚRNÍKEM PRO CELOŽIVOTNÍ SKAUTSKOU STEZKU!

PROGRAM 21. STOLETÍ
Skauting dospělých s novou energií
Motivační program Oldskauting 21 (OS21) je odrazem
dosavadní činnosti kmene dospělých. K tomu vstřebává
nové prvky a je zacílen hlavně do budoucna. Navazuje na
skautský výchovný program mládeže a respektuje teze
Strategie Junáka do roku 2022.

Sestry a bratři!
Dostáváte do rukou příručku,
jejíž podtitul napovídá, že jde
o základní rukojeť motivačního
programu Oldskauting 21.
Program vznikl z potřeby dalšího
rozvoje činnosti kmene dospělých
Junáka. Podnětem k vytvoření byla
i setkání nás, oldskautů, se staršími
rovery a rangers. Při společných
rozhovorech jsme často slýchali:
„Rádi bychom pokračovali dál po
skautské stezce. Co však budeme
v kmeni dospělých dělat? Jaká je
náplň oldskautingu?“
Konečnou podobu programu
formovala i nutnost nově definovat
zaměření skautingu dospělých,
přizpůsobit jeho formy dnešní době
a reagovat na postupně se měnící
generační skladbu kmenové základny. Oldskauting 21 je také výsledkem mnoha konzultací s řadou
činovníků, roverským odborem
i v oldskautských klubech.
Tato příručka popisuje rámec
a oblasti motivačního programu.
Přeji vám, kteří na následujících
stránkách najdete inspiraci pro svoji činnost, ať je vaše skautská stezka
radostná, dlouhá a bohatá!

Vladimír Stránský
náčelník kmene dospělých Junáka

Výzva pro všechny generace
Kmenem dospělých se prolíná několik
generačních větví. Vedle pamětníků
prvorepublikové „zlaté éry“ českého
skautingu stojí ti, kteří stejnou stezkou
vykročili v poválečném Junáku. Početnou skupinu tvoří generace z přelomu
60. a 70. let minulého století. Dnes už ale
na dveře oldskautingu klepou i mladí

z počátku 90. let. Všichni společně tvoříme široké a pestré generační spektrum.
Předkládaný program nabízí prostor
k seberealizaci všem. Je na každém z nás,
čím naplníme jeho jednotlivé oblasti,
a jak je obohatíme o další vlastní nápady.
Tak skauting dospělých ve 21. století společně proměníme podle našich představ.

OLDSKAUTING...

PROGRAM OS21...

...je věrný principům a ideálům, které
skautskému hnutí vetknul už jeho
zakladatel Robert Baden-Powell,
lord z Gilwellu
...má bohatou stoletou historii
a ctí tradice
...disponuje velkým potenciálem
do budoucna
...pojímá skauting jako životní styl

www.skaut.cz/oldskauting

...nabízí návaznost na skautský
výchovný program mládeže
...propojuje rovering s oldskautingem
...pružně reaguje na měnící se generační skladbu kmenové základny
i různorodé zaměření klubů
...rozvíjí činnost kmene dospělých
Junáka se zacílením do budoucna
a stává se vodící linkou v dlouhodobém horizontu

www.facebook.com/oldskauting21

JEDNOU SKAUTEM, NAVŽDY SKAUTEM! Motivační program Oldskauting 21.
Sestavili: Vladimír Stránský, Hana Kaprálková, Jiří Klaban, Ivo Fišera, Jan Adamec a Slavomil Janov (editor). Grafická úprava: Filip Hanilec. Děkujeme všem
spolupracovníkům a konzultantům, kteří přispěli k tvorbě této příručky. © Junák – svaz skautů a skautek ČR, náčelnictvo kmene dospělých, Praha 2014.

SKAUTING JAKO ŽIVOTNÍ STYL
Stezka pro každého

Co je to skauting dospělých? Odpověď není jednoduchá.
Jeho poslání definuje Mezinárodní společenství skautů
a skautek jako celoživotní sdílení skautských hodnot a ideálů. U nás je pro oldskauting charakterické historické sepětí
se skautingem mládeže.

Celoživotní formování osobnosti
S ohledem na úvodní charakteristiku lze skauting dospělých pojímat
jako součást celoživotního
formování osobnosti. Tato
definice se nyní stává
základem programu pro
dospělé. Těch, kteří se už
bezprostředně nevěnují
výchově mládeže, ale
skauting podporují
a stal se jejich
životním stylem,
s výraznými rysy
sebevýchovy
a vlastních motivačních cílů.

Tato brožura obsahuje soubor
základních informací a nabídku tipů,
výzev a projektů, které definují náplň
činnosti jednotlivců i oldskautských
klubů. To podstatné – principy skautingu, slib a zákon, jak je definoval
zakladatel světového skautingu
Robert Baden-Powell – jsou shodné
pro všechny věkové kategorie.
Skauting dospělých
je tak pomyslným
dalším stupněm
komplexního
skautského
výchovného
programu.

Program na čtyřech pilířích
Motivační program OS21 se opírá
o čtyři pilíře. Ty definují podstatu
a poslání skautingu dospělých a popisují základní oblasti činnosti.

I.

Podpora
a pomoc
skautskému
hnutí mládeže
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Program ale není direktivním předpisem. Je inspiračním
souborem podněcujícím k vlastní
aktivitě jednotlivců a klubů podle

II.

Osobní rozvoj
Klubová činnost
Péče o skautskou
historii
Práce pro
společnost

III.

Charitativní
činnost
a sociální
projekty

Proč kód OS21?
Motivační program nese označení
Oldskauting 21. Odráží bohatou historii i perspektivu skautingu dospělých.
Nedlouho po zrodu junáctví u nás se
zformovaly první skupiny odrostlých
skautů – oldskautů a táborníků.
Nejstarší dokumenty o jejich činnosti
pocházejí z poloviny 20. let minulého
století. Rozmach oldskautingu nastal
po vzniku Československé republiky
v roce 1918. Pevné zakotvení klubů do

jejich podmínek. Bude-li však
v činnosti oldskautů některá
oblast opomíjena či podceňována,
zbytečně se každý ochudí o část
z toho, co tento komplexní program obsahuje a nabízí.

IV.

Mezinárodní
dimenze
skautingu
dospělých

Oldskauting 21

Výzvy

Projekty

TIPY * VÝZVY * PROJEKTY

Tipy

V kapitolách k jednotlivým programovým pilířům OS21 je
shromážděn výběr tipů, výzev a projektů jako návodů ke konkrétní
činnosti oldskautů a klubů.
V těchto prvcích jde o přímou návaznost na roverský program. Výzvy
jsou určeny stejně jako v roveringu pro jednotlivce. Jejich naplňování
povede každého k poznání sama sebe, překonání se a k dalšímu osobnímu rozvoji. Tato cesta nikdy nekončí! Projekty počítají se zapojením
větší skupiny, jsou výzvou pro týmy.
Střípky v nabídce jsou jen inspirací. Skutečná podoba skautingu dospělých je závislá na vlastní individuální a klubové aktivitě. Příchozí do
kmene dospělých mohou v oldskautingu zúročit
energii nabitou v roveringu. S přibývajícími
zkušenostmi pak tato energie sílí a pomáhá
zvládat i „náročnost výšek“ života v dospělosti.
struktury skautské organizace se datuje
od roku 1921.
Tradice zavazuje dospělé skauty
k respektování pojmu oldskauting.
Je ho třeba chápat jako znak zralosti a zkušeností všech, kteří prošli
skautskou výchovou, pokračují po
skautské stezce i v dospělosti a trvale
se hlásí k hodnotám skautského hnutí.
Spojíme-li historický název s „kódem“
21. století, lze pro program, který má
postihnout moderní činnost dospělých,
najít výstižnější pojmenování?

ZÁŽITKOVÝ ŠÁTEK Fotografuješ své
skautské aktivity, dokumentuješ klubovou
činnost? Vytvoř z nejzajímavějších momentek z různých akcí přehledné album. Kdo se
přátelí s počítačem, jistě dokáže fotografie
upravit do kartičkového formátu a sestavit je do trojúhelníkové mozaiky. Společný soubor lze vytisknout na nažehlovací fólii
a obtisknout na vhodnou tkaninu. Každý si tak může vyrobit originální
skautský šátek, jaký nebude mít nikdo jiný!

Štika na mezinárodní scéně
Výzamnou součástí práce kmene dospělých Junáka je zapojení se
do činnosti Mezinárodního společenství skautů a skautek (ISGF).
I když Česká republika byla do
světové organizace přijata až v roce
1991, záhy
prokázala, že
je schopna být
štikou a aktivním členem
společenství.
Už v roce
1995 hostil
Brandýs nad
Labem 2. evropskou konferenci ISGF,

následovala organizace evropského
workshopu v Kutné Hoře (2007)
a v roce 2012 se uskutečnila v Plzni
7. konference Středoevropského
subregionu ISGF.
Zejména při poslední akci, jíž
se kromě delegátů z 12 členských
zemí subregionu zúčastnili také
představitelé světového ústředí
a exiloví skauti z Afghánistánu,
čeští oldskauti brilantně zvládli
roli hostitelů. Dospělí skauti z ČR
tvoří téměř čtyřmi tisíci členy jednu
z nejpočetnějších národních gild
ISGF a navíc ve společné organizaci
s mládeží bezprostředně naplňují
základní poslání mezinárodního
společenství.
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I. PILÍŘ

V KRUHU S MLÁDEŽÍ
Podpora a pomoc skautskému hnutí
Sepětí výchovy mládeže a oldskautingu má u nás tradici navazující bezprostředně na zrod hnutí. Řada průkopníků z „pravěku
junáctví“ začala na prahu dospělosti vytvářet neformální společenství starších skautů, později řádné oldskautské kluby. Dospělí
jsou tak pro mládež vzorem k setrvání na skautské stezce kontinuálně už století. S mládeží zůstávají v kontaktu i jako průvodci,
pomocníci vůdců a podporovatelé hnutí.

Z klubovny na tábor
Klubovny, skautské základny, tábory,
organizační a administrativní práce ve
střediscích. Tam všude mají oldskauti
prostor pro bezprostřední pomoc
oddílům mládeže, jejich vůdcům
a činovníkům.
V málokterém středisku si dokáží
představit, že by drobné opravy v klubovnách, údržba tábořišť, správcovství
ve skautských základnách, loděnicích
či skladech, ale především pomoc
při přípravě a stavba táborů probíhaly bez účasti oldskautů. Dospělí
často zajišťují hospodářsko-organizační agendu středisek, využívá se
i jejich kvalifikace při vzdělávacích
akcích, kursech, lesních školách.
Nejcennější je ale předávání
zkušeností z generace na generaci.

Oldskauti s dřívější letitou praxí ve
vedení mládeže mohou, po dohodě se
současnými vůdci, přispět k obohacení
programu oddílů, smeček vlčat a rojů
světlušek. Při vzájemně korektních
vztazích se jistě všude najde pro
dospělé místo
pro jejich podíl
na skautské
výchovně.

S Betlémským světlem
Plamínek Betlémského světla hoří
před Vánoci v řadě míst díky spolupráci dospělých a oddílů mládeže. Oldskauti si vezmou za své organizaci akce
a zajištění míst pro umístění lucerniček
se světlem, v oddílech se mohou
zatím věnovat přípravě doprovodných
aktivit, například nácviku programu
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pro návštěvu v domě seniorů, zpívání
koled na veřejnosti a podobně. Díky
takové spolupráci hoří plamínek
Betlémského světla například
i v osadách v bývalém vojenském
prostoru Libavá na Moravě, odkud
by lidé měli k výjimečnému svátečnímu symbolu daleko.

Hold hrdinům

Výchova k vlastenectví, hrdost na
naše dějiny i osobnosti, to je další
parketa pro pomoc dospělých při práci
s mládeží.
Možností, jak vést skauty k vlastenectví, je mnoho – besedami počínaje
a brannou hrou konče.
Akční military hra Wolfram, organizovaná oldskauty z Moravskoslezského
kraje ve spolupráci s armádou, je příkladem, jak lze rovery nadchnout pro
patriotismus. S odkazem na hrdinství
členů stejnojmenné odbojové skupiny,
která za druhé světové války působila
v Beskydech a značným dílem přispěla
k nacistické porážce, se rozvíjí každoročně Wolfram jako o život!

Oldskauting 21

Rodinný skauting byl už
v „dávnověku” formou, jak
ordinovat skautskou výchovu „po
lžičkách” i těm nejmenším. Spisovatel Eduard Štorch – Sachem
organizoval už od roku 1908
rodinné tábory na Jadranu a po
zrodu skautingu se dal plně do
služeb nového hnutí.

EXPEDICE EVEREST

Výzva pro skautské
oddíly, R&R i oldskauty: Zdolejte
v průběhu roku
devět tisícimetrových
vrcholů v českých horách!
Symbolicky tak vystoupíte
až na špičku Mt. Everestu
– a ještě kousek výš! Při zpáteční cestě sbírejte odpadky,
které v horách zanechali
neukáznění turisté. Stačí
jedna igelitová taška z každé
výpravy – a uvidíte jak příroda prokouke!

TIPY * VÝZVY * PROJEKTY

Pro rodinný
skauting

HRA PRO SKAUTY

V náročném horském terénu si roveři
sáhnou na dno sil, ale nikdo hru
nevzdává. Wolfram si navíc vydobyl
mezinárodní
renomé a do Beskyd jezdí i roveři
z Polska, Slovenska
a dokonce z Itálie.

Ve víru tance
Ušlechtilá zábava má své místo ve
skautském životě. Taneční večery
a skautské plesy jsou leckde ovocem
spolupráce všech generací skautů. A byl
to kmen dospělých, který v roce 2012
přišel s nápadem uspořádat skautské
mistrovství České republiky ve společenském tanci.

Dnes má rodinný skauting
pevné ukotvení ve výchovné
struktuře Junáka. Pro kmen
dospělých může být článkem mezi
mládeží a juniorskými kluby. Oldskauti rádi přispějí do programu
rodinného skautingu vlastními
zkušenostmi, nápady i konkrétní
pomocí, například při zajišťování
táborů. Své místo v rodinném
skautingu mají také prarodiče
skautského potěru.

Připravte v klubu OS
drobnou poznávací, nebo
dobrodružnou hru pro
skauty, vlčata či světlušky.
Jejich vůdcové jistě jednou
za čas uvítají zpestření
činnosti, které jim nabídnete.
Nevnucujte se ale oddílům,
ponechte jejich činnost mladým vůdcům!

DOBROČINNOST

Zapoj se do charitativních
projektů, přispěj na sbírku
Postavme školu v Africe,
podpoř konto Společně proti
leukémii, kup si od skautů
kytičku Květinového dne.
Možností je řada, pomůžeš
dobré věci a půjdeš i příkladem pro mladé!

Soutěž Galaparket, zacílena hlavně na
rovery a rangers a členy juniorských klubů OS, už zapustila kořeny. Všem zájemcům – amatérským tanečníkům – nabízí
možnost porovnat své umění v regulérní,
byť především přátelské soutěžní podobě.
Po lítém soutěžním zápolení se všichni
společně baví na neformální tančírně
s rovněž stylovým názvem Galapárty.
Více: www.tancovani.skauting.cz
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AKTIVNĚ NAPŘÍČ GENERACEMI
Osobní rozvoj Klubová činnost
Skautská historie Práce pro společnost
Motivační program OS21 stojí na čtyřech rovnocenných pilířích. Žádný není hlavní ani důležitější! Oblast
osobního rozvoje a práce ve skautském i občanském
společenství se však rozprostírá do šíře, která pro jednotlivce i klubovou činnost nabízí naprosto výjimečné
možnosti aktivit v oldskautingu.

Oldskauting a škola života
Ani po opuštění školních učeben
se člověk nepřestává učit a vzdělávat.
Osobní rozvoj je nosnou látkou školy
života. Svět pádí kupředu tempem,
jaké nemá obdoby. Nutno vstřebávat
nové poznatky, objevy!
Čti! Studuj cizí jazyky, pusť se do nich
i ve zralém věku! Zdokonaluj se v práci
s počítačem! Pracuj na sobě!
Zapomínat se nesmí ani na fyzickou
zdatnost. Sportovní hry, turistika,
výpravy do přírody, jogging či moderní nordic-walking, to jsou ideální
pohybové aktivity pro volný čas
jednotlivců i klubové schůzky. Jsi-li
zdravý a máš potřebnou kondici,
vyzvi skauty-vrstevníky k cyklo-

výpravám, vydejte se na hřebenové
lyžařské túry na běžkách i vysokohorské výpravy.
A co duchovní rozvoj? Besedy na
téma života a lidského bytí, návštěvy zajímavých přednášek, četba
literatury, vzdělávací
pořady v médiích, vše
přispívá k obohacení

Nežij v ulitě!

zařízeních, sportovních klubech. Ale
ani dobrovolné zvelebování našich
obcí bychom neměli znát jen z filmů
pro pamětníky! Vyčistit obecní potok
by mohlo být výzvou například pro
juniorský klub OS, starší alespoň
uklidí místní parčík. Vlastním nápadům se meze nekladou. Dvě ruce
zvládnou leccos, znásobí-li se, udělá
se k prospěchu všech práce habaděj!

Zapojení se do života obcí a měst,
nebo práce pro společnosti nad rámec
běžných občanských povinností, by
měly být rysem přirozené sounáležitosti dospělých skautů s místem,
v němž žijí.
Oldskauty lze vidět jako dobrovolníky při práci v knihovnách, sociálních
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lidského ducha. Jde o to nepromarnit
ani minutu času, který kolem nás
kvapí. Každý oldskaut by měl trvale
a všestranně rozvíjet svůj potenciál!
Povinnost k sobě je ostatně skautským
principem, který shrnuje osobní výzvy
každého z nás napříč generacemi.

Malou měřící stanici s každodenním
zaznamenáváním údajů o počasí
pro potřeby meteorologické služby
vybudoval na své zahradě v Ústí nad
Labem Luboš Pavlán.

Oldskauting 21

TIPY * VÝZVY * PROJEKTY

12x, NE MÉNĚ! Jednou měsíčně zajdi na výstavu, do muzea, galerie, do
divadla či kina. Nelituj přiměřené částky, vyraž za kulturou či poznáním
společně s životním partnerem. Nebo můžeš připravit přednášku na
téma, které zajímá členy klubu, další dospělé ze střediska, přátelé.
Spoj se s Klubem skautských sběratelů, jeho členové Ti pomohou
s malou výstavkou. Snaž se, abys kulturní či poznávací aktivitu nevynechat ani v jediném měsíci. Sám poznáš, jak Tě tato „tuctová“ kultura
dokáže obohatit.
O STUPÍNEK VÝŠ Nejsi vůdcem klubu a nemáš ambice jej

Z mozaiky
klubové
činnosti

„táhnout“ ani v budoucnu? To ale nebrání, abys absolvoval vybraný
vzdělávací kurs či seminář kmene dospělých! Vyber si ze současné nabídky: čekatelský kurs Pařízek, kursy pro vedení klubů a nakonec
i lesní škola OS, která se pyšní nejen hezkou nášivkou, ale i
vlastním skutečným erbem... Jsou i další kursy a semináře,
z rozvíjející se spolupráce s rakouskou gildou probleskuje
projekt společného instruktorského „Gilwellu“. Všechny
nové poznatky využiješ i v běžném životě!

ZA HUMNA, ZA HRANICE, ZA OBZOR Zorganizuje klubovou

výpravu. Možná i v sousedním městě jsou pamětihodnosti, které jste dosud
nenavštívili. Jsou kluby, které každoročně organizují i zahraniční zájezdy.
Pro začátek si zkuste udělat třeba jednodenní výlet do Vídně, navštivte tam
i ojedinělé skautské muzeum, o které pečuje místní gilda. Je pro vás pouhý
„skok k sousedům“ málo? Mířily vaše dřívější roverské výzvy dál? Proč tedy
nevyrazit na takovou expedici s vrstevníky v juniorském klubu OS? I oldskautské cesty míří všemi směry!

VÝZNAMNÉ DNY Připomeňte si v klubu každoročně významné skautské
svátky: 22. 2. Den zamyšlení, 24. 4. svátek sv. Jiří, 25. 10. Fellowship Day –
Den společenství (založení ISGF).

Od historie k dnešku

Čím bys doplnil mozaiku
sám, jaký snímek ze své
činnosti by nabídl váš klub
?

Mladí se většinou k hlubšímu vztahu
k historii propracovávají věkem. Péče
o skautskou historii je proto tradiční
baštou oldskautingu.
Historie nesmí být podceňována!
Každá oddílová událost je kamínkem,
který – pokud se ztratí – může jednou
citelně chybět ve skautské mozaice. Je
na dnešní generaci, aby podobně
jako naši předchůdci, shromažďovala listiny, fotografie, almanachy, kroniky. I díky každému
současnému dokumentu budou
jednou historici psát dějiny
skautingu 21. století.
Autoři reprezentační publika-

ce Skautské století by mohli ostatně
vyprávět, jaké poklady našli právě ve
skautských archivech. Bez nich by tato
unikátní kronika nikdy nevznikla!
Při péči o skautskou historii (ale také
v jiných oblastech) se přímo nabízí
zapojení oldskautů do činnosti Skautského institutu A. B. Svojsíka i spolupráce se členy Svojsíkova oddílu.
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III. PILÍŘ

SKAUT JE PROSPĚŠNÝ
A POMÁHÁ JINÝM

Charitativní činnost a sociální projekty
Být prospěšným a pomáhat, kde je to potřeba. V tomto směru
se náplň třetího pilíře OS21 – charitativní činnost a sociální
projekty – přímo prolíná s daným bodem skautského zákona.
V celosvětovém měřítku se společenství dospělých skautů
a skautek věnuje této oblasti dokonce s nejvyšší prioritou.

Drákulovina: dar pro život
Jednou ze stěžejních charitativních
aktivit kmene dospělých Junáka je od
roku 2009 skautské dárcovství krve –
Drákulovina.
Už první projekt ke 100. výročí českého skautingu předčil očekávání. Cíl
naplnit symbolický krevní vak 100 litry
„skautské krve“ byl vrchovatě překročen: Skauti – od
osmnáctiletých R&R po
šedesátileté oldskauty –
darovali bezplatně přes 300
litrů krve a krevních složek.
Zaznamenáno bylo více než
700 čestných odběrů.
Skautské dárcovství krve pokračuje průběžně dál. Každý

dárce získává ojedinělou nášivku. Od
roku 2014 se rozjíždí další dlouhodobý
projekt, jehož cílem je podporovat
pravidelné dárcovství. Symbolickou
odměnou za 13 čestných odběrů je stříbrný „bobřík“ s kapkou krve z českých
granátů.

Babybox je „in“
Společensky uznávanou a vysoce hodnocenou sociální aktivitou
je u nás už téměř celé desetiletí
projekt schránek pro odložené
novorozence – babyboxů. Jejich
zakladatelem a propagátorem je
oldskaut Ludvík Hess.

Pomoc míří za hranice
Přírodní katastrofy, mocenské otřesy
v oblastech s politickou nestabilitou,
epidemie, občanské války, mezinárodní
konflikty… To vše přináší lidem problémy a utrpení.
Po boku s charitativními
organizacemi se skautské společenství snaží
v tomto směru účinně
pomáhat. V ISGF je
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běžné, že národní i místní gildy
organizují charitativní sbírky materiálu
nebo finanční pomoci, jakmile některý
kout světa postihne vážná přírodní či
sociální pohroma. V mnoha zemích má
charitativní činnost dospělých skautů
dlouholetou tradici. Také v kmeni dospělých se mezinárodní charitě věnuje
stále větší pozornost.
Důležité je, že čeští oldskauti dokáží
potřebnou pomoc poskytnout i dosta-

tečně rychle. V rámci sněmu kmene
dospělých v roce 2013 probíhal charitativní trh drobných suvenýrů a rukodělných výrobků. Právě tehdy zasáhl oblast
jihovýchodní Asie ničivý tajfun. Na Filipínách zůstaly bez přístřeší, potravin,
pitné vody i ošacení desetitisíce obyvatel. O adresátech výtěžku sněmového
trhu bylo rozhodnuto. Bezprostředně
z jednacího sálu putovala na Filipíny
prostřednictvím konta organizace
Člověk v tísni částka 3333 korun.
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Dobročinnost „na pětníku“
Konání dobra nemusí mít jen
velkoplošný rozměr. Právě naopak:
V klubové činnosti se nabízí především charita „na pětníku” – například drobná výpomoc skautůmseniorům.. Někdy stačí zajít

Nemocným
dětem

MINCE K MINCI Odlož každý den do krabičky jednu

minci. Třeba jen korunu. Po čase z nich bude pěkná sumička.
Přidají-li se k Tobě další členové klubu a oldskauti z celé
republiky, za několik měsíců dáme dokupy značnou částku.
Z takto shromážděných peněz věnuje kmen dospělých každý rok
příspěvek na vybraný charitativní účel: V roce 2014 projektem Mince
k minci podpoříme výcvik asistenčních psů pro nevidomé a zdravotně
hendikepované občany.

TIPY * VÝZVY * PROJEKTY

Už půl druhé desítky let spolupracují pražští oldskauti s dobrovolnickým centrem v nemocnici
v Praze-Motole. Každoročně
v rámci léčebně-terapeutického
programu Indiánské prázdniny
pomáhají s výstavbou malého
indiánského tábora v areálu
nemocnice, pro malé pacienty
připravují nenáročné tábornické
hry a soutěže, učí děti lasovat
i vázat uzly.
Ve prospěch nemocných dětí je
zacílena i další aktivita – výroba
textilních panenek Kiwanis. Do
tohoto mezinárodního projektu
se aktivně zapojily například
oldskautky z Tábora a Sezimova
Ústí. Díky jejich šikovným rukám
putovaly do jihočeských nemocnic
stovky panenek, které jsou pro
děti nejen hračkou, ale pomáhají
i v léčebné terapii.

za nimi na kus řeči, nebo krátkým
telefonátem se zeptat, zda něco
nepotřebují.
Na seniory bychom neměli
zapomínat zvlášť před Vánocemi.
Pozvání skautských doyenů na
sváteční schůzku by mělo být samozřejmostí v každém středisku.
Z kmenového webu je možno
také stáhnout elektronickou
pohlednici Vánočního světýlka
s přáním. Kartičku lze vytisknout
a předat všem sestrám a bratrům
při osobním setkání či návštěvě
společně s drobným dárkem.

CHARITATIVNÍ TRH Připravte ve středisku při vhodné příležitosti – např. při setkání generací, na akci pro veřejnost apod. – malý
charitativní trh. Spojte v klubu síly
i šikovné ruce! Dáte jistě dohromady
zajímavou kolekci drobných rukodělných výrobků, či k ochutnávce laskominy z domácí kuchyně. Výtěžek
– a nemusí být nijak velký – věnujte
na zvolený charitativní účel.
ŽIJ SE SVOU KOMUNITOU!
Nabídni své schopnosti, či drobné
služby ve prospěch obce nebo městské čtvrti, kde bydlíš. Na místním úřadě, nebo v některém spolku jistě uvítají každého, kdo nepřichází s nataženou dlaní, ale
naopak chce přidat svou ruku k dílu. Tam, kde jsme doma, nestačí jen
bydlet. V každé obci a městě se má se spoluobčany žít!
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IV. PILÍŘ

PŘÁTELE MÁME I ZA OBZOREM
Mezinárodní dimenze skautingu dospělých
Charakteristickým rysem skautského hnutí je i jeho mezinárodní rozměr. Skauting překračuje hranice, boří jazykové bariéry, vytváří přátelské vazby mezi mladými lidmi.
Bez ohledu na barvu pleti či náboženství. Stejná pouta jsou
vytvářena i ve skautingu dospělých, v rámci Mezinárodního společenství skautů a skautek – International Scout and
Guide Fellowship (ISGF).

Na startovní čáře mimo hru

Mezinárodní společenství skautů
a skautek (ISGF) sdružuje dospělé
skauty už 60 let. Světová organizace byla založena 25. října 1953 ve
švýcarském Luzernu.
Na rozdíl od WOSM a WAGGGS
čeští oldskauti u zrodu organizace
chyběli. Domácí skauting byl v té
době v hluboké ilegalitě a exilový
se zabýval hlavně udržením kon-

tinuity při výchově mládeže. O to
vřeleji byl kmen dospělých Junáka
uvítán v mezinárodním společenství
v roce 1991 na světové konferenci
v řeckém Chalkidiki.
V ISGF vyvíjí činnost přes 100 tisíc
skautů z více než 60 zemí. Další čtyři
desítky přidružených národních
organizací o řádné členství usilují.
Dospělí skauti z ČR tvoří dnes jednu
z nejpočetnějších národních gild.
Svými aktivitami zejména v rámci
Středoevropského subregionu ISGF
ukazují směr činnosti gildám v řadě
sousedních zemí.

V rámci jubilea 60 let Mezinárodního společenství skautů a skautek
navštívili na podzim 2013 zástupci kmene dospělých sídlo ISGF v Bruselu. Představitelům světové kanceláře předali dar v podobě unikátní
svíce se symboly mezinárodního společenství, českého oldskautského
šátku a slibového odznaku.

Od moře na ledovec
Stejně jako u nás, je i budoucnost
skautingu dospělých v zahraničí závislá
na přílivu
„mladé krve“.
Národní
gildy všech
okolních
zemí

12

usiluji o užší spolupráci se
skautskými organizacemi
mládeže, a leckde obdivují náš model
společného soužití pod jednou střechou.
Tady se otevírá prostor pro mladší
členy kmene dospělých k navázání kontaktu s vrstevníky v Evropě. Pak už je jen
krůček k tomu, aby noví mladí přátelé
společně vyrazili za potápěním k moři,
nebo s cepíny na ledové stěny...

Trojsetkání
psaná srdcem
Česko – Polsko – Slovensko…
A pěkně dokolečka, už téměř
dvě desetiletí. Takto se
střídají hostitelské
země Trojsetkání –
mezinárodního
mítinku nejbližších přátel
ze srdce Evropy.
Tradice se zrodila v roce 1997.
Pro účastníky však rozhodně
není jen běžným zájezdem
k sousedům. Páteří Trojsetkání
jsou konference s vybranými
tématy, která prohlubují poznání
skautingu v okolních zemích, jejich kulturu i historii. Trojsetkání
jsou pořádána většinou v místech
poblíž společných hranic.

Oldskauting 21

Forum v Evropě: Jsme jedné krve

Twinning,
oldskautská
dvojčata

Tradičním místem pro prohlubování mezinárodní spolupráce je už půl století i vesnička
Grossarl v rakouských Alpách.
Na každoroční evropské fórum
ISGF sem přijíždějí také skauti
ze zámoří. Kolorit setkání
dotváří i několik stylových
památníků, které vyrostly
na alpských svazích. Patří
k nim kovový monument
ruky se skautským pozdravem. Pod společným
symbolem zapózovaly
české oldskautky ve společnosti sester z Velké
Británie a Německa.

PŘES HRANICE Navaž kontakt – ať jako jednotlivec, nebo
společně s celým klubem – s některou místní gildou v zahraničí! Kontakty lze získat na internetu, nebo se obrať na
zahraničního zpravodaje kmene dospělých.

TIPY * VÝZVY * PROJEKTY

Čtvrt století, od roku 1989,
provází symbol dvoubarevných
dvojčat držících se za ruce celosvětový projekt ISGF – Twinning. Jde o snahu, aby co nejvíce
dospělých skautů – jednotlivců,
klubů i národních
společenství –
navazovalo
přátelské kontakty s bratry
a sestrami
v zahraničí. Původní forma prostřednictvím klasických dopisů dnes
už sice ustupuje moderním nástrojům komunikace, podstata
projektu však zůstává. Vrcholem
jsou pak osobní setkání.
Dosud se zrodily ve světě
na dva tisíce individuálních
přátelství a vazeb mezi gildami.
U nás se do projektu zapojili
oldskauti z Hradce Králové,
Vyškova, Děčína či Prahy.

Chceš poznat podobu skautingu
dospělých v jiných zemích? Přiučit
se moderním formám týmové
spolupráce? Poznat nové přátele? To
vše umožňují evropské workshopy
ISGF. Konají se po celé Evropě,
v roce 2007 proběhl
i v Kutné Hoře. Na setkání 2013 v německém
Wandlitzu u Berlína
byl za velkého zájmu
půl stovky účastníků ze
17 zemí prezentován
motivační program
OS21. Mnozí nám
tento projekt závidí!

NAJDI SVÉ DVOJČE Zapoj se do projektu Twinning! Dnešní
možnosti komunikace umožňují být i na dálku v bezprostředním
kontaktu se zahraničními přáteli prakticky kdykoliv. Vyhledáš-li
své „dvojče“ v některé ze slovanských zemí, jazyková bariéra jakoby
neexistovala.
NELEŽ ZA PECÍ Vzhůru na některou mezinárodní akci! Nebo

zorganizuj se svým klubem setkání se členy spřátelené gildy ze zahraničí. Při týmové spolupráci členů (i v malém klubu) lze takový projekt
realizovat poměrně snadno. Pusť se do toho!
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Summary

Motivational
Program
for Adult Scouts
and Guides

K dalším vrcholům

jsou součástí běžného života: studium,
práce, sport, kulturní aktivity, společenská angažovanost… Každá aktivita či
dosažení osobního cíle je ohodnocena
příslušnými „metry“ na cestě k vrcholu
symbolické osmitisícovky. „Lezec“
se podle své vlastní aktivity posouvá
nahoru po motivačním žebříčku, dosahuje jednotlivých vrcholů, nebo si volí
vlastní vrcholové mety.
Vybereš si některý ze 14 himalájských
vrcholů nad 8000 metrů, nebo přijmeš
i další výzvy?

Kdo vyřkl okřídlené motto?
Skauting dospělých na celém světě
provází proslulé motto „Jednou skautem, navždy skautem!“ Kdo jej ale vyřkl?
Program OS21 není pouze inspirací
pro Tvoji skautskou stezku životem.
Chce být i pramínkem poučení a zábavy.
Proto na závěr této brožury zařazujeme
malý kviz:
Tři muži na obrázcích – britský polní
maršál Herbert Horatio Kitchener, zvěd
a pozdější náčelník amerických skautů

Frederick Russell Burnham i Robert
Baden-Powell – měli mnoho
společného: působili
v armádě, byli vynikajícími jezdci,
osobním příkladem ukazovali cestu prvním skautům.
Jen jeden z nich však pronesl
památný výrok: „Once a Scout,
always a Scout!” Který to ale byl?

A.

C.

B.

Herbert Horatio
Kitchener
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Once a Scout,
always a Scout!

ll Burnham
Frederick Russe

Autoři fotografií a obrázků v příručce:
Jan Adamec, Jiří Bejček, Marko Čermák,
Ivo Fišera, Daniele Galvano, Miroslav
Hopfinger, David Jagger, Čestmír
Janata, Filip Janov, Slavomil Janov, Hana
Kaprálková, Jaromír Klaban, Vladimír
Köhler, Ladislav Marek, Marek Matýsek,
Jan Pečínka, Tomáš Řehák, Ivo Slavíček,
Oldřich Vlček a archiv: Cantuta, VDAPG,
Heroldia, ISGF, Skautské tancování,
Skautský institut A. B. Svojsíka, Statim/
MF Dnes/Jaroslav Šnajdr a kluby OS.

Robert BadenPowell
Správná odpověd je A

Zaujal Tě program Oldskauting 21?
Naplň jeho pilíře vlastní skautskou
aktivitou!
Chceš jít dál? Nástavbou OS21
mohou být některé obdobné, již dříve
vytvořené programy celoživotního rozvoje. Například na webových stránkách
Skautské univerzity Pardubice
(www.skunipa.skauting.cz) si lze vybrat
z nabídky několika takových motivačních projektů. Jsou to např. Osmitisícovky – soubor výzev ke zvládnutí
a naplnění různorodých činností, které

Czech adult scouting (traditionally referred to as „oldskauting“) has a century long
history. But it is also a modern
movement which offers to the
members of the Czech National
Scout and Guide Fellowship
a comprehensive motivational
program for the 21st century –
Oldskauting 21.
The program consists of four
basic areas (pillars) of activities:
1. Help and Support to the Scout
Movement
2. Personal Development - Club
Activities - Scout History Work for a Community
3. Charity and Social Projects
4. International Activities
This guide contains the basic
information, ideas, challenges
and projects for activities of
adult scouts and guides. The
program is oriented toward the
future. It is consistent with the
mission of the International Scout
and Guide
Fellowship and
supports its
objectives.

MODERNÍ SKAUTING DOSPĚLÝCH

OLDSKAUTING 21
JE MOST...
...spojující všechny
generace

...stmelující jednotlivce
a společenství

...překlenující sociální,
rasové a náboženské
rozdíly

...zdolávající jazykové
bariéry i hranice zemí
a kontinentů

OLDSKAUTING
MŮŽE BÝT
I SPOLEČNOU
POUTÍ ŽIVOTEM...

MOTIVAČNÍ PROGRAM OS21 JE VÝZVOU A PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY DOSPĚLÉ SKAUTY!

