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KMENOVÉ ZPRÁVY 

Výběr nejdůležitějších zestručněných zpráv 

ZÁPIS 28. zasedání Náčelnictva kmene OS  (UNOS) 18. února 2004 Praha 
Přítomni: sestra  Jiřina  Adéeová,  bratři  Jan Adamec,  Zdeněk Beránek,  Jaroslav Chládek, Vladislav Jech,  
Vladimír Köhler,  Zdeněk Kolečkář,  Miroslav Kubát,  Miloslav Moravec,  Ivo Slavíček,  Jiří Žáček.  Omluveni : 
bratři  Julius Müller,  Jiří Kalenda,  Pavel Husník  Hosté : bratr Miroslav Moravec. 

Program jednání byl schválen: � Schválení zápisu z 27. zasedání � Kontrola plnění úkolů � Situační zpráva 
náčelníka � Změna Statutu řádu Zlaté Syringy � Zprávy zpravodajů � Rozprava o programu NOS do kmenového 
sněmu. 

Zpráva náčelníka Bratr Slavíček podal následující informace � ze zasedání NJ � problematika komunikace mezi 
středisky, okresy, kraji a ústředím � příprava sněmu Junáka � svízelná finanční situace skautských časopisů.  

Změna Statutu řádu Zlaté Syringy (ŘZSX) - bratr Mir. Moravec: Bratr Miroslav Moravec předal přítomným 
pracovní versi Statutu ŘZSX. Návrh Statutu byl prodiskutován a upraven. Upravenou verzi v závěru  bratr 
Miroslav Moravec přečetl a nechal přítomnými schválit.                                                                        Přijato: 8:0:1 

Zpráva místonáčelní: Sestra Adéeová doplnila informace bratra Slavíčka ze zasedání NJ a upozornila na možné 
úspory hospodaření TDC v oblasti vydávání kalendářů, CD a pod. 

Zpráva místonáčelníka: Bratr Chládek informoval o přípravě  zasedání NOS ve Vysokém Mýtě. Podal návrh na 
zajištění počítače LAP-TOP a tiskárny pro účely NOS. Předběžné náklady odhadl na cca 40.000,-Kč. 

Zpráva zpravodaje pro výchovu a vzdělávání: Bratr Köhler, dle materiálu sestry Kvapilové, informoval o 
činovnické lesní škole OS a o činovnické zkoušce. Činovnická zkouška bude povinná pro všechny lektory a 
instruktory LŠ OS. 

Zpráva tiskového zpravodaje: Bratr Žáček informoval o: ročence OS (je připravena jako příloha KN), o přípravě 
inventarizace pozůstalosti bratra Mirko Vosátky. 

Usnesení 28/1  UNOS přijalo předložený návrh projektu pro pořízení dokumentace písemností a publikací ve 
skautské pozůstalosti br. Mirko Vosátky - Grizzlyho.                                                                              Přijato: 9:0:0 

Dále bratr Žáček navrhl zavedení časových limitů při jednání UNOS. 

Usnesení 28/2  UNOS přijalo předložený návrh a stanovuje časový limit jednotlivých referátů  na 20 minut. 
                                                                                                                                                                 Přijato: 8:0:1 

Zpráva zahraničního zpravodaje:  Bratr Jech informoval o přípravě setkání subregionu ISGF ve Vyškově. 
Setkání je připraveno. Pro pomoc v zázemí se setkání zúčastní sestra Adéeová a bratři Adamec, Köhler, Kolečkář a 
Stránský. Ke konání evropské konference ISGF v Canterbury sdělil, že naše delegace poveze na setkání český 
prapor a několik fotografií pro malou výstavku o činnosti OS. 
Usnesení 28/3  Pověřit sestru Janu Skácelovou a bratra Jana Adamce, aby na  evropské  konferenci  v Canterbury 
tlumočili požadavek NOS na vysvětlení krize ve vedení ISGF v souvislosti s resignací Helen Barker 
                                                                                                                                                                    Přijato 8:0:0 

Dále bratři Slavíček a Jech podali informaci o schůzce řešící poplatky do světových ústředí z 28.1.2004.  

Zpráva předsedy historické komise: Bratr Müller nepřítomen. V jeho nepřítomnosti proběhla diskuse k jeho 
zprávě  uvedené v Příloze č.5 zápisu 27. UNOS.  

Zpráva zpravodaje pro legislativu:  Bratr Kolečkář informoval o své činnosti v legislativní skupině Junáka a o 
jejích úkolech. 

Zpráva organizačního zpravodaje:  Br. Kalenda se omluvil a jednání se nezúčastnil. Již po několikáté upozornil 
členy UNOS, že vzhledem k pracovnímu zaneprázdnění je pro něj obtížné zúčastňovat se zasedání v pracovní den. 
Návrh, aby UNOS zasedalo 1x za měsíc v sobotu v dopoledních hodinách nebyl  zatím akceptován.  
Rozprava o programu NOS do kmenového sněmu: Proběhla rozprava o programu kmenového sněmu, která 
bude pokračovat na příštím zasedání UNOS. 

ZÁPIS 30. zasedání náčelnictva kmene OS (NOS) od 2.- 4. 4. 2004 Vysoké Mýto  
Přítomni: Dle prezenční listiny 31 přítomných (26 s hlasem rozhod.).  Omluveni: Zdeněk Kolečkář 
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Program jednání byl přijat: � úvodní slovo náčelníka – situační zpráva � zprávy zpravodajů UNOS � zprávy 
krajských zpravodajů � příprava kmenového sněmu � návrh na vytvoření funkce tajemníka NOS � program a 
organizace sněmu � informace kandidátní komise � krojový předpis OS, závěrečné projednání � dokončení a 
prezentace závěrů � volná rozprava � závěrečné zhodnocení. 

Usnesení 30/1  Zápisy ze zasedání NOS a UNOS č. 24 – 28 jsou platné. Ve smyslu Pracovního řádu NOS odst. 9.1 
a 9.2 nebyly uplatněny žádné námitky ke znění zápisů. K zápisu č. 29 nebyly rovněž uplatněny žádné námitky. 
                                                                                                                                                                 Přijato 19:0:0 

Příprava kmenového sněmu:  Bratr Chládek podal informace o zajištění a přípravě Kmenového sněmu OS 
v Kutné Hoře. Delegáty sněmu s hlasem rozhodujícím budou všichni KZOS + ZKZOS a všichni OZOS. Ostatní 
přihlášení účastníci sněmu¸ kteří by měli být nahlášeni předem a zaplatili účastnický poplatek, budou vedeni jako 
hosté. 

Účastnický poplatek za přihlášené účastníky ve schválené částce 300,- Kč zaplatí KZOS nejpozději na Kmenové 
poradě v Kutné Hoře 22.-24.10.2004. Všichni účastníci sněmu musí být oblečeni ve schváleném kroji OS. Písemné 
informace pro delegáty se schválenými výstupy ze zasedání NOS ve Vysokém Mýtě budou v předstihu KP zaslány 
jednotlivým KZOS. 

Usnesení 30/2  NOS schvaluje celkový účastnický poplatek pro jednotlivé delegáty a hosty kmenového sněmu OS 
ve výši 300,-Kč + eventuální dopad zvýšené DPH.                                                                                Přijato: 24:0:2 

Účastnický poplatek obsahuje částku 260,- Kč za stravu + 40,- Kč na provozní náklady a propagační materiál. 

Návrh na zřízení funkce tajemníka NOS. Bratr Kalenda předložil návrh na zřízení funkce tajemníka NOS. Na 
téma proběhla živá a konstruktivní diskuse, ze které vyšly podnětné závěry. 

Usnesení 30/3  Pro ověření účelnosti funkce tajemníka NOS uvolňuje NOS dnešním dnem bratra Vladislava Jecha 
z funkce zahraničního zpravodaje NOS a současně jej dnešním dnem pověřuje, do Kmenového sněmu OS, 
výkonem funkce tajemníka NOS, přičemž nadále zůstává členemNOS s hlasem poradním. Náplň funkce tajemníka 
NOS bude v průběhu ověřovací lhůty do Kmenového sněmu OS upřesněna. Současně dnešním dnem jmenuje 
dosavadního asistenta zahraničního zpravodaje NOS bratra Jana Adamce zahraničním zpravodajem NOS s hlasem 
rozhodujícím s platností do Kmenového sněmu. Přijato: 20:1:0 

Usnesení 30/4  NOS schvaluje předložený návrh „Předpisu pro vzdělávání činovníků kmene OS“, včetně jeho 
příloh č.1 a č.2.                                                                                                                                      Přijato: 19:3:0 
 
ZÁPIS  31. zasedání Náčelnictva kmene OS UNOS  5.5.2004 Praha 
Přítomní:  sestra  Jiřina  Adeéová,  bratři  Jan Adamec,  Zdeněk Beránek,  Jaroslav Chládek,  Vladislav Jech,  
Zdeněk Kolečkář,  Vladimír Köhler,  Miloslav Moravec,  Julius Müller,  Ivo  Slavíček,  Jiří Žáček, Omluveni : 
bratři  Pavel Husník,  Jiří Kalenda,  Miroslav Kubát. 

Program zasedání:  ���� Schválení minulého zápisu ���� Kontrola úkolů ���� Zpráva náčelníka ���� Zpráva místonáčelníka 
���� Zprávy zpravodajů � Setkání subregionu ISGF ve Vyškově ���� Spisový pořádek NOS ���� Dokumentace z jednání 
NOS ���� Pracovní náplň tajemníka NOS ���� Různé. 
Zhodnocení jednání a schválení zápisu ze zasedání NOS (2.-4.4.2004) 
30. zasedání NOS konané ve Vysokém Mýtě mělo zdárný průběh a bylo dobře zorganizováno. 

Situační zpráva náčelníka. Náčelník kmene bratr Slavíček přednesl zprávu o „stavu unie“ a podal informace o 
jednáních VRJ. 

Zpráva místonáčelníka - příprava kmenového sněmu. Bratr Chládek informoval o přípravě kmenového sněmu. 
Společně s bratrem Moravcem pojedou do Kutné Hory dojednat záležitosti sněmu. Bratr Chládek potřebuje získat 
od náčelníka návrh sněmového odznaku, aby tento mohl být zobrazen na sněmovních materiálech. 

Zpráva zahraničního zpravodaje.  Bratr Adamec informoval o tom, že dánská gilda ISGF předkládá evropské 
konferenci v Canterbury návrhy na změnu struktury ISGF: zrušení evropského regionu a přeměnu stávajících 
subregionů v organizačně nové regiony, ve kterých by bylo maximálně 10 národních společenství. 

Usnesení 31/1   UNOS nemá zásadní námitky proti projednání předloženého návrhu.                          Přijato:  8:0:0 

Usnesení 31/2  Další stanovisko NOS vyplyne z celkového průběhu a výsledku jednání.                     Přijato:  8:0:0 

Zpráva zpravodaje pro výchovu a vzdělávání.  Bratr Köhler podal zprávu o ukončení LŠ OS 04. K tomuto 
proběhla rozprava. 

Usnesení 31/3 Na doporučení ONOS/VV rozhodlo NOS o ukončení činnosti LŠ OS 04.    Přijato:  8:0:0 

Dále informoval o ukončení činnosti RCV. 
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Usnesení 31/4  UNOS souhlasí s ukončením činnosti regionálních center vzdělávání (RCV) k 1.6.2004 dle návrhu 
ONOS/VV 12 - B a současně  pověřuje  činností na úseku výchovy a vzdělávání v jednotlivých krajích KZOS a 
jejich poradní sbory.                                                                                                                                Přijato:  7:0:1 

Zpráva zpravodaje pro tisk.  Bratr Žáček informoval o tom, že má zatím málo příspěvků do Kmenových novin a 
o Vítací příručce. 

Zpráva a hodnocení setkání subregionu ISGF ve Vyškově.  Zahraniční zpravodaj bratr Adamec podal zprávu o 
setkání subregionu ve Vyškově. Zúčastnilo se jej 25 delegátů z Rakouska, Německa, Švýcarska, Polska, Slovenska, 
Estonska a Česka a 10 členů OS z Vyškova. K tomu pak proběhla rozprava. Podle zúčastněných se setkání 
vydařilo. 

Úprava termínů zasedání NOS/UNOS.  Byla odsouhlasena změna termínů zasedání UNOS takto: 

 UNOS - 2.6.2004 - středa v 10.00 hodin v Praze 

 UNOS - 11.9.2004 - sobota v 10.00 hodin v Praze 

Spisový pořádek NOS Dokumentace z jednání NOS. Bratr Köhler předložil k 1.čtení návrh spisového pořádku 
NOS.  

Usnesení 31/5  UNOS schvaluje předložený „Spisový pořádek náčelnictva kmene OS“                      Přijato:  8:0:0 

Pracovní náplň tajemníka NOS.  Problematika přeložena na příští zasedání UNOS. 
Různé.  Bratr Moravec sdělil, že byl ukončen prodej odznaků k 85. výročí OS v ČR. Dále proběhla rozprava o 
raznici na Zlatou Syrinx. S ohledem na malou serii těchto medailí je raznice příliš drahá. Bratr Chládek se dotáže u 
bratra Stránského na jiné možnosti zajištění. 

 
Zápis 32. zasedání Náčelnictva kmene OS (UNOS) 2.6.2004 Praha 
Přítomní:  sestra  Jiřina Adeéová,  bratři Ivo Slavíček,  Jaroslav Chládek,  Jiří Žáček,  Zdeněk Kolečkář,  Vladislav Jech,  Jan 
Adamec,  Vladimír Köhler,  Zdeněk Beránek,  Jiří Klikoš.  Omluveni: bratři Pavel Husník,  Jiří Kalenda,  Miroslav Kubát,  
Miloslav Moravec,  Julius Muller.   Hosté: starosta Junáka Fr. Šmajcl. 
Přijatý program:  ���� situační zpráva náčelníka ���� příprava kmenového sněmu ���� zpráva zahraničního zpravodaje ���� zpráva 
zpravodaje pro výchovu a vzdělávání ���� zpráva zpravodaje pro tisk ���� spisový pořádek NOS ���� Dokumentace z jednání NOS 
���� funkční náplň tajemníka NOS 

Situační zpráva náčelníka.  Br. Slavíček informoval o schválení Statutu Zlaté Syrinx, o jednání se starostou 
Junáka, o koncepci tajemníka NOS.   

Příprava kmenového sněmu.  Byla upřesněna témata k předsněmové rospravě OS. Br. Chládek informoval o 
technickém zajištění sněmu. Cena stravy 130,-Kč/osoba a 120,-Kč/osoba na1 nocleh. Výzva všem členům 
náčelnictva OS k účasti na předsněmové rozpravě. Příspěvky je třeba zasílat bratru Žáčkovi nejpozději do 
30.9.2004. 

Usnesení 32-1  UNOS rozhodlo v souladu s Volebním řádem Junáka o posunutí termínu odevzdání kandidátek do 
náčelnictva pro volby 23.10.2004 v Kutné Hoře do 10.9.2004. 

Zpráva zahr. zpravodaje.  Br. Adamec informoval, že cesta na Evropskou konferenci do Canterbury je 
připravena. Obdržel státní vlajku a propagační materiály pro účast.  

Usnesení 32-2:  delegáti Junáka, kmene OS budou na konferenci ISGF podporovat tyto zásady: ���� Přijetí 
německého jazyka jako 3. konferenčního jazyka evropského regionu. ���� Podpora kandidatury Teresy Tarkovské 
z Polska do orgánů ISGF. Zachování stávající struktury Evropského regionu a subregionů. Sestra  Jana Skácelová a 
bratr Jan Adamec jsou oprávněnými hlasujícími delegáty.                                                                      Přijato: 6:0:1 

Zpráva zpravodaje pro výchovu.  Br. Köhler podal zprávu o činnosti odboru ONOSVV. UNOS souhlasí 
s úpravou předpisu pro vzdělávání činovníků OS v souvislosti s ukončením činnosti regionálních center vzdělávání 
ve smyslu usnesení 31-4. 

Zpráva zpravodaje pro tisk.  Br. Žáček informoval o dokončení připravy nového čísla Kmenových novin, včetně 
příloh (předpis pro vzdělávání činovníků OS a článek o skautské paměti). Dále předložil dopis 1. klubu OS – 
Přátelé Vatry s žádostí o sdělení stanoviska ústředí k nevhodnému výroku o skautech v ostravském studia ČT 
v pořadu „Guinesův svět rekordů“.  

Usnesení 32-3  UNOS schvaluje předložený „Spisový pořádek náčelnictva OS“                                  Přijato: 8:0:0 

Usnesení 32-4  NOS bere na vědomí popis činnosti tajemníka NOS                                                Přijato: 8:0:0 
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Ze skautského        
svěsvěsvěsvěttttaaaa 

 
BLAHOPŘÁNÍ KE VSTUPU DO EU 

Při příležitosti vstupu naší země do EU 
dostal náš Kmen OS gratulaci od člena 
evropského výboru ISGF br. Wernera 
Weilgunyho a člena výboru regionu střední 
Evropa br. Manfreda Bosseho, kteří 
vyjádřili naději na ještě lepší kontakty díky 
zjednodušení zejména při cestování. 

Kromě toho existuje od počátku Central 
Branch – oddíl při ústředí ISGF se sídlem u 
světového ústředí v Bruselu (viz též 
informace z World Gazette Mondiale, č.1, 
únor 2004). 
Sestavil V. Jech – Kamzík podle podkladů, 
které poskytl br. Alfred Partsch, bývalý 
náčelník Pfadfinder-Gilde Österreichs, a 
nejnovějších údajů.   

 

 

ISGF změny ve vedení 
Informace gen. sekretářky ISGF Faouzie 
Khouk k současnému vedení ISGF 

Stávající stav: 
V návaznosti na resignaci prezidentky 
ISGF Helen Barker se místoprezidenti, 
Jean-Luc De Paepe a Riccardo Della Rocca 
dohodli na tom, že „se budou věnovat 
vedení organizace oba dva až do příštího 
zasedání Světového výboru (28.-31. října 
2004) a dodržovat principy solidarity a 
vzájemných konsultací. Shodli se na tom, 
že analýza situace, jež byla zahájena, bude 
pokračovat při příležitosti jednáni Řídícího 

výboru (19.-21. března 2004) a dokončena 
na příštím říjnovém zasedání Světového 
výboru“. 
Jak nás informovali naši delegáti do 
Grossarlu na předminulém jednání NOS, 
vysvětlení nebylo zatím podáno, nicméně 
výše uvedená informace ukazuje na to, že 
probíhá žádoucí analýza, která zřejmě není 
jednoduchá. 

Návrh na další postup:  
Trvat při jednáních evropské konference 
ISGF v Canterbury na tom, aby byly 
vysvětleny důvody resignace Helen Barker 
a sdělena opatření k nápravě tak, aby se 
zjištěné problémy minimalizovaly anebo 
zcela vyloučily. 

Návrh na usnesení: 
Pověřit ses. Janu Skácelovou a br. Jana 
Adamce, aby na evropské konferenci 
v Canterbury tlumočili požadavek NOS na 
vysvětlení krize ve vedení ISGF 
v souvislosti s rezignací Helen Barker. 
 

 

CENTRAL BRANCH  
- oddíl při ústředí ISGF“ 

Oddíl při ústředí ISGF se zmenšil o 130  
členů. 1) Je to však důvod ke spokojenosti, 
protože odcházející skupina oldskautů nyní 
tvoří 57. (přidruženou) členskou organizaci 
ISGF 2): „Národní společenství skautů sv. 
Jiřího“ v Ghaně (NAFOGG). Takže ve 
skutečnosti nejde o ztrátu - tito členové se 
pouze „přesunuli na jiné židle u stejného 
stolu“.  

Ghana je příkladem úspěšného postupu! 
Ovšem takových dobrých příkladů máme 
v oddíle při ústředí 3) více. Velkou 
skupinu, usilující o členství, má v oddíle 
při ústředí Kongo (RDC). Také v řadě 
dalších zemí máme aktivní oldskauty, kteří 
se snaží překonat překážky, jako je 
občanská válka, chudoba, nemoci, 
zkorumpované režimy apod., a založit 
národní společenství.  
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Díky součinnosti s Irskem můžeme těmto 
skupinám v omezené míře poskytovat 
podporu, avšak i ostatní národní členské 
organizace jsou vyzvány, aby se přidaly 
k pomoci africkým přátelům tak, aby mohli 
další oldskauti v Africe získat statut členů 
ISGF. 

Oddíl při ústředí ISGF zahrnuje však více 
než jen Afriku. Naše působnost platí pro 
celý svět. Rozšiřujeme svoje aktivity také 
v Americe a v Asii. Velký pokrok nastal 
v minulém roce v Panamě, která velmi 
pravděpodobně brzy získá status „národní 
členské organizace“. Argentina zahájila 
svůj proces před necelým rokem a rychle 
postupuje v plnění podmínek, takže 
doufám, že ji „doprovodíme“ do skupiny 
členů ISGF, jakmile o členství požádá.  

Mongolsko není dosud členem oddílu při 
ústředí, avšak vyžádalo si ruský překlad 
Ústavy ISGF, aby mohli zdejší oldskauti 
zahájit svůj proces přistoupení k ISGF. 
Díky Rumunsku jim ruský text budeme 
moci brzy zaslat. 

Naši členové na Taiwanu (ROC) budou 
letos zastupovat ISGF na roverském 
setkání (Rover Moot), organizovaném 
WOSM v jejich zemi. 

Jak je vidět, v oddíle při ústředí se děje 
mnoho věcí. Velice mne těší, že mohu mít 
kontakty s těmito budoucími členskými 
organizacemi. Tuto radost však se mnou 
mohou sdílet i další. Postačí jen rozvinout 
partnerství (Twinning) s jednou 
z přistupujících zemí. Leny Doelman a já 
jsme vždy připraveni kontakty 
zprostředkovat. 

Niels Rosenbom, koordinátor „Central 
Branch“ (s úpravami přeložil Kamzík) 

Zdroj: World Gazette Mondiale, č.1, únor 2004. 

Poznámky:  
1) znamená to, že splnili základní podmínku 
pro členství v ISGF min. 125 členů. 

2) Central Branch - oddíl při ústředí ISGF, je 
organizační jednotkou při mezinárodním 
ústředí ISGF v Bruselu, kde jsou soustředěni 
jednotliví oldskauti, resp. jejich skupiny ze 
zemí, které usilují o budoucí členství jako 
„národní organizace“, avšak dosud nemají 
splněny vstupní podmínky - především min. 
počet členů. Dále nemají dosud kladné 
vyjádření místní skautské/ých organizace/í 
členů WOSM / WAGGGS, případně jiné 
administrativní podmínky, jak je stanoví 
Ústava ISGF. 

3) Ústava ISGF rozlišuje dva typy členství: 
řádné a přidružené. 

 

 

Vývoj po čtu členských zemí ISGF 
rok počet zemí 

1953 17 
1960 22 
1980 29 
1990 34 
2000 45 
2003 54 
2004      57 *) 

*) vč. přidružených národních členských 
organizací  

Poznámka: 
Celkový počet členů v roce 2003 dosáhl 76 000.  
Celkový počet členů na prahu roku 2004 dosud 
nebyl publikován. 

 

I S G F  -  
bude reformováno jeho uspořádání ? 
Dánské národní společenství dospělých 
skautů a skautek (dánské NSGF), Sct. 
Georgs Gilderne i Danmark, projednala 
5. verzi návrhu statutu evropského regionu 
ISGF a posílá Vám touto cestou své 
připomínky, citujeme v překladu: 
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„Naše návrhy na budoucí strukturu ISGF 
jsou tyto: 
1. Vzdálenost mezi světovým výborem 
(WCOM) a Národním společenstvím 
dospělých skautů a skautek (NSGF) by 
měla být pokud možno co nejkratší. 
2. Podle konstituce ISGF budou NSGF 
seskupeny v geografických útvarech, které 
budou známy jako regiony. 
3. Regiony by měly mít velikost družiny, 
tzn. ne více než 10 NSGF v regionu. 
4. Regiony by neměly mít své vlastní 
statuty, jelikož všechny NSGF musí jednat 
podle Konstituce ISGF a jejích dodatků. 
5. Regiony by měly mít písemnou dohodu, 
ve které zúčastněné NSGF mohou popsat 
způsob spolupráce v rámci svého vlastního 
regionu. 
6. Dohody by se mohly lišit region od 
regionu a vyvinou se podle konkrétních 
potřeb jednotlivých regionů. 
7. Evropský region ISGF by měl být 
zrušen. 
8. Stávající subregiony budou od nynějška 
regiony. 
9. Všechny NSGF by měly začít rozpravu o 
budoucnosti ISGF: Jakou úlohu má mít 
Světový výbor (WCOM)? Jaká je role 
regionu? Jaké jsou role NSGF? 
10. NSGF by měly včas přednést návrhy 
změn v Konstituci ISGF a dodatcích podle 
výsledků výše zmíněné rozpravy. 
Dánsko navrhne na evropské konferenci 
v Canterbury, aby všechny NSGF 
podporovaly WOSM a WAGGGS při 
jejich oslavách 100. výročí skautingu. To 
znamená, že navrhneme, aby se evropská 
konference ISGF v roce 2007 nekonala. 

Dánsko samozřejmě přednese své 
připomínky ke všem složkám programu na 
evropské konferenci v Canterbury. 

S pozdravem 
Steen C. Andersen náčelník 

Z klubů 

 
ZASEDÁNÍ S POMLKAMI 
(Bílá Hora 12.5.) Květnové zasedání se 
konalo tradičně v klubovně bělohorských 
skautů. Od odpoledne zde připravovala 
rádkyně Lim a Kendy občerstvení. Nově 
příchozí Vlasta Páleníková, Gog a Madla 
Kůsová se k nim přidali. Než se sešla celá 
družina bylo vyrobeno několik podnosů 
s obloženými chlebíčky. Vynosili jsme 
stoly a židle a upravili sezení na verandě a 
prostřeli občerstvení. Uprostřed stolu stála 
velká kytice pro Karličku Lebedovou, 
kterou po schůzce položíme na místo jejího 
posledního odpočinku. Sestra Amlerová 
zahájila schůzku přivítáním a vzpomínkou 
na br Pokorného, se kterým se někteří 
rozloučili 6. května.  

Hlavním bodem jednání byla podrobná 
zpráva br. J. Müllera, předsedy Historické 
komise, ve které družinu seznámil 
s činností komise a jejími výsledky, 
změnou jejího organizačního začlenění pod 
působnost náčelnictva kmene dospělých 
jehož členy se stali předseda historické 
komise a zpravodaj pro historii a 
dokumentaristiku br. Pavel Husník – 
Kennedy. Seznámil nás s jeho činností, 
vazbami komise na Ústřední skautský 
archiv (ÚSA). Informoval nás o neutěšené 
situaci s definitivními prostory archivu a 
s obavami regionů předávat v tomto 
provizoriu unikátní dokumenty.  

Jednání bylo rušeno sekáním trávy na 
sousedním pozemku motorovou sekačkou a 
pravidelnými přelety dopravních letadel. 
Právě dneska směr větru změnil koridor 
přistávání letounů na Ruzyňském letišti 
přímo nad klubovnu. Letadla létala ve 
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velmi krátkých, několikaminutových 
intervalech velmi nízko nad našima 
hlavama. Pokud se mluvící člověk 
neodmlčel, musel svou řeč opakovat. Br. 
Müller přinesl kopii nedávno nalezeného 
dokladu (asi z roku 1969) v zapomenutých 
análech PRJ o bývalé stranické skupině 
Junáka, do které bylo neoprávněně 
připsáno i jeho jméno a někdo kopie 
anonymně rozeslal. Celou tuto kauzu 
uzavřel spíše otázkou proč vlastně k tomu 
rozšiřování došlo.  

Atri nás upozornil na připravovaného 
vysílání TV1 pořadu „Sláva republice“ (ve 
20,55 ve čtvrtek 13.5.) Připomenut byl i 
urážlivě laděný program nedávno vysílaný 
Ostravskou televizí o němž se zmiňují 
Skautské listy vydávané brněnskou 
družinou. Gog oznámil připravovanou 
katalogizaci (v dohodě s rodinou) skautské 
pozůstalosti br. Mirko Vosátky – Grizzlyho 
členy 1. klubu OS a vyzval, zda se nechce 
někdo této práce (pravděpodobně 
v červenci) zúčastnit. Předběžně své síly 
nabídla ses. Vlasta Páleníková a br. Pavel 
Holý. Ještě jsme byli požádání, zda někdo 
nemá historická data o pplk. Bedřichu 
Vallovi.  

K navrhovanému zpěvu nedošlo, snad 
proto, že letadla nepřestávala přistávat, 
proto, že se nikdo neujal jeho organizování 
a možná proto, že nabyl žádný doprovod.  

Začalo se opět ochlazovat, program byl 
vyčerpán, občerstvení dojedeno, nastal čas 
uklidit klubovnu, umýt nádobí a vrátit se 
domů. Rozcházíme se pomalu, někteří ještě 
donesou kytičku na hrob Karličky. 
Nashledanou příští květen.    
 
ROUDNIČTÍ SKAUTI OSLAVUJÍ 
Jen málo skautských středisek se může 
pochlubit tím, že byla založena před první 
světovou válkou. Jedním z nich je středisko 
„Říp“ Roudnice n.L. Letos oslaví své 

„Devadesátiny“, a tak bylo rozhodnuto 
vydat k tomuto jubileu almanach, který by 
zachytil dějiny skautského střediska pod 
památným Řípem. Toho, ne zrovna 
snadného úkolu, se ujali oldskauti 
209. klubu „Stráž“. Po téměř roční práci 
připravili do tisku almanach, který na 121 
stránkách, spolu se 49 fotografiemi a 9 
tabulkami, s přehledem činností 
jednotlivých oddílů střediska, vychází 
doplněn linoryty akademického malíře 
Ladislava Ruska-Šamana. 

 
Almanach, který jisté vzbudí zájem těch, 
kteří se zajímají o historii českého 
skautingu, je možno si zakoupit 
v papírnictví-knihkupectví pana Schejbala, 
Roudnice n.L., Purkyňovo náměstí 1400, 
nebo objednat na adrese: Karel Snětina, Na 
Urbance 1677, 413 01 Roudnice n.L. 
Cena výtisku zahrnuje také příspěvek na 
obnovu roudnického „Skautského 
domova“. Byl nám vrácen po mnoha 
průtazích teprve v roce 2000 v dosti 
dezolátním stavu Snažíme se jej obnovit 
tak, aby v letošním jubilejním roce mohl 
být opět předán roudnickým skautům do 
užívání. 

Karel Snětina-Kája 
 

RADIOSKAUTING 
Úspěch libochovických oldskautů. 
Letní tábory libochovického střediska v 

létech 1946 a 1947, zvláště 
moravský tábor ve Slavonicích, 
ukázaly zájem skautů a skautek 
o radiotechniku. Stavěly se tam 
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krystalky a byl tam i bateriový 
komunikační přijímač na sluchátka. 
Padesátá léta nastupujícího totalitního 
režimu učinila přítrž ideologii skautingu, 
která se neslučovala s komunistickými 
ideály. 

Ale ani u nás v Libochovicích nebyla v 
létech totality skautská myšlenka 
umrtvena. A tak jako náhrada skautingu, 
vzniká začátkem padesátých let 
radiotechnický kroužek ,ve kterém se 
usídlil duch skautingu. Podařilo se vytvořit 
tzv. kolektivní stanici OK1 KAI a umožnit 
tak výlety do přírody s přenosnými vysílači 
z německého inkurantu. Od té chvíle však 
začaly represe nejrůznějšího druhu a 
šestnáct občanů,věrných totalitnímu režimu 
, dávalo zprávy o naší činnosti. Docházelo 
k domovním prohlídkám a surovým 
výslechům členů kroužku. Nicméně 
základy radioskautingu byly položeny. To 
se prokázalo po uvolnění v roce 1968 na 
táboře v Českém středohoří. Byl zde 
vytvořen oddíl radioskautů s kompletní 
vysílací aparaturou a směrovou anténou s 
natáčením. Navázali jsme odtud mnoho 
pěkných fonických spojení s celým světem. 

Teprve rok 1989 umožnil plný rozvoj 
radioskautingu. Vznikl klub oldskautů 
„Karla Orta“, který byl prvním průkop-
níkem fonického vysílání v Rakousko – 
Uhersku. Nedaleko Libochovic, v Koštickém 
mlýně na Ohři, měl jiskrový vysílač již v 
roce 1902. Museli jsme dohnat zameškaná 
léta. Navštívili jsme světové Jamboreé 
v Holandsku v roce 1995, odkud holandští 
radioskauti informovali celý svět o 
Jamboreé. Byl to pro nás historický předěl 
a začali jsme se aktivně zúčastňovat t.zv. 
„Jamboreé on the Air.“ 

Co je to Jamboreé on the Air? Každý rok, 
třetí víkend v říjnu,stovky tisíc skautů a 
skautek z celého světa se setkávají na 
radiových vlnách. Vyměňují si pozdravy, 
dozvídají se navzájem mnoho nového o 

svých zemích a jejich kultuře.Vznikají tak 
nová přátelství, třeba na celý život.Toto 
radiové Jamboreé je tak největší skautskou 
událostí v roce. 
Pečlivá příprava na tuto světovou událost 
v roce 1996, přinesla první úspěch 
:pracovali jsme tehdy se skautskými oddíly 
v 57 zemích světa a ve zveřejňovaném 
žebříčku World Scouts Bureau jsme 
obsadili 1.místo. 

Současně je nutné sledovat pokrok 
radiotechniky. Zavedli jsme televizní 
vysílání na krátkých vlnách a jiné digitální 
provozy.To umožňuje vidět protistanici na 
obrazovce.To nám současně umožnilo 
reprezentovat Českou republiku s vlastním 
výsledkem, spojení se skautskými oddíly 
v 58 zemích světa.Tento výsledek sám o 
sobě stačil k obsazení 1. místa na světě. Na 
druhém místě se umístili skauti USA, 

Libochovický klub oldskautů „Karla Orta“ 
má 7 členů a ještě jeden primát. Jsme 
věkově nejstarším klubem radioskautů na 
světě. Jednou skautem – navždy skautem. 

Antonín Glanc – Kujal OK1 GW. 
 
 
VELKÉ POCTA 

pro člena klubu OS  
(Ml. Boleslav) Redakce Boleslavského 
deníku uděluje při vyhlašování ankety 
„nejlepší sportovci“, trenéři a sportovní 
kolektivy i mimořádnou cenu Fair play. 
Jedná se o sportovce, který většinou se 
sportem spojil celý svůj život a již samotný 
název této zvláštní ceny napovídá, o co 
vlastně jde. Anketa za loňský rok se konala 
v měsíci březnu. Právě toto prestižní 
ocenění získal člen mladoboleslavského 
Junáka, člen klubu OS bratr Václav 
Bečvárovský, bývalý reprezentant v lehké 
atletice a několikanásobný mistr republiky 
v desetiboji. Bratr Bečvárovský skautuje již 
od roku 1945 a v současné době je vůdcem 
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místního střediska Dakota. Je členem ORJ 
a navíc se podílí na vedení pravidelných 
měsíčních výletů klubu OS, které vždy 
perfektně připraví. Od obnovy naší 
organizace pracoval v celé řadě různých 
funkcí bez ohledu na svůj volný čas a 
podílel se na vedení celé řady táborů.Za 
tuto neutuchající a příkladnou činnost byl 
proto navržen i za člena Svojsikova oddílu 

F. UIč-Bobr 
 
 

NEMÁME O ČEM PSÁT 
Obdržel sem nabitou 
obálku s poznámkou, 
zasílám pár drobných 
informací, jinak nemáme, 
co bychom do Kmenových 

novin poslali. Podívejme se na to trochu 
podrobněji. 

V rámci 85. výročí Junáka - Svazu skautů a 
skautek ČR pořádalo 1. středisko Tee-pee a 
12. středisko Kalich několik větších akcí 
pro veřejnost.  

Skautská pouť (duben 3.4.), jde o ukázky 
skautské praxe spojené s různými 
soutěžemi a možnostmi si mnohé 
dovednosti vyzkoušet. Koná se v sobotu na 
náměstí TGM před zemědělskou školou. 
Oldskauti zajišťují prodej skautských 
výrobků. V prodeji byly drobné skautské 
výrobky, pamětní samolepky a také 
almanach s celou historií skautingu. 

Od 5. května do 11. června byla 
v Infocentru na Žižkově náměstí k vidění 
výstava ze skautského Jamboree v Thajsku. 
Mezinárodního skautského setkání se 
zúčastnila i početná delegace z ČR a 
vzbudila velký zájem. Vezla s sebou 
proslulé stany s podsadami, perníkové 
medovníčky, kroje a tance. 

Tečkou za oslavami byla Skautská 
akademie (1.5.), která se konala bez účasti 
OS. Skauti a skautky táborských oddílů 
předvedli scénky, tance a pimprlové 

divadlo. Akademie se konala ve škole na 
Maredově vrchu. Byla velmi zdařilá, 
nápadité scénky plné vtipu a hudby za 
účasti asi 200 diváků. 

K příležitosti pro skauty významného 
výročí byl vydán almanach 85. let 
skautingu v Táboře 1919 až 2004. První a 
dosud jediný vyšel zásluhou Dr. E. 
Chalupného po prvním desetiletí v roce 
1929. Od té doby skauting v naší republice 
neměl souvislejší období. Teprve nyní, po 
patnáctileté práci bez přerušení, jsou 
jednotlivá období zhodnocena až po 
současnost. Almanach obsahuje vzpomínky 
pamětníků a fotografie. Na obálce je 
použita grafika známého táborského malíře 
a skauta - bohužel, již není mezi námi, 
bratra Stanislava Hlinovského. 

Závěrem proběhla výstava J Šibíka 
doplněná fotografiemi obou táborských 
středisek, ale také vyprávění o OS, kroniky 
a vlajka. 

Na 22. červen připravujeme u nás v areálu 
Sezimova Ústí meziklubové setkání 
s nabitým programem. Br. Fuksa, nový 
krajský zpravodaj, chce sezvat všechny 
okresní zpravodaje.  

Takže, jak vidíš, nic moc do Kmenových 
novin, ale dost práce v klubu.  

PS. Také se konala (2.5.) skautská mše pod 
širým nebem. Sloužil ji P. Jakub Berka 
z Milevska, Organizátorem byl oddíl 
katolických skautek – Modřínky.  

Hana Jančíková - Hájoška 
 
 

JAK V NAŠEM KLUBU 
„výpravujeme“  

Je správnější vypravujeme nebo 
výpravujeme? Zůstanu u toho 
trochu méně obvyklého, ale 
jednoznačnějšího. Za našich 
klukovských let byly výpravy 

významnou a neoddělitelnou částí činnosti 
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oddílu a zabíraly pozornost kronikářů, jak 
to dokazují četné zápisy. Výpravy se 
konaly v neděli, a byly tedy jednodenní, 
vícedenní se povedly o svátcích, třeba o 
velikonocích proto bývaly „svátečnější“. 
Mezi ty nejtradičnější patřila tradičně první 
jarní výprava do „Údolí smrti“. Bývalo 
zvykem každou výpravu nejen pojmenovat, 
ale vyrobit dodatečně pamětní lístek. Místa 
srazů bývaly podle směru výpravy, na 
Dlouhé míli nebo u Podlipného a další. Ale 
dost již vzpomínání. 

V současné době (taktně řečeno)v naší 
pokročilé dospělosti), dbáme více na dobré 
zajištění akce. Tuto bohulibou a všeobecně 
prospěšnou činnost vykonává skoro od 
nepaměti Brácha Zděnda. Postupně 
vytvořil složitou metodiku s mnoha 
logistickými prvky (vojáky užívanými na 
přípravu složitých vojenských operací jako 
je např. invaze). délka trasy, namáhavost 
terénu, zajímavost okolí, zajištění 
stravování.  

Kde brát nápady 
Pro vyhledávání námětu slouží nové i ty 
nejstarší průvodce, náměty z novin a 
časopisů, návrhy ostatních účastníků. 
Výběr je stále náročnější, protože jsme 
absolvovali přes kopu výprav.  

Ověření trasy 
U většiny výprav si náš projektant výprav 
ověřuje některé skutečnosti na místě, 
zkontroluje odjezdy dopravních prostředků, 
navštěvuje místa, kterými budeme 
procházet, vyhledá nejvhodnější místo pro 
naobědvání, vydatně při tom pomáhá 
manželka Lenka a Brácha Jára.  

Vyhledání zajímavosti 
Prostudování turistických průvodců a 
doprovodných textů map, někdy je nutné 
sáhnout i k encyklopediím a naučným 
slovníkům.  

Tvorba itineráře 

Závěrem celé přípravy je sestavení plánku 
výpravy, překreslení mapky, sestavení 
popisu trasy s upozorněním na okolní 
přírodní i historické zajímavostí. Zbývá 
doplnit délku trasy, údaje o odjezdu, číslo 
mapy KČT.  

 
Psi a Evropa 
Někdy nás na výpravě doprovázejí naši 
čtvernozí přátele. Proto je nutné při výběru 
pohostinství počítat s touto okolností. Při 
výběru je dělíme na“ odmítavé, a to i za 
cenu ztráty výdělku, „tolerující“ s odpovědí 
„ale jo“, a vstřícné s nabídkou „chcete pro 
něj misku s vodou?“ Prý podle evropských 
pravidel psi nebudou mít do lokálu přístup, 
ale doufejme, že to bude obdobné jako se 
syrečky, nebo s ohříváním svíčkové, prostě 
budeme spoléhat na to, že na to bude 
nějaká výjimka.  

Zásobník  
V průběhu doby se nashromáždilo těchto 
průvodců více jak šedesát, byla by škoda, 
kdyby zůstaly tyto pracné návody pouze 
suvenýry připomínající naše výpravy. 
Nabízí se příležitost uspořádat je do 
sborníku a nabídnout je dalším zájemcům. 
Vydatně se na tom pracuje.  

Gog 
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Pro zamyšlení 
 

SKAUTSKÉ  SLOVO  JE  SVATÉ 
Krátce po návratu z dlouhodobého exilu 
jsem si uvědomil, že se v české společnosti 
cosi podstatně změnilo. Dřív se člověk mohl 
spolehnout na dané slovo a sám úzkostlivě 
dbal na to, aby svůj příslib splnil. 
V civilizovaném světě se tato zásada stále 
ještě dodržuje a o to nápadnější je pak změna 
při přechodu hranic. 
Kolikrát člověk musí urgovat svou 
objednávku či slíbenou opravu nějakého 
zařízení, zvláště když nejde o tisícové 
položky. Kolikrát musíme připomínat třeba i 
svým přátelům, že nám něco slíbili a dosud 
nesplnili. Kolikrát se musíme doprošovat 
věcí, které by měly být samozřejmostí. 
A co je na tom nejhorší? Že se tato „zhoubná 
nemoc“ rozšířila i mezi námi skauty a 
skautkami. Není to tak dávno, co jsme měli 
poslat onen vyplněný tiskopis či jednoduchá 
statistická data, nebo instrukce pro blížící se 
akci? Neměli bychom už konečně zajít na 
schůzku, na níž jsme účast již několikrát 
přislíbili? Nemáme už povinnost k jiným, 
zejména svým bližním?  
Bude to asi těžké, zbavit se tohoto vžitého 
zlozvyku, zvláště když bují v celém našem 
prostředí. Nemá-li však zahynout náš starý 
ideál „skautské slovo je svaté“, musíme začít 
něco pro něj dělat. Zasejme nejprve svá 
vlastní semínka a až se ujmou a rozmnoží, 
předejme je dál. 

Jan Adamec - Tarzan 
 
LEGENDA  o sv. Jiřím   

Patron Anglie, vojáků, jezdců, rytířských 
řádů a skautů. 
Atributy: rytíř bojující s drakem, čtrnáct 
pomocníků, drak, kolo, korouhev, kůň. 
Málokterý svatý je tak populární a tak 
opředen legendami jako svatý Jiří. Tradice v 
něm jednomyslně uctívá vojáka, který za 
císaře Diokleciána, kolem roku 303, šel pro 

Krista na smrt. Jisté se zdá jen to, že 
podstoupil mučednickou smrt v Lyddě, kde 
byl v šestém století nalezen jeho hrob, jediný 
pevný základ pro jeho kult, datující se od 
konce IV. století.  

 
Jeho uctívání se šířilo s překypující rychlostí 
na Východě i na Západě, obzvlášť v Anglii, 
kde byl znám už v VIII. století. Jako patron 
rytířstva a zbraní stal se prostě patronem 
Anglie. Proslulý prapor svatého Jiří pochází 
z roku 1284; první anglický rytířský řád, z 
roku 1348, řád podvazkový, byl přirozeně 
pod patronátem tohoto světce. I 
protestantská reformace si uchovala jméno 
Jiří ve svém kalendáři; patří též do výsadní 
kategorie svatých pomocníků. A přece 
všecky ty malebné podrobností z jeho života, 
které byly základem jeho kultu, jsou 
legendární. Legenda z něho učinila 
urozeného a bohatého Kappadočana, 
hrdinského tribuna císařské armády, který 
sráží vesele modly a zabíjí bez námahy draka 
pustošícího Libyi. 
Dnes je, bohužel, zpochybněna, spolu 
s alegorickým vyprávěním o boji s drakem, 
celá legenda, ba samotná historická existence 
mučedníka Jiřího. My skauti, kteří svatého 
Jiřího  ctíme jako svůj mužný vzor chápeme 
však jádro legendy takto: Drak, s nímž Jiří 
bojoval, je alegorickým znázorněním zla. 
Svatý Jiří, dej nám silu obstát v boji a 
každým zlem a špatností. Svatý Jiří, 
ochraňuj naše skautské hnuti, ochraňuj 
všechny skauty! Svatý Jiří, dej, aby dobré a 
spravedlivé skautské ideály byly stále 
přitažlivé.  

(Podle několika zdrojů) 
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HOLEŠOVŠTÍ VZPOMÍNALI  
na profesora Plajnera 

Posílám zajímavost která 
souvisí s prof. Plajnerem. Na 
začátku jeho působení v roce 
1929 na holešovském 
gymnáziu jako kantor 

matematiky a fyziky začal také aktivizovat 
středisko holešovského skautingu. Součástí 
jeho snah bylo mimo jiné také předání a 
naučení písně „Holešovští skauti“, která se 
od té doby zpívávala, a to í přes ona 
smutná údobí protektorátu, tak také za těch 
nepříjemných 40 let minulého režimu. Pro 
nás převážně poválečné skauty, byla téměř 
hymnou a ještě je písní 5. oddílu OS 
družiny Medvědů, i když v dnešní době zní 
už dost sporadicky. Při mém zjišťování 
původu této nám příjemné písně mi sdělil 
Olda Plajner, syn br. náčelníka, že text byl 
původně určen prostějovským skautům, ale 
přestěhováním se rodiny Plajnerových do 
Holešova, předal tuto našemu středisku. 

Stanislav Štěpán, vůdce klubu OS Holešov 
 

Holešovští skauti 
Kdo to kráčí pevným krokem 
tak, jak řeka šumným tokem, 
nezlákán jsa odplatou, 
nýbrž vlastní odvahou. 

Přes hory a stinné doly 
přes luka a šumné bory 
je to láká, 
jdou stále vpřed, 
jak orlů let ! 

Ref. 
To holešovští skauti jsou, 
ti přes překážky k cíli jdou 
a jdou a jdou a jdou! 
Ti nezradí vlast svou! 

Rudolf Plajner 
 

HISTORIE  psaná cepínem. 
Mimonští skauti dobyli vrchol R2 
s cepínem horolezce osmitisícovek 
Himálaje, Ing. Vladimíra Šedivého, který 
jim věnoval člen Svojsíkova oddílu 
novoborský bratr Ctibor Vořech. 
(Mimoň) Do čestné listiny cepínu Vlad. 
Šedivého, 2. oddílu vodních skautů 
Mimoně budou každý rok slavnostně 
zapisováni šerpové a sáhibové oddílu, kteří 
zdolají vrchol jako nejlepší při „Expedici 
na R2“, na mimoňské Ralsko. Ing. 
Vladimír Šedivý byl členem čtrnáctičlenné 
expedice, z které vrcholové družstvo 
zdolalo výšku ledových obrů, Panenské 
vrcholy Tirič - Mír při druhé českosl. 
expedici v r. l967. 
Nebylo to jednoduché. Bylo nutno zajistit 
cestu auty s 14 člennou posádkou, potom 
karavanu 65 zvířat a mezkaři a na poslední 
etapu 112 nosičů. Výstup byl náročný, 
vysilující a nebezpečný. Poslední pásmo 
nad 7 000 m je totiž již zónou smrti, kde 
záhy prchají člověku všechny sily. A přeci 
nakonec 19. července 1967 v 17 hod. 
pakistánského času zavlála na vrcholku 
československá vlajka uvázaná na cepínu, 
jako projev života lidí na kousku 
zledovatělé země, která do té doby patřila 
jen slunci, měsíci a hvězdám. 

S cepínem chlapské odvahy na Ralsko 
Mimoňští kluci nezklamali a šerpové 
2. oddílu vodních skautů opět vynesli 
v extremních podmínkách počasí 
posledních dnů letošní zimy veškerý 
náklad expedice. Postavili na „R2“ 
základni stanový tábor camp 1. Po zvážení 
nákladů, ve kterých byly stany, dřevo, 
voda, pila, sekyry a další nutné vybavení 
pro postavení tábora, byl jmenován 
„Himalajský tygr“. Stal se jím bráška 
„Práče“, který sám vynesl nejtěžší náklad 
18,1 kg. Sáhibové potom šerpům vyplatili 
odměnu čokoládovými penězi.  
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K vrcholku hory R2  
Aby sáhibové dostali povolení k výstupu 
na R2, museli získat 20 různých razítek. Na 
to jim ale nestačila Mimoň, a tak se museli 
rozjet i do Stráže p. R., do Hradčan. Pak je 
čekal nejnáročnější úsek, výstup k vrcholu, 
který byl nazvaný „zóna smrti“. Vrcholové 
družstvo, sáhibové bráškové Dag,Vokoun, 
Mates a Mamut se nezalekli výšky. Cepín 
jim byl nejenom symbolem, ale také 
oporou k výstupu do tábora, kde se 
ubytovali. Noc byla krutá, 7°C, ale všichni 
ji přežili ve zdraví, díky dobrému vybaveni 
i zkušenostem pro zimní táboření.Výstup 
na R2 mohl pokračovat. Cílem byla cesta 
k vrcholu, ale i spolupráce všech. 

Zkouška síly, odvahy a vytrvalosti 
Pod samým vrcholem R2 je už řídký 
vzduch a tak si všichni museli nasadit 
roušky (jako kyslíkové přístroje). Začala 
poslední zkouška odvahy, síly a 
vytrvalosti. Všichni obstáli. Nejlepším 
sáhibem byl nakonec jmenován Dag. Za 
vrcholové družstvo předal br. Mamut oběť 
bohům. Podle staré pověsti zděšený horal 
tu nalezl v troskách kláštera v kruté zimě a 
vichřici mnichy zmrzlé do sklovitého ledu, 
kteří pološílení a hladoví ukončili svůj 
život skokem z útesu hory. Kdo do těchto 
míst přijde, má předat bohům svoji oběť, 
pro svůj šťastný návrat do údolí. Jídlo, 
které tu kluci zanechali, bude jistě dobrou 
svačinou pro zdejší lesní, zvěř a ptáky. 

Tradice pokračuje 
Dnes byli kluci již po páté blíže k oblakům 
a také věčné pravdě a lásce. Znovu si 
uvědomili, že si musí ještě více vážit 
věrného přátelství, bratrství ve svém 
skautském oddílu, kdy se může jeden na 
druhého vždy spolehnout. Cílem byl sice 
vrchol hory, ale stejně důležitá byla cesta 
k němu, ,jako je zodpovědná a důležitá 
cesta čestným životem. 

Jiří Řeháček - Balú 

VYPRÁVĚNÍ  
o skautských praporech 

Zjara 1922 několik táborských skautů 
vedených Miroslavem Burianem, tehdy již 
studentem na UK, přišlo požádat tehdejší 
ředitelku rodinné školy v Táboře, pí Marii 
Prunerovou, zda by dovolila žákyním 
rodinné školy, aby pomohly při zhotovení 
skautského praporu. Bývalá žačka rodinné 
školy a jedna z vyšívaček, Jarmila 
Schreyerová, provdaná Hlaváčková 
vypráví: S radostí jsme přijaly toto 
pozváni. Z II. ročníku se nás tenkrát 
přihlásilo dost, ale ke konci nás ubývalo. 

Hlavní zásluhu na zhotovení praporu měl 
profesor táborské reálky Jaroslav 
Vodrážka, rodák z Prahy, ve věku asi 27 
let. On namaloval návrh praporu, sám určil, 
z jaké látky bude zhotoven. Byla to 
aplikace sukna na kaliko. Také sám 
pracoval na ozdobných šňůrách, kterými 
byl prapor připevněn k žerdi. I žerď byla 
od něj navržená. Jak jsem si později 
všimla, někdo odstranil její ukončení ve 
tvru kopí. 

Prapor byl zhotoven ve stanoveném čase. 
Táborští skauti s ním jeli na tábor 
slovanských skautů do Prahy, kde se velice 
líbil. Prof. Vodrážka odešel z Tábora učit 
na Slovensko a zemřel ve vysokém věku 
v Praze. Byl to poslední žák prof. Maxe 
Švabinského. 

Doplnění od br J. Šimka-Johnyho: 
Vlajka se stala významným symbolem 
táborských skautů, zvlášť po každém 
zákazu organizace. V létě 1940 unikla 
pozornosti táborského gestapa jen proto, že 
byla na táboře u Doubí, který byl včas 
varován JUDr. Emanuelem Chalupným, 
župním zpravodajem. Ten ji také celou 
dobu druhé svétové války ukrýval na 
neznámém místě a v roce 1945 slavnostně 
předal táborským skautům. U příležitosti 
odhalení partyzánského památníku 
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v Mnichu byla dekorována čs. válečným 
křížem II. stupně za přítomnosti Jana 
Masaryka za vynikající zásluhy skautů 
v jihočeském odboji. S tímto 
vyznamenáním byla vystavena v letech 
1947 - 1948 ve výkladní skříni Heřmánek 
spolu s oceněním skautů, zahynulých 
v koncentračním táboře a v odboji. Dál 
byla v držení syna majitele firmy, skauta. 
Po únorovém znárodnění firmy rodina 
z Tábora zmizela a vlajka s nimi. JUDr. 
Emanuel Chalupný věděl, kde je ukrytá, 
odmítal ale toto tajemství prozradit, až si 
toto tajemství vzal v r. 1958 do hrobu. 
Marné jsme pátrali po rodině 
Heřmánkových i po vlajce. Až roku 1968 
došla na adresu táborského Junáka zásilka 
bez udání odesilatele - z Písku a v ní 
neporušená historická vlajka. Po dvou 
letech v roce 1970 byl Junák potřetí 
zakázán a skautské artefakty včetně vlajek 
odevzdány do muzea v Roztokách u Prahy. 
Ředitel muzea, hlásící se sám ke 
skautským ideálům, vydal potvrzení proti 
odevzdání několika méně významných 
družinových vlajek. Okresní vedení PO se 
s ním: .spokojilo a historická vlajka byla 
znovu ukryta v domě br. Vaška Matouška - 
Touška v Purkyňově ulici. Když byl tento 
dům znárodněn, Matouškovi odešli do bytu 
v panelovém domě, byla vlajka předána br. 
Jaromíru Šimkovi - Johnymu, který ji 
schoval ve svém domě v Plané nad Lužncí. 
Od listopadu l989, od nové obnovy 
skautingu, znovu vlaje při všech 
významných příležitostech. Doslala znovu 
řezbářsky ošetřenou žerď se skautskou lilii 
na vrcholu a je v současném opatrováni 
l2. skautského střediska Kalich. 
 

 

Z článku v Palcátu z r.1945 
I táborské skautky mají svůj prapor. Před 
několika dny převzal l.dívčí oddíl Junáka 
svůj prapor od prvních táborských skautek. 
Prapor byl zhotoven na návrh prof. 
Dvořáka, zesnulého v Písku. Po rozpuštění 
dívčího skautingu v r. 1928 byl uschován u 
paní Walterové, roz. Mikoláškové, která jej 
nyní darovala 1. dívčímu oddílu. Vedoucí 
1.oddílu sestra Vaňková slíbila jménem 
všech skautek, že budou praporu vždy dělat 
čest! 
Prapor zůstal v držení dívčího střediska až 
do r. 1997. V době zákazu byl uschován u 
rodiny Kupcových. Po rozpuštění dívčího 
střediska v roce 1997 předala vůdkyně 
střediska sestra Eva Pivokonská prapor do 
archivu OS. 
 
 

JEDEN ZE STATEČNÝCH 
pplk. Bedřich Valla 

Jistě jsme mnozí slyšeli o skautském vůdci 
a vojáku, který v předvečer druhé světové 
války byl pověřen zaváděním branné 
výchovy, který veškeré své síly a znalosti 
věnoval boji s nacistickou zvůli a kterému 
nebylo dopřáno radovat se dlouho 
z porážky těch, kteří tuto válku vyvolali.   

Pplk. Bedřich Valla se narodil 21. ledna 
1892 v Náměští nad Oslavou jako nejstarší 
syn pekaře. Měl 6 sourozenců, 2 bratry a 4 
sestry. Studoval nejprve na gymnáziu 
v Brně a pak na tamní technice. V té době 
byl aktivním členem Sokola Žabovřesky a 
pomáhal např. organizovat národopisné 
slavnosti.  

Studium na vysoké škole nedokončil, 
protože byl v září 1913 povolán do 
rakouské armády. Tím se jeho život 
radikálně změnil. Po absolvování 
jednoročního kurzu ve Vídni byl zařazen 
k bosenskému pluku a nosil na hlavě fez 
mohamedánů. Válčil na Volyni a na Piavě, 
ale příležitost k přeběhnutí na druhou 
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stranu neměl. Byl 2x raněn a 4x 
vyznamenán. Po válce se připojil k čsl. 
pluku Svobody III. a účastnil se ochrany na 
Těšínsku. V letech 1922 až 1927 byl 
instruktorem v Hranicích. Z francouzské 
vojenské školy v St. Cyrse se vrátil jako 
kapitán. Působil v různých funkcích ve 
Valašském Meziříčí, v Jičíně a nakonec na 
MVO v Praze. Zvláštní zájem měl o 
výchovu mladých důstojníků a propagoval 
brannou výchovu na našich školách. V té 
době se uplatnil jako vedoucí dejvických 
skautů a v letech 1930 - 40 vedl 11 velkých 
skautských táborů, ponejvíce v jižních 
Čechách.  

Když Němci zakázali skauting, zapojil se 
Bedřich Valla do odboje proti nacistům. 
Mimo to podporoval za pomoci svých 
skautských přátel všemožně rodiny 
postižené terorem okupantů. Se svými 
skauty udržoval spojení, ať byli nasazeni 
v Německu, či pracovali jinde. Plánoval 
také ideální poválečné skautské tábořiště u 
Lužnice, v katastru obce Slavňovic. Se 
souhlasem svých nadřízených v odboji 
(skupina Lípa) se dostal k tzv. vládnímu 
vojsku. S Morávkem se znal z Hranic a 
sama paní Vallová byla svědkem, že se oba 
scházeli v letech 41 a 42. Počátkem roku 
1944 poslali Němci některé jednotky 
vládního vojska do Itálie, kde měli naši 
střežit mosty a železnice. Valla odjel do 
Itálie s 5. praporem z Kutné Hory 25. 5. 
1944. Prapor se ubytoval u Boloni. Byla to 
riskantní, ale kpt. Valla s přáteli pomáhali 
místním obyvatelům a partyzánům, kteří 
sabotovali Němce. Valla se podílel na 
útěcích jednotlivců i celých skupin našich 
vojáků k partyzánům. Po přesunu 5. 
praporu do Reggiolu a Brugnetta, se Valla 
dověděl, že mu hrozí zatčení Němci. Byl 
vyzván, aby odešel do hor. Aby nevystavil 
svou paní a dva syny represáliím, Valla 
riskoval a zůstal na svém místě. Dne 
11. srpna 1944 byl však gestapem zatčen, 

odvezen na Pankrác a vyslýchán až do 
23. ledna 45, kdy byl převezen do 
terezínské Malé pevnosti, kde měl být 
likvidován. 

Všechny útrapy s vězněním přežil jako 
zázrakem. Pro karanténu s tyfem mu 
nebylo dovoleno jít na pomoc Pražskému 
povstání. Ujal se proto vedení karanténní 
stanice v Krabčicích, ač byl sám nemocný 
a zesláblý vězněním. Zde byl postižen 
mozkovou mrtvicí a poslán do léčebny 
v H. Beřkovicích. Tam 20. května 1945 
zemřel a měl být pohřben jako neznámý, 
protože mezitím se jeho doklady ztratily. 
V té chvíli se v H. Beřkovicích objevil syn 
Dušan a otce identifikoval. Pohřeb se konal 
1. června 1945 v Náměští nad Oslavou, 
jeho rodišti. Na bývalém skautském 
tábořišti u Slavňovic byl v roce 1946 
odhalen pomníček s nápisem: „Zde trávil 
poslední oddech roku 1939 s českými 
vlastenci a Junáky pplk. Bedřich Valla, 
zakladatel branného skautingu.  

Mirko Janeček 

Převzato z exilového tisku Kanadské listy 
 

 
VIEME ČO CHCEME?     
Nie sme si istí, že všetci vieme čo je to 
oldskauting. Rada OS vypracovala 
v začiatkoch svojej činnosti Program 
kmeňa OS, kde stanovila ideové zásady, 
zásady práce oddielov a klubov a stanovila 
aj oblasti, v ktorých sa môžu jednotlivé 
kolektívy angažovať a pracovať. Teda 
predpokladala, že oldskauti vedia, čo je 
obsahom oldskautingu a dala akýsi návrh 
členom oddielov a klubov pre realizáciu 
oldskautingu na Slovensku. Tieto tézy boli 
poskytnuté aj českým a 
poľským oldskautom vo Varíne. 

Napriek tomuto návodu možno unikla 
mnohým našim členom podstata myšlienky 
o oldskautingu, ktorú už v začiatkoch 



Kmenové noviny OS 

 17

skautskej organizácie vyslovil A. B. 
Svojsík, ktorý bol jedným z prvých 
propagátorov oldskautov a ktorý pri vzniku 
prvých oldskautských oddieloch v Čechách 
a neskôr aj na Slovensku podporoval 
rozvoj myšlienky oldskautingu: Už vtedy 
postavená myšlienka: „Raz skautom, 
naveky skautom“ sa podstatne neskór teda 
až po druhej svetovej vojne, začala vo 
svete rozpracovávať aj do teoretických 
podrobností a dnes je už veľa teoretikov, 
ktorí tento pojem dokonale rozobrali a 
postavili pred dospelých skautov a skautky. 

Skúsme sa teda aj my dnes zamyslieť nad 
pojmom oldskautingu a skúsme o tom 
v našich oddieloch diskutovať. Je škoda, že 
tieto myšlienky sa nerozoberajú aj na 
lesných školách, lebo ukončením 
skautského veku, nekončí dnešný skauting 
ako taký, ale mal by pokračovať 
v cieľavedomej skautskej činnosti 
v dospelosti. 

Nastolujeme teda otázku : Kedy začína 
vek pre oldskautov ? 
Nielen podľa našich a svetových stanov pri 
dovŕšení 18 roku života, teda vstupom do 
právnického roku dospelosti, začína 
v skautských organizáciách roverské 
členstvo. Aj túto vekovú hranicu nie je 
možné v tomto veku ustáliť. Hranica 
roverského veku je pre každého jednotlivca 
rôzna a tvorí významný medzník na 
životnej ceste jednotlivca. Môže to byt' 
doba začiatku alebo ukončenia štúdia, 
inokedy nástup do zamestnania, doteraz to 
bola doba aj možného nástupu na povinnú 
vojenskú službu, založenie rodiny, 
budovanie kariéry alebo vlastného domova 
a podobne. Nieje dôležité, kedy tieto 
povinnosti prenesú ťažisko aktivít 
dospelých skautov a skautiek od roveringu 
k vlastnej existencii. Isté je, že k tejto 
zmene dochádza medzi 18. a 25. rokom 
života. Aj ministerstvo školstva vo svojich 
výnosoch o detských organizáciách 

považuje 26. rok života za ukončenie 
príslušnosti k mládeži a starších 
jednotlivcov už zaraďuje medzi dospelých. 

Táto skupina členov pôsobí v našej 
organizácii ako vodcovia oddielov, vyšší 
funkcionári a činovníci na rôznych 
postoch. Po funkčnom uvoľnení ale u 
mnohých z nich vznikne potreba ďalšieho 
neformálneho kontaktu s kamarátmi 
s rovnakým životným štýlom a vtedy 
prirodzene vzniká ďalšia skupina, skupina 
dospelých skautov - oldskautov. 

Rovering je teda skautská sebarealizácia 
v období vstupu do praktického života a po 
tejto životnej etape nasleduje etapa 
oldskautingu. Je to skutočne výchovné 
dovršenie skautskej činnosti, ktoré vedie 
k sebavýchove, sebavzdelávaniu a 
sebarealizácii jednotlivca. Oldskauting teda 
podporuje, tak u dospievajúcich roverov, 
ako aj u oldskautov, celoživotné 
naplňovanie skautských morálnych zásad. 

Oldskauting je teda sebavýchova, 
zameraná na pochopenie a uskutočňovanie 
pozitívnych medziľudských vzťahov, ich 
etické pojatie, kladný prístup, chovanie a 
jednanie v prospech ľudskej spoločnosti, 
citovým vzťahom a rozumovým postojom 
druhých k tomu, čomu hovoríme rodina, 
domov, rodný kraj a vlasť. Pri tom všetkom 
zostáva základom a podstatou ďalšej práce 
skautský sľub, skautský zákon a heslo 
roverov: „Slúžim“. 

Možno teda konštatovať, že oldskauting je 
štvrtý stupeň skautskej výchovy. 

V budúcom čísle budeme hľadať odpovede 
na systém práce v oldskautingu. 

 
Podle Zvesti Rady OS 
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Různé 
ZASEDÁNÍ NÁČELNICTVA 

Vysoké Mýto 
(2. 4.) Sjíždíme se, jako obyčejně, v pátek 
odpoledne; ti, kteří jeli přes Choceň, 
pokračovali náhradní dopravou. Přestup 
proběhl zcela počesku, místa k sezení 
obsadila velmi pohotově místní omladina, 
v uličkách postávali stařenky a 
dědouškové, kteří dorazili jako poslední. 
Ubytováni jsme na známém místě, a tak 
nevyžaduje žádné hledání. Stravovat se 
nebudeme přímo ve školní jídelně, ale na 
náměstí,  snídaně a večeře v lahůdkářství 
U raka a obědy v restauraci.  

Zazněla skautská hymna, byl přijat 
předložený program, vyslechli jsme si 
organizační pokyny od Cardy. Protože se 
objevilo několik nových tváří, proběhlo 
stručné představení všech účastníků. Po 
úvodním slovu přednesl náčelník situační 
zprávu, upozornil na blížící se 6. kmenový 
sněm, následovaly zprávy zpravodajů 
UNOS a rozprava. Nejvýznamnější body 
jednání a přijatá usnesení jsou uvedeny ve 
kmenových zprávách. Obsáhlejší zprávy 
jsou jako přílohy součástí zápisu z jednání.  

Organizační zpravodaj provedl kontrolu 
plnění úkolů z minulých zápisů. Výchovný 
zpravodaj nás seznámil s textem 
připravovaného předpisu pro vzdělávání 
činovníků kmene OS, dále nám oznámil 
závažné ohrožené konání LŠOS.   
Zahraničí zpravodaj nás seznámil 
s přípravou setkání ve Vyškově a 
přípravami  rakouských skautů na oslavy 
90. výročí založení jejich hnutí. 
Zpravodaj pro dokumentaristiku ve své 
zprávě informoval o výsledcích své 
činnosti a o nedostatečné účasti (8 z 15) na 
uspořádaném semináři (27.3.04) Předseda 
historické komise přečetl zprávu o činnosti 
komise. Za zpravodaje pro legislativu, 

který byl omluven, přednesl informaci 
náčelník.  
Tiskový zpravodaj přednesl zprávu mimo 
jiné o stavu přípravy druhého ročníku 
Ročenky kmene a o možnosti využití 
vznikající neformální sítě skautské paměti. 
Po večeři pokračuje rozprava 
k předneseným zprávám a volným 
námětům.  

Po příchodu ze snídaně zasedání pokračuje 
vzpomínkou na bratry J. Reinsberga - 
Amundsena, M Vosátku.-.Grizzlyho, 
M. Šimka - Kobru, a J. Vavrušku – 
Mediho, kteří navždy opustili svou životní 
i skautskou stezku. Následovalo ranní 
zamyšlení Kamzíka na výrok Blase Pascala 
„Člověk je pouhá třtina, to je nejslabší, co 
chová příroda, ale je to třtina myslící.“ 
Následovaly zprávy krajských zpravodajů. 
stručně i podrobně, nejzajímavější zprávou 
určitě je vznik střediska, složeného 
výhradně ze tří klubů. Následovaly 
informace a rozprava o přípravě 
kmenového sněmu. Základní informace 
podal br. Chládek, br. Jech předal 
účastníkům materiály, které usnadní 
předsněmovou diskusi. Předseda volební 
komise br. Köhler seznámil účastníky se 
stavem kandidátů do NOS. Závěrem byly 
předloženy dva návrhy na sněmový odznak 
od br. Šťastného z Klatov; vybrán byl 
většinou přítomných jednodušší z nich.  

Po obědě se pro nás dostavil místní br. 
Zahrádka, aby nás  provedl po okolí. 
Nasedli jsme do osmi auťáků a vydali se na 
jih. Prohlédli jsme si okolí tábora mýtských 
skautů jejich zimní základnu a nakonec 
jsme se zastavili podívat na soukromý 
barokní zámek Nové Hrady. Zahrada i 
zámek jsou již opraveny, vzdálenější 
objekty to ještě čeká, moc se nám to líbilo.    

Po návratu jsme se seznámili s návrhem na 
experimentální ověření  tajemníka NOS. 
Část účastníků to překvapilo, reakce byly 
velmi rozdílné. Rozprava  byla velmi 
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široká ale věcná, konstruktivní. Shodli 
jsme se na tom, že by to mohlo být řešení  
všeobecné nespokojenosti s drobnostmi. 
Z rozpravy vyšlo, že jediná možnost je 
nápad ověřit v období do sněmu, tak, aby 
bylo možné činnost tajemníka vyhodnotit a 
případně doporučit novému náčelnictvu. 
Dohodnuto bylo sestavit jednoduchou 
pracovní náplň a očekávat, že pokus 
přinese zlepšení vztahů kmen – ústředí, 
zlepší operativnost administrativně 
správních operací a v neposlední řadě i 
nahlížení na oldskauty. Jeden z úkolů bude 
vytvořit www stránku kmene dospělých. 
Jeden z posledních úkolů bylo dokončit 
konečně krojový předpis doplňků OS Stále 
to připomínalo chození kolem dokola. 
Nakonec se podařilo formou per partes 
dosáhnout konečného „konsensu“. 
Obtížné jednání si žádalo odreagování, a 
tak zazněl zpěv dvou písní „Já do lesa 
nepojedu“ „Jede, jede poštovský panáček“. 
Vyčerpali jsme čas a nezbylo na rozpravu 
v koutech. Na pokoji pro nás připravil br. 
Lehký překvapení, na několika stolech 
jsme si mohli prohlédnout části jeho sbírek 
skautského tisku, časopisy, příručky 
plakátky, prostě zážitek. Pochlubil se i 
svým posledním úlovkem, Skautským 
almanachem z roku 1923. 

Neděle, trochu  jsme prořídli. Zahájili jsme 
písní „Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo, 
dobře“, následovala programová rozprava, 
dokončení a definování závěrů, přečetli 
jsme a ověřili zápis. Zakončili jsme 
tradičně skautskou hymnou a přidali první 
část pokřiku LŠ OS: „Skauting je náš cíl, 
chceme, aby žil !“  

Gog 
 

HISTORICKÁ KOMISE JUNÁKA 
zpráva o činnosti v roce 2003  

HKJ pracovala po cely rok bez přerušení, 
její členové se sešli 4x, při schůzce 
22.11.2003 byla zhodnocena činnost za rok 

2003, na schůzce 28.2.2004 byl přijat plán 
činnosti na rok 2004. 

V komisi pracuje nyní 8 členů, 14 
konzultantů a jeden externí 
spolupracovník. Podle telefonických a 
písemných sdělení vypadá stav práce takto: 

Br. Lešanovský vydal „Stručné dějiny 
českého skautingu v období 1968 až 1970“ 
v Činu, protože TDC nebylo schopno 
zajistit jejich vydání. Knihu je možno 
koupit u tajemníka PRJ za 70 Kč. Br. 
Lešanovský žádá o pomoc při vydání 
soupisu pramenů k této knize. Bude 
hledáno možné řešení. Bylo by možno 
využít i internetové stránky Junáka při 
zveřejnění jeho inzerátu. 

Br. Cihlář prakticky dokončil práci o 
exilovém skautingu a má zájem ji vydat. 
Zatím není jasné, kdo by ji mohl vydat, 
protože TDC v tomto směru neplní své 
povinnosti. 

Br. Hanzík zpracoval studie „Náboženskost 
v českém skautingu“ a „Historie 
skautského kroje“, br. Krumpholz pak 
studii „Období zákazu Junáka v padesátých 
a šedesátých létech 20. století na 
Valašskomeziříčsku“. Br. Bruno Břečka 
dokončuje práci na knize „Skauting ve 
světě“. Ostatní konzultanti pokračují v 
práci na úkolech, které si dali. 

Pokud se týká období 1912 až 1938 a 1945 
až 1968, nepokročila práce na nich pro 
pracovní zaneprázdnění bří. Bastla a 
Husníka. Br. Mudra (1939 až 1945) hodlá 
pokračovat ve své práci na období 1939 až 
1945 jako externí spolupracovník HKJ. Br. 
Müller pro pracovní zatížení nestíhá 
zpracovat etapu 1970 až 1989. Je třeba 
zvážit, zda by mohl převzít zpracování této 
etapy nikdo jiný. Bylo by také vhodné začít 
zpracovávat období od roku 1989. 

Nepodařilo se zajistit zpracování 
problematiky historie kmene OS. Počítá se 
s využitím někoho ze sítě. již buduje br. 
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Husník ve funkci zpravodaje NOS pro 
historii a dokumentaristiku. Br. Bobek si 
vezme na starost pokračování v úkolu po 
br. Lešanovském, který se týká doplňování 
údajů v knize „Se štítem a na štítě“. 
Sestra Hojerová počítá se zapojením do 
práce ve skupině br. Husníka. 

HKJ zpracovala v průběhu roku vyjádření 
ke kapitole L. Cuhrové „Dvacet let ve 
stínu“ z knihy M. Vaňka „Ostrůvky 
svobody“ a k problematice styku .Junáka a 
PO ČR v oblasti historické. 

Julius Müller, předseda HKJ 
 

SKAUTI BYLI U TOHO 
(8.5.) Město Polná, rodina Bednářova, 
Klub českých turistů, Junák Polná a Klub 
za historickou Polnou vás zvou na 
slavnostní otevření obnovené stezky. 

Na vzniku Pojmannovy stezky Borským 
údolím v letech 1909 až 1912 měli největší 
zásluhu starosta a továrník Václav 
Pojmann (1849-1925), který projekt 
financoval, a muzejník Břetislav Rérych 
(1872-1936), který cestu projektoval, 
propagoval a spolu se členy okrašlovacího 
spolku Viktorin a za podpory města Polná 
vybudoval. 

V roce 1911 byly v úseku dlouhém cca 
2 km postaveny dva altány, sedátka a 
odpočinky. První altán, zvaný Doubravník, 
byl zřízen na vyhlídkovém místě, nad 
skálou mezi rybníky Bor a Kukle. Druhý 
altán, zvaný Ježibaba, byl spíše malou 
chatou bez dveří a oken, jakousi volně 
přístupnou chaloupkou. Chatka Ježibaba 
stávala ve stráni na pravém břehu Kukle 
(dnes je v těchto místech oplocený dubový 
porost). V roce 1912 byla Pojmannova 
stezka dokončena vsazením několika 
laviček a prodloužením o 1 km kolem 
Cikánčiny studánky, kde byl rovněž 
postaven kruhový altán. Stezka se na 
několik desetiletí stala chloubou města. 
Byla hojně využívána a navštěvována 

turisty z širokého okolí i místními občany. 
V letech 1912 až 1930 bylo dokonce 
vydáno 8 různých pohlednic z několika 
míst Pojmannovy stezky. 

Po dvou velkých povodních (1925 a 1926) 
stala se trasa na čas neschůdnou, ale 
v následujících dvou letech byla přičiněním 
místních občanů upravena. V padesátých a 
šedesátých letech 20. století však 
následkem půdní eroze, nárůstu náletových 
dřevin, a hlavně z nezájmu občanů stezku 
udržovat, bohužel, postupně zanikla. 

Před několika lety započala obnovu 
Pojmannovy stezky nezištně rodina 
Bednářova z Polné s přáteli. Jejich snahou 
bylo opět vyzdvihnout překrásné a 
neprávem již opomíjené přírodní partie 
kolem rybníků Bor a Kukle. Pomoc při 
rekonstrukci stezky nabídli v roce 2002 
členové Klubu českých turistů a Klubu za 
historickou Polnou. Při několika 
společných pracovních vycházkách byly 
postupně rozšířeny a upraveny některé 
lesní cesty a úseky cest, vybudována tři 
zastřešená odpočívadla, dále Doubravník v 
místě, kde skutečně stával, zabudováno 
několik laviček. Je chvályhodné a 
obdivuhodné, že v měsíci dubnu se parta 
nadšenců rozrostla o další pomocníky. 
Diky všem zúčastněným dobrovolníkům a 
za vydatné podpory města Polná je nyní 
Pojmannova stezka pro veřejnost přístupná. 

Pro Polnou je velmi pozitivní fakt, že Klub 
českých turistů vyvolal několik jednání 
s krajskou komisí značení. Na základě toho 
je stezka vyznačena turistickým pásovým 
značením žluté barvy. Registrace 
Pojmannovy stezky je tím zanesena do 
turistických map, vydávaných KČT. 

Pojmannova stezka, která začíná a končí na 
Husově náměstí, se tedy po mnoha letech 
opět dočkala zájmu ze strany milovníků 
přírody. Poděkování patří nejen všem, kteří 
zde po dobu několika let dobrovolně a 
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nezištně pracovali, ale také městu Polná za 
vydatnou podporu při obnově stezky. 
Nezbývá, než si přát, aby tato krásná 
přírodní místa poskytovala radost a 
uspokojení všem návštěvníkům. 

Podle letáku vydaného KČT a KlubuZHP 
 

ŽIŽKOVO KOLE ČKO 
V sobotu 9. října 2004 budou přibyslavští 
oldskauti pořádat již tradiční „Žižkovo 
kolečko“, výlet kolem Přibyslavi s hlavní 
zastávkou u Žižkovy mohyly. Ta stojí na 
místě, označeném jako místo úmrtí Jana 
Žižky z Trocnova 11. října před 580 roky. 
Toto kulatější výročí si připomene 
Přibyslavsko víkendovým programem, 
který pořádají společenské organizace a 
Městský úřad v Přibyslavi. Podrobnější 
informace budou v tisku Vysočiny uváděny 
včas. Úpravy kolem mohyly jsou 
prováděny již od podzimu minulého roku. 
My nyní jednáme s vlastníky dílů lesa v 
Plačku o povolení úpravy několika míst 
turistické značené cesty, po které by se 
mělo lépe jít i starším lidem. 
Již dnes zveme skautky a skauty, mladší i 
starší, i další příznivce aspoň na naše 
„Žižkovo kolečko“ k procházce přírodou, 
za poznáním a za přátelstvím.  

Uvítali bychom rádi také skautskou kapelu 
z Hradce Králové, která s námi v roce 1945 
vítala svobodu na Skautských slavnostech 
v Přibyslavi. 

Informace o programu, vlakovém nebo 
autobusovém spojení, příp. ubytování na 
včasné požádání obstará 

Rudolf Hrdlička, Havlíčkova 201, 582 22 
Přibyslav,  mobil: 605 902 453. 

Jiří Smejkal, Pod Holoměří 1, 400 01 Ústí n.L. 
tel.: 475 604 394, e-mail:smejkal.jiri@volny.cz 

Jiří Zelinger, Jubilejní 42, 514 01 Jilemnice, 
mobil: 604 187 905. 

Růžena Krejčová, tel.: 569 482 189. 

Pozdrav havlíčskobrodských 

Obdrželi jsme hezké přání ke sv. Jiří a 
pamětní list k 85. výročí založení skautingu 
v Havlíčkově Brodě od Káje a Tiky 
Štáflových. Stejný motiv má i jejich 
poštovní známka  
 

 
 

Upřímně děkujeme za zaslaný pozdrav a 
přejeme havlíčskobrodským skautkám, 
skautům i klubu OS mnoho úspěchů 
v jejich další činnosti.  

Pamětní deska 

 

NA PAMĚŤ 
JUNÁKŮ, ROVERŮ A 
SKAUTEK PRAHY XIX, 
KTEŘÍ V LETECH 
1939 – 1945 VĚRNI 
SKAUTSKÝM IDEÁLŮM 
POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY 
ZA SVOBODU 
ČESKOSLOVENSKA 

V sobotu, ve Světovém dni skautů, na sv. 
Jiří se konalo v poledne, ve vstupu do 
elektrotechnické fakulty ČVUT Praze 6 
v Technické ulici 2 , slavnostní odhalení 
pamětní desky junákům, členům 
skautských oddílů z bývalé Prahy XIX  
(nyní Prahy 6), padlým a umučeným 
v průběhu 20. století ve dvou světových 
válkách a za totalitních režimů.  
Na pozvání skautských veteránů 
z bývalého Vallova střediska a Obvodní 
rady Praha 6 a Pražské rady Junáka se sešli 
skautky a skauti i členové kmene 
dospělých z  Dejvic, Prahy i několik 
přespolních. Stalo se to v místech, kde 
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stávala velká klubovna „Jandova chata“ 
bývalého 1. Vallova střediska.  

 
JANDOVA CHATA  1937 - 1947 

základna skautů z Dejvic 

 

Skautská knihovna 
Od 5. dubna je v provozu Ústřední 
skautská knihovna. Je umístěna ve čtvrtém 
patře ústředí Junáka na Senovážném 
náměstí 24. Otevřena je pondělí od 16 do 
17,30; úterý 10,30 až 13,30; středa 16 až 18 a 
čtvrtek od 12 až 15 hod. Informace lze 
získat na adrese knihovna@skaut.cz. 
K dispozici jsou publikace TDC, 
z libereckého nakladatelství Skauting, a 
nakladatelství Portál, pozůstalou knihovnu 
po br. R. Plajnerovi, starší skautskou 
literaturu, zahraniční časopisy a některé 
almanachy.  

Další skautská ulice 
V Jičíně zastupitelstvo pojmenovalo jednu 
ulici „Skautská“.  

Setkání skautských sběratelů 
15. až 17. října se bude konat setkání 
sběratelů 5. EURUSCOUT 2004 
v kulturním centru „Zahrada“ Malešická ul. 
1784 v Praze 11 - Chodov, (poblíž 
Jírovcova nám a dálnice D1).   

Kino Skaut 
Na letošní Bambiriádu se k účasti zatím 
nepřihlásila žádná pražská ORJ ani 
středisko. Výchovní zpravodajové se 
dohodli, že by bylo možné v jejím rámci 
uskutečnit program, který by opravdu 
přehledně představil činnost Junáka. 
Provozovat promítání skautských filmů 

non-stop. Pro tento záměr je nezbytné 
získat dostatečné množství filmů ze 
skautského prostředí (nejlépe kopií na 
videokazetě, CD či DVD). Vítány jsou 
archivní filmy, snímky ze současných 
táborů, regionálních akcí, případně 
propagační klipy apod. V případě 
příznivých ohlasů na tento projekt by bylo 
možné uvažovat o pravidelném opakování 
jako samostatné akci v rámci propagace 
skautingu. Necítíte příležitost?      
 

 

SKAUTSKÉ VÝROČÍ. 
V letošním roce si oldskauti v Ústí nad 
Labem připomínají výročí úmrtí br. 
Františka Xavera Kučery (*7.3. 1890,  
†7.4. 1974), prvního skautského župního 
zpravodaje župy Přemysla Oráče. Byl též 
ředitelem Ústecké sociální péče pro 
mládež, menšinový pracovník, sokolský 
vlastenec. Patřil mezi zakladatele Spolku 
pro postavení památníku Prokopu Holému 
na Běháni, kde husité zvítězili nad 
mnohonásobnou převahou křižáků 
vypravených k městu Ústí nad Labem. 
Zasloužil se i o druhé jeho postavení.  
Vydali brožuru „Skauting v menšinách“ a 
almanach „Skautská práce v prvním 
desetiletí 1920 až 1930“, kde je vyobrazen 
totem župy. 

V. Mikule – Želva 
 
 

POSLEDNÍ SBOHEM 
Odešla do míst, odkud není návratu. Dne 
27. března 2004 vyprovodili oldskauti 
3. oddílu ORJ v Ústí nad Labem sestru 
Jitku Körnerovou, která ve věku 92 let 
opustila pozemský svět. Pohřeb měla ve 
Starém krematoriu na Střekově, kde 
položili smuteční kytici a rozloučili se 
naposled se sestrou Jitkou členové klubu 
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OS. Za ORJ projevil upřímnou soustrast br. 
V. Mikule. 

Sestra Jitka byla dlouholetou skautkou a 
manželkou br. Jaroslava Körnera - Kikiho, 
který od roku 1945 byl krajským 
náčelníkem v Ústí nad Labem a který patřil 
mezi zakládající členy skautingu 
v Krásném Březně (dnes čtvrť města Ústí 
nad Labem) a spoluzaložil v Krásném 
Březně 1. skautský oddíl. Sestra Jitka 
Körnerová se stala skautkou v roce 1939 
v Jaroměři. 
 
 

 
 
 

Po dlouhé nemoci ve svých nedožitých 76 
letech opustila dne 16. května navždy svou 
životní a skautskou stezku sestra Helena 
Borská, lesoškolačka, kronikářka, nositelka 
zlaté lilie v trojlístku, členka Svojsíkova 
oddílu z Ústí n.L. Zasloužila se o sepsání 
knih „Poznej město, ve kterém žiješ“. 
Pomáhala při obnově Junáka. Odešla další 
osobnost skautského hnutí Ústecka. Sestro 
Jitřenko nezapomeneme!  

 
Za ORJ a OS V. Mikulec - Želva 

 
SKAUTFEST 
k 90. výročí skautingu na Pardubicku  
ve dnech 22. 26. září 2004 

Náplní Skautfestu bude prezentace a 
propagace rozsáhlého spektra skautských 
programů, zahrnujících všestranný rozvoj 
osobnosti pro život v přírodě i civilizaci a 
kterého se vedle skautů bude moci účastnit 
široká veřejnost, děti a jejich rodiče.. Vedle 
nich proběhne v táboře celá řada dalších 
ukázek, výstav a prezentací jako např. 

prezentace expedičního skautingu a vše co 
s tím souvisí: outdoorového vybavení, 
výzbroje a výstroje jednotlivce i skupiny, 
potravin vhodných pro výpravy a expedice, 
literatury, časopisů a map, expediční 
fotografie,videa a audiotechniky, moderní 
studium jazyků. Pro přímé účastníky také 
informace o internetové účasti na hře Cesta 
k vrcholu. Dále to bude setkání všech, kteří 
na symbolické osmitisícovky na internetu 
již vystoupili, stoupají, nebo chtějí stoupat, 
besedy s osobnostmi, předváděčky různých 
činností a dovedností, táborové ohně a 
koncerty. 

Informace o Skautfestu budou v průběhu 
příprav permanentně aktualizovány na 
webových stránkách Skautské university 
Pardubice. 

www.skaut.cz/skunipa 
 
 

SKAUTŮM SHOŘEL „DOMOV“ 
(Pardubice 17.5.) Včera o půl třetí ráno 
vyjížděli hasiči k požáru „Skautského 
domova“ v ulici Na Ležánkách v 
Pardubicích. Podle mluvčí krajských 
hasičů Venduly Horákové byl ohněm 
zasažen celý objekt. K úplné likvidaci 
požáru došlo až krátce po sedmé hodině. 
Na místo přijel i psovod se speciálně 
vycvičeným psem na vyhledávání 
hořlavých kapalin. Ke zranění nedošlo a 
podle policie je celková škoda předběžně 
odhadována na půldruhého milionu korun.  
 
 

� Lesní škola OS se letos nebude konat pro 
malý počet přihlášek. Instruktorský sbor se 
sejde v září, aby připravil program LŠ OS 
pro další období. 
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� Brožurka „Na uvítanou“. Náčelnictvo 
připravuje drobnou publikaci, po které se 
volalo, na pomoc klubům. Obsah by měl 
usnadnit přípravu členů klubů, kteří 
neprošli skautskou výchovou a mají zájem 
složit skautský slib. 

� Byl dokončen a schválen Předpis pro 
vzdělávání činovníků kmene OS. Jehož 
součástí je základní osnova kurzu pro 
vedení klubů OS a osnova Činovnické 
zkoušky OS.  

� Jak vyplývá z usnesení NOS ve Vysokém 
Mýtě byla zřízena funkce tajemníka NOS a 
jmenován do ní byl br. Vladislav Jech 
s okamžitou účinností (jako člen 
náčelnictva s hlasem poradním). 

� Tajemník NOS má jako první úkol nalézt 
na Ústředí Junáka potřebné zázemí tak, aby 
zde jednou až dvakrát v týdnu mohl 
úřadovat, založit zde dokumentaci kmene 
OS a využívat vybavení, které zde Junák 
má. Do konání sněmu kmene OS ověřit 
konkrétní pracovní náplň této funkce a 
připravit zvláštní zprávu o své činnosti. 

 

Současně platný kontakt na br. Kamzíka: 

Vladislav Jech, Zelenečská 34 
198 00   Praha 9 
tel. 281865 223 
mobil: 737 537534 
e-mail: vjech.kamzik@volny.cz  
 
 

� Náčelnictvo OS zahájilo přípravu 
kmenového sněmu, který se bude konat 
22.-24. 10. v Kutné Hoře. 

� V lednu proběhl v Tortuře velmi úspěšně 
seminář pro vůdce klubů.  

Semináře dokumentaristů se z 15 krajů 
zúčastnilo pouze osm.  

� Nepřehlédněte! V minulém čísle jsem 
slíbil, že ověřím, zda by mohlo TDC zasílat 

Kmenové noviny v balíčku spolu 
s ostatními časopisy přímo střediskům. 
Mohlo, ale jako všechno má svůj háček. 
Bylo by nutné sestavit úplný seznam 
středisek (číslo, název), do kterých (a kolik 
kusů) mají být Kmenové noviny zaslány. 
Ten by musel sestavit podle Kmenové 
knihy každý okresní zpravodaj OS. Např. 
Praha 1 má tři kluby, z toho dva jsou 
v jednom klubu. Problém by mohl nastat u 
středisek, která neodebírají tisk.  

� Náčelnictvo kmene OS ukončilo činnost 
Regionálních center vzdělávání. Touto 
činností se budou zabývat poradní sbory 
krajských zpravodajů.   
 

 
 

Zpěvem k srdci srdcem k vlasti (9) 
říkávali naši předkové. A píseň odráží to, 
čím srdce přetéká, radosti i bolesti. 
Neznámý autor v písni o malé chajdě 
oznamuje svůj malér i optimistické 
východisko. Ničivá velká voda 
přicházívala už v dřívějších časech, to jen 
v uplynulých létech jsme jí měli poněkud 
mnoho. Uvedenou písničku si tam mohlo 
oprávněně zaznívat poněkud mnoho 
interpretů.  

Sir 
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Bedřich Bedřich Bedřich Bedřich Valla:Valla:Valla:Valla:    Ž I V O TŽ I V O TŽ I V O TŽ I V O T     
( synovi Milošovi do koncentračního tábora) 

 

1. 
Život náš je věčnost, 
kterou na chviličku na bedra si bereš, 
bys ji dále poponesl a pak odevzdal.  
Odedávna z ruky do ruky jde, 
každá ruka potu trochu na ni zanechává. 
Nebo aspoň stopu po doteku. 
A tak to jde stále dál a dále. 

2. 
Život Tvůj je jejich dotek, 
jenž Tě ze sna vzbouzí, 
na Tebe když řada přišla. 
Po Tobě se veze, pohladí Tě, 
přitlačí a pronikne Tě, sehne,  
a jde dál a stále. 

 
 

3. 
A Ty usínáš a nevzbudíš se. 
Mizíš opotřebený a nepotřebný tudíž. 
Bez Tebe by věčnost přestávala ve Tvé brázdě.   
Bez Tebe by zapadala brázda Tvoje. 
Ty však nejsi ani život, ani věčnost. 
Tebou se jen věčnost přibarvuje 
dechem Tvým a potem, krví, která prošla. 

4. 
Život náš je věčnost snahy 
k vrcholům nekonečné výše v nekonečné 
dáli, 
za náš sráz a pád a konec, katastrofa. 
Nic, a přece nekonečně něco. 
 

 

5. 
Na věčnosti, když šla kolem Tebe, 
kolik toho zanechals 
a na kolik své já jsi do ní vryl ? 
O kolik jsi jí ponadzvedl ? 
Kam až v dál a v hloub a výši 
potu Tvého pach je cítit,  
za tolik jsi stál ! 

6.  
Délkou doby pocení? 
Ne, množství potu. 
Délkou doby vevrtání? 
Ne, jeho hloubkou. 
Délkou doby zvedání? 

Ne, výškou zdvihu. 

7. 
S věčností se sejdeš, bratře, 
připoutáš se k ní, 
jdeš s ní k vrcholům nekonečné výše, 
v nekonečné dáli. 
Na tom však záleží 
zajdeš-li tu a teď, 
či potom až dojdeš tam, 
na ony vrchy, abys tam zazářil 
pro příklad budoucím. 
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2. Přišla velká voda, vzala chajdu malou. 
Teď dva kamarádi nemaj si kam lehnout. 
 
3. Smutně bloudí světem, hledaj chajdu svoji. 
Tam, kde chajda stála, černá skála stojí. 
 
4. Neplač kamaráde pro tu chajdu malou. 
Dřív, než jaro přijde, postavíme novou.  
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Jak dobře známe Evropu 

 

 a b c  

1. Ze které zem ě pochází výrobce mobilních telefon ů Nokia ?  

 Švédsko Dánsko Finsko  

2. Kdo je p ředsedou Evropské komise ?  

 Jacques Delors Romano Prodi Jackques Santer  

3. Jak se jmenuje nejvyšší hora západní Evropy ?  

 Matterhorn Eiger Mont Blanc  

4. Kdo řekl: „Myslím, tedy jsem“?  

 Voltaire Kant Descartes  

5. V jakém m ěstě stojí d ům Anny Frankové ?  

 Berlín Vídeň Amsterdam  

6. Která ze zemí Evropské unie má nejvíce obyvatel ?  

 Francie Británie Německo  

7. Jak se jmenuje hlavní m ěsto Rumunska ?  

 Budapešť Bratislava Bukurešť  

8. Kdo první formuloval gravita ční zákon ?  

 Kepler Koperník Newton  

9 Kdo vymaloval Sixtinskou kapli?  

 Leonardo da Vinci Michelangelo Raffael  

10 Odkud pochází here čka a zpěvačka Björk ?  

 Švédsko Německo Island  

11. Kolik členských zemí má Evropská unie ?  

 15 13 12  

12. Kdo p řišel první s myšlenkou, že infek ční choroby zp ůsobují mikroorganismy ?  
 Marie Curieová Louis Pasteur Alexander Fleming  

13. Ve kterém roce padla berlínská ze ď ?  
 1989 1990 1991  

14. Jak se v roce 1985 jmenoval Sankt Pet ěrburg ?  
 Petrohrad Stalingrad Leningrad  

15. Která válka skon čila podepsáním versailleské smlouvy ?  
 1. světová válka 2. světová válka napoleonské války  

16. Které m ěsto bude v roce 2004 d ějišt ěm olympijských her ?  
 Berlín Athény Paříž  

17. Kdo složil evropskou hymnu Óda na radost ?  
 Beethoven Mozart Puccini  

18. Čeho byla Afrodita bohyni ?  
 sklizně lásky lovu  

19. Kdo napsal pohádku Hansel und Gretel ?  
 Hans Christian Andersen Johann Wolfgang von Goethe bratři Grimmové  

Gog: Testy B /Evropa 1 
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Abychom usnadnili alespoň částečnou orientaci 
zájemcům, neznajícím češtinu, v tomto periodiku 
českých skautů kmene dospělých, vytvořili jsme 
základní přehled o jednotlivých pravidelných rubrikách 
v anglickém jazyce.  

Redakce  

In order to make orientation in this COSG bulletin a 
little bit easier for those without knowledge of the 
Czech language, we established a basic overview on 
selected regular columns in English. 

Editors 

Resumé  
 

KMENOVÉ
NOVINY OS

Občasník kmene dosp ělých

 
(The Intermittent Bulletin for COSG) 
An overview on articles and their characteristics in 
English. Selected excerpts from articles contained in 
this Volume of KN. 
 

K M E N O V É  Z P R Á V Y  

 
(COSG NEWS) 

The most important information like decisions of the 
COSG Council. News from District Councils. 
 

Ze skautského    
světasvětasvětasvěta    
(From the Scout World) 

Congratulations to EC Integration 
Changes in ISGF Management 
What is Central Branch? 
Development of ISGF Membership 
Shall the ISGF structure be transformed? 

z klubů   ( C l u b  n e w s )  

Diverse information from the OS clubs on their 
activities and occurrences… 

Pro Zamyšlení  
( R E F L E C T I O N S )  
Works by COSG members, original articles, essays, 
viewpoints, scout philosophy… 

ZPĚVEM  K SRDCI ,    srdcem k vlasti (9)  
(SING A SONG, LOVE YOUR HOME PART 7) 
It contains regular contributions on Scout/Guide songs 

and singing in OS clubs. Just recently, this 
column has replaced a similar part dealing 
with Scout/Guide vociferations. Example: 
 “ Our ancestors used to say: ´Sing a song, 
love your home´. But the young people at 
present times not only read simply a little, 

but also sing seldom a song. Do you think that Old 
Scouts/Guides cannot learn today’s´ songs?” 

 

Různé      (Miscellaneous ) 
Invitations, notes, remembrance of important persona-
lities, jubilees, attractions, schedule of activities etc…  
 
 

 

Náčelnická  
pošta 

( T h e  C O S G  P r e s i d e n t ´ s  f i l e )  
Inspiring ideas, thanksgivings, notices, calls, questions 
and/or complains from the COSG members, club 
masters or commissioners, as well as from contributors 
to this bulletin. 
 

PŘÍLOHY  ( Inset documents) 
Indications on important occurrences within COSG 
and/or in the Scout Movement, international 
Scout/Guide activities… 

� Old Scout Memory – COSG Almanac 

� COSG Leaders´ Education Rules  
 
 

 
 

KMENOVÉ  NOVINY  OS  �  Intermittent Bulletin for COSG. Contributions to be send to the address: 
Ústředí Junáka - KMENOVÉ NOVINY, Senovážné nám. 24, CZ-116 4 7 Praha 1 
Editor: Jiří Žáček, Vackova 1551, CZ-155 00 Praha 13 - Jihozápadní Město. 
Pattern: Vladimír Sýkora. Print and distribution: Junák-TDC, Senovážné nám. 24, CZ-116 47 Praha 1 

Unsalable, predestined only for use in OS-clubs. 
 

KMENOVÉ  NOVINY  OS  �  Občasník kmene dospělých.    Příspěvky zasílejte na adresu: 
Ústředí Junáka - KMENOVÉ NOVINY, Praha 1, Senovážné nám . 24  116 47 nebo 
Ing. Jiří Žáček, Praha 13 - Jihozápadní Město, Vackova 1551     155 00 
Technická úprava: Vladimír Sýkora. Tisk a distribuci zajišťuje Distribuční a tiskové centrum 
Neprodejné, určeno pouze pro potřebu klubů OS. 


