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Sněmování třetího kmene skončilo. Účastníci se vrátili domů, aby „vydali svá svědectví“. Najdou se tací, kteří
jsou s výsledkem spokojeni, někteří projevili svou nespokojenost. Dosažené výsledky odpovídají roznožení sil
ve kmeni. Ti, kteří chtějí něco vykonat si opět vyhrnou rukávy a pustí se do boje s každodenními problémy
svého klubu, střediska, okresu či kraje. Obdobně jsou rozhodnuti členové náčelnictva. Nového, či
staronového, posuďme sami. Obecně platí, že nemá-li být ztraceno dosažené, musí být zachována kontinuita.
Nové přístupy, nová řešení mohou naopak přinést nové ruce a nové hlavy. Jaký je předpoklad pro zajištění
obou podmínek. Tři členové náčelnictva jsou původní, tři zcela noví, zbylí tři měli možnost nějakou krátkou
dobu ve starém náčelnictvu své způsoby práce vyzkoušet. Významný podíl úspěchu však mají v rukou krajští
zpravodajové, ti rozhodují o úspěšnosti či neúspěšnosti rozhodnutí v praxi našeho kmene a nakonec i celého
hnutí. Nestačí být jen spokojen, nebo nespokojen, chce to především ochotu přidat ruce k dílu.
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KMENOVÉ ZPRÁVY

Výběr nejdůležitějších zestručněných zpráv

Zápis l. zasedání náčelnictva kmene OS, Kutná Hora. 23. 10. 2004
Přítomni bratři a sestry: Jan Adamec, Ivo Fišera, Jaroslav Chládek, Hana Kaprálková, Vladimír Köhler, Vladimír
Stránský, Jiří Žáček.
Jaroslav Frič, Jiří Fuksa, Jiří Horňák, František Hron, Čestmír Janata, Jiří Klikoš, Luboš
Lehký, Ladislav Marek, Marek Matýsek, Zdeněk Maxmilián, Julius Müller, Josef Richter, Taťána Rudolfová,
Vladimír Stöhr, Jiří Wolf.
Druhý den sněmu svolal nový náčelník kmene zvolené členy náčelnictva a krajské zpravodaje k 1. zasedání.

Závěry zasedání 1. NOS:
 Zasedání 2. UNOS se uskuteční v pátek 5.11.2004 v Hradci Králové-Kuklenách; s programem: příprava
funkčního a personálního obsazení jmenovaných členů NOS a Programové prohlášeni náčelnictva OS.
 Zasedání 3.NOS se uskuteční 13.11.2004 v Praze v zasedací místnosti Pražské rady Junáka.
 Br.Chládek předal zápis ze 3. zasedání nositelů Řádu Zlaté Syringy. (bude projednán na příštím NOS).
Zapsal Köhler
Zápis 2. zasedání náčelnictva kmene OS (UNOS) Hradec Králové-Kukleny 5. 11. 2004
Přítomní bratři a sestry: Hana Kaprálková, Jan Adamec, Ivo Fišera, Vladimír Köhler, Vladimír Stránský, Jiří
Žáček. Omluveni: Vladislav Jech.
Program Vytvořit organizační schéma náčelnictva OS  Navrhnout personální obsazení jmenovaných funkcí
náčelnictva OS  Připravit návrh nového programového prohlášení  Zvážit personální obsazení vůdce LŠ OS
 Program byl bez připomínek přijat.
Na 6. sněmu OS byli zvolení činovníci náčelnictva s hlasem rozhodujícím:
Náčelník
Vladimír Köhler
Chlumec n.C
Místonáčelní
Hana Kaprálková
Kutná Hora
Místonáčelník
Vladimír Stránský
Turnov
Zahraniční zpravodaj
Jan Adamec
Žamberk
Výchovný zpravodaj
Ivo Fišera
Hostinné
Tiskový zpravodaj
Jiří Žáček
Praha

Usnesení 2-1 UNOS navrhuje do jmenovaných funkce:  duchovního rádce kmene OS br. Františka
Radkovského  organizačního zpravodaje NOS br. Jiřího Kalendu  tajemníka NOS br. Vladislava Jecha
Usnesení 2-2 Náčelnictvo kmene OS rozhodlo ponechat původní text vypracovaného návrhu
zveřejněného na zasedání 6. kmenového sněmu beze změn. (Příloha: UNOS 2-1).
Lesní škola OS Náčelnictvo provedlo stručný rozbor situace LŠ OS s tím, že osoba vůdce lesní školy bude projednána až po
Zapsal Žáček
zasedání výchovného odboru.

Zápis 3. zasedání náčelnictva kmene OS (NOS) Praha13. 11. 2004
Přítomni bratři a sestry: Jan Adamec, Ivo Fišera, Pavel Husník, Vladislav Jech, Hana Kaprálková, Vladimír Köhler,
Miloslav Moravec, Vladimír Stránský, Jiří Žáček. Jaroslav Frič, Jiří Fuksa, Miloš Gurecký, Jiří Horňák, František
Hron, Čestmír Janata, Jiří Klikoš, Luboš Lehký, Ladislav Marek, Marek Matýsek, Zdeněk Maxmilián, Julius
Müller, Bohdan Poláček, Josef Richter, Taťána Rudolfová, Vladimír Stöhr, Jiří Wolf. Omluven: Miroslav Kubát.

Přítomní schválili většinou hlasů program, navržený br. náčelníkem V. Köhlerem, bez doplnění.
K zápisu 1. NOS (Kutná Hora) ani k 2. ÚNOS ( Praha) bez připomínek, schválen jednomyslně.
Proběhlo jednání o složení náčelnictva kmene OS s hlasy rozhodujícími a poradními, které vychází
z výsledků voleb na krajích a na kmenovém sněmu v Kutné Hoře. Po obšírné diskusi byla přijata
následující usnesení:
Usnesení 3-1 NOS schvaluje bod 1 zápisu z 2. zasedání UNOS, obsahující jeho složení, s tím, že zástupce
SO a HK mají oba hlas rozhodující z titulu delegování. Dále schvaluje jmenování duchovního rádce
kmene OS s hlasem poradním a tajemníka NOS rovněž s hlasem poradním; nakonec schvaluje jmenování
organizačního zpravodaje s hlasem rozhodujícím.
Přijato: (17:0:0)
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Usnesení 3-2  NOS schvaluje jmenování br. Františka Radkovského duchovním rádcem kmene OS.
(16:1:0)  NOS schvaluje jmenování br. Jiřího Kalendy organizačním zpravodajem NOS.(17:0:0)
 NOS schvaluje jmenování br. Vladislava Jecha tajemníkem NOS.
(17:0:0)
( 17:0:0)
Usnesení 3-3  NOS souhlasí se zněním „Programového prohlášení NOS“
Usnesení 3-4  NOS souhlasí s tím, aby vůdcem LŠOS byl ke schválení OVCIN navržen Ivo Slavíček. (15:2:0)  NOS souhlasí
s tím, aby zástupcem vůdce LŠOS byl Vladimír Stránský. (16:1:0)  NOS souhlasí s tím, aby dalším zástupcem vůdce LŠOS
byl br. Jiří Žáček. (13:4:0)
Zapsal Jech

Ze skautského
světa
5. KONFERENCE

evropského regionu ISGF
se konala ve dnech 9.-13. června 2004
v Canterbury, ležícím v jihovýchodní
Anglii. Mezi třemi sty účastníky byli i dva
delegáti za náš kmen, ses. Jana Skácelová,
zahraniční zpravodajka kmene v letech
1992-1998, a br. Jan Adamec, současný
zahraniční zpravodaj OS. Organizátorkou
a hostitelkou konference byla „Gilda
trojlístku“ (The Trefoil Guild), členská
organizace ISGF sdružující oldskautky ve
Velké Británii. Konference probíhala
v areálu Kentské university, jejíž četné
budovy se rozprostírají na návrší
s výhledem na město a jeho okolí. Gilda
trojlístku je v podstatě ženskou organizací,
takže všechna místa v konferenčním
servisu,
včetně
kanceláře,
vedení
konferenčních
jednání,
organizace
autobusových zájezdů i dalších aktivit, byla
zastávána výhradně vlastními členkami.
Ve čtvrtek 10. června v 9 hodin dopoledne
otevřela
předsedkyně
organizačního
výboru Barbara Peart plenární zasedání
konference v posluchárně Gulbenkianova
divadla přečtením podobenství o sekvoji,
která ač mělce kořenící nepadne pod
nárazy větru, protože její kořeny jsou
propleteny s kořeny sousedních stromů. I
lidé mohou zůstat silní a vzpřímení pokud
se budou vzájemně podporovat. Na pokyn

Etienna Rauliera, prezidenta Evropského
výboru ISGF, Lady Juliet Townsend,
prezidentka Gildy trojlístku, zapálila
svíčku ISGF, která pak hořela po celou
dobu konference. Etienne Raulier přednesl
uvítací projev, v jehož závěru daroval
společenství novou vlajku Evropského
regionu ISGF. Po tomto aktu následovala
vzpomínka na nedávno zesnulou Betty
Clay, poslední z dětí Lorda a Lady
Powellových. Její památka byla uctěna
minutou ticha.
Předsednictví se pak na celou dobu
konference ujala Lady Barbara Beevor.
Uvedla několik řečníků a vyzvala Jeana
Vandeveldena, hospodáře ISGF, aby
přednesl zprávu o revizi účtů evropského
regionu za období 2001-2003. Mida
Rodrigues, viceprezidentka Evropského
výboru, přednesla souhrnnou zprávu o
činnosti jednotlivých subregionů a
Gjermund Austvik, tajemník Evropského
výboru, přečetl zprávu o činnosti
Evropského výboru v období 2001-2003.
Všechny tři zprávy byly delegáty
jednomyslně schváleny.
Po přestávce se měl projednávat návrh
Statutu evropského regionu. Dánská
delegátka
Rigmor
Lauridsen
však
přednesla kontroverzní dánský návrh na
zrušení evropského regionu a přetvoření
dosavadních subregionů na regiony. Tento
návrh podpořily i delegace z Norska,
Švédska a Islandu, avšak několik delegací
mělo vážné výhrady, jelikož hlavním
posláním ISGF je aktivní podpora mladého
hnutí skautů a skautek a ti mají své
evropské orgány v rámci struktury WOSM
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a WAGGS. Diskuse vyústila v rozhodnutí
nehlasovat o navrženém Statutu, ponechat
čas národním gildám tento strukturální
problém posoudit a dořešit ho až na
Světové konferenci.
Před ukončením společného zasedání Niels
Rosenbom ještě představil Mezinárodní
nadaci
(gildu)
bratrské
podpory
(International Ambassadors Fellowship
Guild), z jejíhož fondu jsou pod záštitou
ISGF financovány projekty mladého hnutí
skautů a skautek v různých částech světa.
Pak se v jídelně Eliotovy koleje sešlo
osmnáct diskusních skupin k projednání
daných témat: Budoucnost ISGF – co toto
společenství představuje dnes, jaké by
mohlo být a jaké by mělo být. Jednu ze
skupin vedla naše delegátka Jana
Skácelová.
V podvečer byla v prostorném společenském stanu na louce mezi univerzitními
budovami uspořádána výstava ukázek
representace jednotlivých národních gild
s možností nákupu tradičních pochoutek či
suvenýrů. My jsme vystavili sadu
zvětšených fotografií ze života našich
klubů a rovněž propagační tablo o projektu
víceúčelového
dětského
centra
v Kateřinicích pod záštitou Skautské
nadace Jaroslava Foglara. V závěru
výstavy místní folklorní soubor předvedl
tradiční tance a obyčeje.
Pátek 11. června byl rezervován pro
polodenní i celodenní autobusové exkurze
do pozoruhodných míst jihovýchodní
Anglie. V sobotu 12. června dopoledne
pozdravila konferenci jménem Evropského
výboru
Světové
asociace
skautek
(WAGGS) Carole Bowen. Poté Gjermund
Austvik předložil plénu návrh Statutu
evropského podpůrného fondu. Statut byl
schválen i s dodatkem naprostou většinou
delegátů.
Stěžejním bodem odpoledního programu
bylo posouzení projektů na uspořádání
4

6. konference evropského regionu v roce
2007. Delegace ze Švýcarska a Polska
představily za pomoci vizuální techniky
své návrhy, zahrnující ubytovací a jednací
možnosti i různé místní atrakce pro
delegáty a hlavně náklady na pobyt v místě
konference. V tajném hlasování zvítězil
lépe připravený a pro účastníky konference
méně nákladný polský projekt s pozvánkou
do Krakova. Norská delegace připojila své
pozvání na 24. světovou konferenci ISGF,
která se bude konat ve dnech 12.-17.
června 2005 v Lillehammeru.
Před závěrečnými projevy byl představen
nový Výbor evropského regionu: Werner
Weilguny, Rakousko, prezident; Gjermund
Austvik,
Švédsko,
viceprezident
a
tajemník; Jane Wardropper, Velká Británie,
hospodářka; Christos Loukatos, Řecko,
mluvčí výboru. polské gildě, pořadatelce
příštího evropského setkání, byly předány
symboly evropského regionu ISGF: nová
vlajka, konferenční transparent a památná
svíce. Poslední společné shromáždění se
konalo večer v centru historické části
Canterbury.
Velkolepý
banket
na
rozloučenou měl charakter canterburské
středověké hostiny s obsluhou v dobových
kostýmech a jídelníčkem podle tehdejších
zvyklostí. V neděli dopoledne se účastníci
konference postupně rozprchli do všech
částí Evropy, aby do svých domovských
gild přinesli poselství z hesla konference:
„Spolu jsme silnější!“
Jan Adamec - Tarzan
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MALENOVICE,

8. česko-polsko-slovenské setkání
Za účasti sedmnácti zástupců našeho
Kmene OS, třinácti členů polské gildy
harcerů-seniorů a jedenácti slovenských
oldskautů a oldskautek se ve dnech 8.-10.
října 2004 na úpatí Beskyd uskutečnilo již
8. trojstranné setkání. Ke stěžejním
aktům patřilo uctění památky obětí
skautského odboje a uložení pamětního
kamene do mohyly na Ivančeně. Pietního
aktu se zúčastnila skupina „vytrvalců“,
kteří za ne příliš vlídného počasí vystoupali
až k mohyle, i skupinka méně zdatných,
jimž usnadnilo cestu terénní vozidlo
přepravující pamětní kámen.
V průběhu
setkání
došlo
k četným
rozpravám, odrážejícím podmínky, ve
kterých činnost jednotlivých národních gild
probíhá. Oblíbený harmonikář a písničkář
Jan Chojnacki z polské gildy opakovaně
přispíval k udržení dobré nálady a ukázal
se být i zdatným diskutérem. K úspěchům
celé akce lze připsat i schválení dodatku
k třístranné dohodě všemi zúčastněnými
stranami. Dodatek umožňuje, aby oldskauti
a oldskautky Slovenského skautingu, kteří
zatím nejsou členy ISGF, měli rovnoprávné
postavení v těchto třístranných setkáních
jako má slovenská gilda. Za pečlivou
přípravu a hladký průběh této akce je třeba
pochválit kolektiv oldskautů Moravskoslezského kraje vedený bratry Milošem
Gureckým a Markem Matýskem.
Tarzan

Světové konference ISGF, konané v červnu
příštího roku. V závažných rozhodnutích
bude nový předseda spolupracovat se
stávajícím místopředsedou Jean-Luc de
Paepe.

Budoucí struktura ISGF

stanovisko Světového výboru
Na svém říjnovém zasedání Světový výbor
prodiskutoval
návrhy
jednotlivých
národních společenství dospělých skautů a
skautek (NSGF) na budoucí strukturu
ISGF. Došlé návrhy roztřídil do čtyř
hlavních otázek, o nichž samostatně
hlasoval:
 Chceme zachovat stávající systém
struktury
s přesněji
vymezenou
odpovědností regionů? Přijato 9 hlasy (jeden
proti 2 se zdrželi).
 Udělíme předsedovi výboru regionu
poradní statut v našem Světovém výboru?
V tomto případě ISGF uhradí výdaje za
ubytování. Přijato 9 hlasy, 3 se zdrželi.
 Změníme název „subregion“ na „zóna“ za
účelem větší pružnosti, dovolující NSGF
patřit do více než jednoho regionu a
umožňující, aby „zóna“ přináležela do více
než jednoho regionu? Přijato 9 hlasy (3
proti).
 Snížíme počet volených členů Světového
výboru? Pro i proti bylo 6 hlasů. V tomto
případě návrh nemohl být přijat.
Tyto výsledky budou předloženy Světové
konferenci ISGF.

FORUM

NOVÝ PŘEDSEDA

Světového výboru ISGF
Po náhlé rezignaci Helen Barker koncem
minulého roku se o vedení ISGF dělili dva
místopředsedové Světového výboru. Na
zasedání ve dnech 28.-31. října Světového
výboru byl jeho novým předsedou zvolen
Riccardo Della Rocca s mandátem do

seminář rakouských činovníků OS
„Fórum“ se konalo ve dnech 15.-17. října
2004 v dolnorakouském městečku Zeillern.
Po slavnostním vztyčení vlajek v sobotu
ráno se rozvinul program s hlavním
tématem „Skauti a gildy v Evropské unii“.
Kromě předních činovníků Rakouské gildy
ISGF přednesli svůj příspěvek také Teresa
5
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Tarkowská za polskou gildu harcerů
seniorů, sdružení rakouských oldskautů
nepatřících k Rakouské gildě a rovněž
zástupci neskautského spolku, sdílejícího
některé cíle se skautingem. Za náš Kmen
OS se semináře zúčastnili br. Jan Adamec a
sestra Jarmila Wolfová, která přednesla
německý text O českém skautingu,
připravený pro tuto příležitost náčelníkem
OS br. Ivo Slavíčkem. Do celodenního
programu byl zařazen i soutěžní workshop,
zaměřený na vědomosti o zemích Evropské
unie. Významnou součástí „Fóra“ bylo
slavnostní udělení dekretů a předání
gilwellských
originálních
šátků
absolventům LŠ a ocenění nejúspěšnějších
gild v oblasti sociální, v kultuře a podpoře
mladého hnutí.
Nedělní program byl zahájen „bohoslužbou
slova“, inscenovanou zástupci gildy
Ulmerfeld-Hausmening,
s
níž
má
„twinning“ vyškovský klub OS. Jako jeho
členka, sestra Wolfová asistovala při
přednesu vybraných textů. Celé Fórum se
uskutečnilo
v
prostorách
nedávno
restaurovaného a citlivě modernizovaného
zámku Zeillern, poskytujícího ubytovací,
stravovací, přednáškové a jednací prostory
pro hromadné akce různých sdružení. Naše
delegace byla velmi srdečně přijata a její
účast na Fóru s povděkem oceněna,
zejména za svůj příspěvek do programu.
Jarmila Wolfová - Viki a Jan Adamec - Tarzan

SETKÁNÍ EVROP. TAJEMNIC

pro skautské dopisování
(Mödlinng) V srpnu se konala v krásném
přírodním prostředí rakouského skautského
střediska (PPÖ Bundescentrum) setkání 19
tajemnic a 3 tajemníků pro skautské
dopisování se zahraničím. Probíhalo
v zeleném údolí na úpatí Vídeňského lesa
(Wienerwaldu)
poblíž
starobylého
městečka Mödlinng, asi 30 km na jih od
6

Vídně. Tato setkání se konají každé 3 roky
v různých zemích Evropy. Jednacím
jazykem je angličtina. Je to akce dívčího
kmene, ale neodmítá pomoc od chlapců.
Vyhledáváme pomocí naší sítě vhodné
partnerky (penfriends, penpals) pro naše
skautky.
Program byl pečlivě připraven předsedkyní
tohoto
setkání
Angličankou
Joan
Wolkerovou z UK Scout Associaton.
Náplň jednání byla ryze pracovní. Řešily se
otázky tradiční pošty, E-mailu, stáří
korespondentů, linky jednotlivců a skupin,
zaoceánské linky, co s neúspěšným
vyhledáváním adres, jak vyhledávat adresy
pomocí skautských časopisů a na různých
mezinárodních setkáních a táborech, jak
formulovat dotazníky pro žadatele, jak
žádost doporučit, kdy vrátit žadateli. Též
jsme vypracovali nový seznam s adresami
tajemnic pro skautské dopisování či
mezinárodních tajemnic a zpravodajek tam,
kde tajemnici pro dopisování nemají.
Po cenné výměně zkušeností jsme se
rozloučili s tím, že se příště sejdeme už za
dva roky. Jako místo setkání jsme zvolili
Polsko. Naše díky patřily našim hostitelům,
zvláště pak rakouské náčelní svazu
Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs
Ireně Krugové a meznárodní tajemnici
Martině Rentenbergerové.
Rozcházeli jsme se s pocitem, že děláme
dobrou práci pro myšlenku mezinárodního
sesterství a bratrství, pro skautské ideály.
Jiřina Šetková, delegátka za Českou republiku
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PRAŽSKÁ DRUŽINA SO
(13.10.) Sešlo se přes
třicet členů, zahájili
jsme první slokou
junácké hymny a
vzpomínkou na bratry
Padrlíka a Muchu.
Rádkyně ses. Amlerová předala pěti novým
členkám a členům diplomy a stužky.
Dalším bodem programu bylo projednání
termínů pravidelných akcí družiny na příští
rok. Únorová (9.2.) a říjnová (12.10.)
budou v zasedací síni PRJ, květnová bude
tradičně v klubovně střediska Bílá Hora.
V prosinci se, jako každý rok, sejdeme u
borovičky v Šárce a odtud netradičně
přejdeme do klubovny.
Seznámili jsme se na fotografii s oddílem
adoptovanou dívkou Saritha Naik. Další
příspěvek (1000,-Kč) byl odsouhlasen do
střední Afriky. Bylo by vhodné s touto
činností seznámit skautskou veřejnost.
Členové družiny byli vyzváni, aby návrhy
na doplnění členů do družiny byly (se
všemi
předepsanými
náležitostmi)
předloženy na únorové schůzce. Na
neúplné návrhy nebude brán zřetel.
Vůdkyně oddílu ses. H. Bouzková nás
informovala o činnosti oddílové rady a
některých skutečností týkající se oddílu.
Ústředím byla zrušena Čestná léta, která
uděloval doposud Svojsíkův oddíl.
V současné době jsou volně k dispozici
v prodejnách JUN, současně s tím byl
zrušen i tisk diplomů.
Sestra Jiřina Šetková informovala o
úspěšném pracovním zasedání evropských
tajemnic pro skautské dopisování se
zahraničím, konaném každé tři roky,
tentokrát v rakouském skautském středisku
PPÖ Bundescentrum. (Podrobnosti budou
v samostatném článku.)
Br. M. Brych seznámil plénum s dopisem
od br Ctibora Vořecha, jednoho z iniciátorů

pamětní desky dejvickým skautům
nedávno odhalenou na Elektrotechnické
fakultě ČSTV v Dejvicích, ve kterém si
stěžoval na okolnosti kolem realizace,
zejména na necitlivé jednání organizátorů.
Některé
podrobnosti
dopisu
byly
v následující rozpravě upřesněny. Společný
závěr byl, že i ve skautských řadách chybí
dostatek uznání a vděčnosti.
Br. Mirek Pergler – Dany nám úvodem
předal pozdrav od nemocného K. Dolejše –
Kaye a seznámil nás se změnou možností
zdarma navštěvovat NG (každou pravou
středu v měsíci) a pozval nás na koncert na
Bertramce a adventní koncert v Dejlově
konzervatoři na Maltézském náměstí.
V posledním bodě programu nás seznámil
br. Jech s průběhem předsněmové diskuse
pro Valný sněm.

ČESKOLIPŠTÍ OLDSKAUTI

na Mont Blancu
(22.9.) Vřelý vztah ke skalám
vznikal u skautů 2. oddílu už
na prvním táboře po třetí
renesanci skautského hnutí.
V okolí tábora ve Svojkově
bylo dost pískovcových útvarů, které jakoby
vyzývaly k podrobnějším průzkumům. Však
také slibové ohně vždy zaplanuly na nějaké
oblíbené skále.
V létě 2004 se trio oldskautů vypravilo
k nejvyšší evropské hoře Mont Blancu.
1. den alpské expedice znamenal start
autem z České Lípy, Německem do Alp. U
městečka Les Houches po dlouhé cestě
následoval klidný nocleh v kempu.
2. den lanovkou do Bellevue s nadmořskou
výškou 1790 m. Odtamtud přeprava
zubačkou do Le Nidd Aigle, to už byla
výška 2372 m. Tam začal výstup k chatě
De Teterousse ve výšce 3167 m. Další
7
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cesta vedla přes ledovec do nebezpečného
žlebu. Tam přišlo alpské překvapení,
zážitek, na který nelze zapomenout,
kamenná lavina. Maďarský horolezec byl
ostrým kamenem zraněn, skauti mu
poskytli první pomoc. Nebezpečnou lavinu
přečkali schováni u skály, kryti batohy a
přílbami, bez úrazu. Když se situace
uklidnila, pokračoval výstup přes skalní
útes k chatě Gouter 3817 m. Pak už čekal
jen krátký noční odpočinek na sněhovém
záhrabu.
3. den byl budíček už ve 2 hodiny. Po
přípravě k poslednímu výstupu, tedy
naložení potřebného materiálu, cepíny,
mačky, sedáky, lana, karabiny, čelovky,
kaloricky hodnotné jídlo s cukry a
minerály, pití, konečné odchod ve 3 hodiny
za svitu měsíce. Nekonečné stoupání
střídalo klesání, pak už jen stoupání. Jako
útočiště před nepřízní počasí slouží
horolezcům chata ve výši 4362 m.
Nadmořská výška už silné ovlivňovala
dýchání. Tady byl ještě velký odpočinek a
nadechnutí před závěrečným úsekem.
Vrcholu Mont Blancu (4810 m) bylo
dosaženo v 10,52 hod. Po návratu do
tábora přišla ještě prudká bouře s kroupami
a ledem. Stan bylo nutno uvolňovat od
ledového přívalu. Unaveni strávili účastníci
relativně klidnou noc.

4. až 6. den znamenal zpáteční cestu do
České Lípy. Šest dní je sice krátká doba,
ale byly plné zážitků, zkouškou tělesné i
duševní zdatnosti, znamenaly splnění
dávných tužeb. Každopádně účastníci
vůdce Jaran, Zdeněk Pleva a Indy-Brož
budou mít nač vzpomínat.
Sir
8

PRÁCHEŇSKÉ OLDSKAUTSKÉ

jamboree
(6. září 2004) Kluby oldskautů z celé
oblasti jihozápadních Čech se již po deváté
společně setkaly. Tato hezká tradice
vznikla již ke konci minulého století ve
Strakonicích
díky bratrovi
Láďovi
Václavíkovi za obětavé pomoci všech
členů a oldskautů 196. klubu Toto
přátelské
setkání
je
každoročně
uskutečněno s celodenním programem u
obce Novosedly u Katovic. Tam je
skautská
základna
strakonického
skautského střediska. Skoro letní počasí
vydrželo po celý den, a tak velkou měrou
přispělo k příjemné pohodě celé akce.
Úderem deváté nastoupili všichni ke
vztyčení vlajkoslávy. Poté, za účasti 70
sester a bratří, byl zahájen program. Sešli
se tak přátelé z Bechyně, Horažďovic,
Prahy, Písku, Spáleného Poříčí, Tábora,
Prachatic, Volyně a pochopitelně všichni
členové pořádajícího klubu. Program byl
jako vždy dobře připraven a organizován.
Trval nepřetržitě až do pozdních
odpoledních hodin. Nikdo se tedy nenudil.
Hlavní akcí pro všechny zúčastněné byla
soutěž všestranné zručnosti. Ta sestávala
z řady náročných disciplin. Soutěž, včetně
všech pomůcek, zabezpečilo chvalně
známé družstvo FRED, včele s obětavým
všeumělcem
bratrem
Františkem
Vágnerem. Zatímco soutěžící pracně
zápolili v celém areálu základny, v kuchyni
se otáčely strakonické oldskautky kolem
kamen. Připravily společně dobré a bohaté
pohoštění pro všechny. V přestávkách si
mohli
všichni
opatřit
příležitostné
pohlednice se skautským námětem, různé
suvenýry, či zkusit štěstí v bohaté tombole,
ve které prakticky vyhrával každý.
Odpolední část probíhala u táborového
kruhu. Byly předány ceny vítězným
družstvům i jednotlivcům. Mezi tím se
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zpívaly společně skautské i lidové písně za
doprovodu
kytary.
Vyvrcholením
odpoledne bylo veselé vystoupení všech
členů strakonického klubu OS. V duchu
staročeského jarmarku tak bylo možno
spatřit takřka vše, co obnášel, včetně
kramářů, žonglérů, kejklířů ale i loutkovou
hru „Oldřich a Božena.“ Vystoupení se
uskutečnilo v dobových krojích, které si
každý jednotlivec pro danou osobu
připravil. Navíc celý program byl ve
verších a zpívaný na texty známých
melodií. Na závěr tohoto milého
představení
oldskautky
počastovaly
všechny přítomné perníkovými srdéčky a
malovanou sovičkou. Celé vystoupení
připravila a nacvičila a režírovala sestra
Věra Jehličková.
Vzhledem k velkým vzdálenostem řady
účastníků musel celý program skončit tak,
aby se stihli vrátit do svých domovů ještě
za světla. Po společné fotografii na
památku, sejmutím vlajky ISGF a valčíkem
na rozloučenou, den oficiálně skončil. Se
stisknutím levice a přáním se opět po roce
setkat již na 10. jubilejním prácheňském
jamboree se účastníci rozcházeli.
Kladem této akce je, že již letití skautští
„mladíci a mladice“ se stále dokáží vesele,
přátelsky a slušně bavit i přes svůj vyšší
věk. Mohli by tak být vzorem pro dnešní
tzv. televizní mládež.
Otto Waldhaus, Bechyně

VÝPRAVA NA KLEŤ

téměř podzimní
V září loňského roku jsme v klubu OS
Strakonice plánovali výpravu na Kleť, ale
nedošlo k němu pro náhlou a nepříznivou
změnu počasí. Až nyní, opět v září, jsme
znovu začali uvažovat, že je nejvyšší čas,
jestliže chceme tento výlet uskutečnit.
Počasí horkého léta pominulo, a předpověď

ještě dávala naději na babí léto, i když
trochu s obavami na deštivé přeháňky.
Na pondělní schůzce jsme tedy domluvili,
že pojedeme na výlet hned druhý den, t.j.
21. září. Zájemců ale bylo málo, jen osádka
do dvou aut, to je 8 lidí a 1 psík ses. Věry.
V 9 hodin jsme se sešli na parkovišti vedle
výpadové silnice na Č. Budějovice a tím
směrem jsme také vyjeli. Na začátku
Budějovic jsme odbočili na Č. Krumlov a
opět na další křižovatce jsme zamířili na
Křemži a Holubov. To už jsme byli téměř
pod Kletí. Parkoviště bylo prázdné, tak
nám bylo divné, že zde nejsou žádní
turisté. Vyšli jsme pár metrů ke stanici
sedačkové lanovky a tam jsme se
přesvědčili, proč je zde liduprázdno.
Lanovka nebyla v provozu a dočetli jsme
se, že od září je její provoz omezen jen na
tři dny v týdnu. Protože se nám čekat na
ten určený den nechtělo a na ukazateli
směru se nám 3,5 km nezdálo tak moc,
rozhodli jsme se pro pěší výstup. Zprvu
byla cesta pohodlná a jen mírně stoupající,
tak jsme si libovali a na jedné vyhlídce
jsme se zadívali do kraje s nadějí, že
z rozhledny bude pohled ještě lepší. Stále
jsme šli po zelené značce, až najednou nás
značka nasměrovala ze silnice na stezku
přímo pod lanovkou a do pořádně strmého
vrchu. Ale odvahu stoupat dál nám to
nevzalo, a tak jsme zdolávali jak úseky po
kamenech, tak v lese a počítali jsme pod
kolika sloupy ještě musíme projít. Přestože
se ochladilo, sluníčko se schovalo za
mraky a foukal studený vítr, my jsme se do
kopce zapotili. Konečně jsme postupně
dorazili na vrchol k rozhledně, ale tam nás
čekalo další zklamání: všude bylo zavřeno
a bylo jen slyšet zvuk míchačky, protože se
tam něco opravovalo. Takže do kraje jsme
se nepodívali, vítr tam byl pronikavější a
nám nezbývalo, než se dát na zpáteční
cestu. Zkoumali jsme, jestli silnicí vedoucí
od rozhledny, se dostaneme na naše
9
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parkoviště, ale zjistili jsme, že bychom po
ní došli do Krumlova. Jak jsme se obávali
cesty dolů, tak jsme ji překonali celkem
bez problémů a to ještě začalo pršet a
kameny byly kluzké. Vyhnuli jsme se i
pohodlné silnici a stezkou pod lanovkou
jsme došli až na parkoviště. Dostali jsme
hlad, ale ne na svoje zásoby a raději jsme
chtěli
vyhledat
nějakou
příjemnou
restauraci. Když jsme jich minuli několik
zavřených, dojeli jsme do Křemže a tam
jsme našli tu pravou. Výběr menu byl
rozmanitý, jídla byla na jídelním lístku
zobrazená, ale většinou jsme se shodli na
smaženém řízku, jen ty brambory vařené
ve slupce nám jaksi neseděly! Norika, to je
ten malý pejsek, co jsme do restaurace také
propašovali (se svolením pana vrchního a
jeho prohlášením, „pokud to není doga
nebo bernardýn“). Byl za celé putování
z nás nejčilejší, a tak si zasloužil odpočinek
pod stolem.
Odpoledne sice pokročilo, ale chtěli jsme
dodržet původní plán výletu a to ještě
návštěvu kláštera ve Zlaté Koruně, proto
jsme vyhledali trasu tímto směrem. Na
náměstí v městečku jsme přijeli opět za
slunečného počasí, ale co to bylo platné,
zase pozdě! Prohlídky končily v 16 hodin a
jak jsme se dozvěděli, nejlepší je návštěvu
si předem objednat. Tak to zase odložíme
na příští rok! I když se nám všechno
nezdařilo podle našich představ, výprava se
nám líbila a spokojeni jsme se rozjeli
k domovu.
Hermanová

VYSTUP NA SVOU HORU

tentokrát na Roháče
Není to sice už ono kulaté výročí překonání
"Mt E", může však být i pokračováním
dobré tradice a námětem k červnovým
výpravám. Loňská akce, vyhlášená
v dubnovém osmém čísle Skautingu,
ročník 41/8, (škoda, že TDS už nemá dost
10

peněz či ochoty na to, aby na obálce uvedli
též číslo ročníku), která oslavila padesáté
výročí dobytí Mount Everestu a přivedla
naši tříčlennou hlídku do Malé Fatry. Letos
jsme opět šli nalézt svůj vrchol do
Západních Tater, na Roháče.
Období dešťů končícího jara, které
předcházelo naši cestu, nedávalo valnou
naději, ale termín s ohledem na možnosti
naší, opět tříčlenné hlídky, nebylo možné
měnit. Nutno ale říci, že jsme měli nakonec
na počasí štěstí. Třebaže vrcholky občas
mizely v mlze, slunce nám většinou přálo.
Řada vrcholových částí Roháčů byla ještě
uzavřena zákazem a upozornění na
nekompromisní ochranáře nám přineslo
někdy zklamání. Baraniec, Volovec přes
Rákoň, Bobrovické sedlo. Ten zákaz nás
ale zase přivedl do skanzenu oravské
dědiny v Brestové i na hrad Oravu, do
soutěsek podhůří, kde už začínají Chočské
vrchy.
Dlouhá skautská hůl dávala jistotu i oporu
nejen při výstupech, ale i při častém
hledání a překonávání vodou zaplavených
klouzavých kamenů stezek, kde strmé
stěny
sevřely
prudkou
bystřinu
Ráztočianky, či soutěsku Prosecké.
Nechybí místy řetězy nebo žebříky tam,
kde jediná možná cesta může pokračovat
jen podél malých vodopádů, ty největší
dosahují výšky až osm metrů. Ty soutěsky
přivedou dole až k rozkvetlým loukám
Kvačianské doliny, kam nás zavedly již
zmíněné zákazy některých vrcholových
cest. A tak jsme mohli prohlédnout i dva
vodní mlýny, oblazy, z nichž ten spodní,
Brunčiakovský, je stále ještě v provozu i se
svým dřevěným soukolím z 19. století.
Přesto jsme riskovali, a to na radu
zkušených, co zákaz už porušili před námi
a odměnou nám byly daleké výhledy od
Sivého vrchu (1805), z malých planin mezi
kosodřevinou nad srázy skalního města.

Kmenové noviny OS

Záplava právě kvetoucích hořců a dalších
horských květin. Jen na vysvětlenou i
omluvu naší nekázně dlužno říci, že ten
zákaz platil pak už pouhé tři dny a my
nepřišli ani plenit, ani pošlapat tu krásu.
Roháčská plesa. Od Tatliakovy chaty při
jezeře stejného jména k jednotlivým
plesům pokračovala poměrně dobře
schůdná stezka kolem prvního, stále vzhůru
až ke čtvrtému, místy ještě sněhovými poli.
A u každého se dá odpočinout i těšit se
rozhledem, než na sedle u čtvrtého se
v celé kráse objeví výhled na hrozivý hřbet
Ostrého Roháče pokračující k Plačlivé, na
Tři kopy, Baníkov, Smutné sedlo, stále
ještě pod sněhem i teď, začátkem června.
Týden putování po Roháčích i dolinami a
jejich soutěskami se vydařil a my si znovu
nalezli ten svůj kopec.
St. Kovařík – Sonny 37. klub OS Ledeč

VÝPRAVA KLATOVSKÝCH

za králováckými rychtami
Stejně jako každý čtvrtek, i v
květnu
2004,
vyrazila
„Rychlá rota“ klatovských
oldskautů na další výpravu
za králováckými rychtami,
tentokrát do Stach. S nimi i Plzeňští a
Rokycanští, neboť akce byla na poradním
sboru krajským zpravodajem OS vyhlášena
jako župní. Sraz byl v Klatovech, odtud
vedla cesta do Kašperské Hory. Na
náměstí, bratr Čigl seznámil dvaadvacet
účastníků s historií a pamětihodnostmi
města. Kašperské Hory vznikly už ve 13.
století jako osada při dolech na zlatou rudu,
za Jana Lucemburského byly povýšeny na
královská město. Za slunečného počasí
jsme si prohlédli charakteristické průčelí
radnice, původně renezanční budovu z
doby kolem roku 1578, která byla v 18.
století barokně upravena. Známé je
východní průčelí s třemi štíty a s věžičkou

nad prostředním z nich, přesto vždy upoutá
svou charakteristickou výzdobou. Kostel
na jižní straně náměstí, zasvěcený sv.
Markétě, je gotický z druhé poloviny
14. století, s poslední úpravou z r. 1883,
kdy byla vystavěna věž a upravena fasáda.
Po desáté jsme byli v Nicově, sice ne
v onom se slavným Dienzenhoferovým
poutním kostelem, ale v jiném, kde jsme
zastavili u kostela sv. Martina, původně
pozdně románského z první čtvrtiny 13.
století, do kterého jsme mohli úzkým
průzorem ve dveřích nahlédnout. Idylickou
část obce dotváří starobylý hřbitov u
kostela a rázovitá roubenka opodál.
Po chvíli už nás přivítaly Stachy, kde
bývala jedna z králováckých rycht. Ta se
sice nedochovala, ale i tak návštěva stála za
to. Viděli jsme hřbitovní kostel Bolestné P.
Marie, pozdně barokní z r. 1781 se
soudobým interiérem a s malým hřbitovem.
U zdi při silnici je hrob Rankla Seppa
Klostermanna (18191888), neobyčejně
urostlého chlapíka, který by mohl úspěšně
konkurovat Baarovu Cimburovi. Měři1 230
cm a jeho kostru chtělo dokonce koupit
vídeňské muzeum. Jednou do Stach zavítal
jakýsi cirkus, jehož atrakcí byl zápas
s urostlým černochem, a při vítězství měl
přemožitel inkasoval odměnu 50 zlatých.
Přátelé Seppa vyhecovali, aby to zkusil.
Tomu bylo tehdy už 60 let. Po krátkém
zápolení položil černocha na zem
s takovým důrazem, že se poražený nemohl
zvednout. Odměnu za vítězství si Sepp
však nevzal.
Druhým kostelem je „hovadský“ kostel
Navštívení P. Marie, pozdně empirový, z
let 1842-49. Kostel tak veliký, že sotva
mohl být místními věřícími naplněn. Zašli
jsme i ke kapličce na okraji obce,
postavené u studánky s léčivou, jak se
věřilo, vodou. U ní se loučili muži, kteří
odcházeli za prací do světa. Odtud totiž
11
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pocházeli prosluli zedníci a cirkusáci,
stavěči manéží a muzikanti. Po dobrém
obědě odjezd a cesta krajinou s
rozkvetlými stromy a pampeliškami
kropenatými svěžími loukami. Delší
zastávka u Kohoutiho kříže v Úbislavi.
Kříž s ukřižovaným byl v 19. století
přivezen
a postaven
rolníkem a
povozníkem Štouralem z Bavorska. Na
kříži jsou zavěšeny všechny nástroje,
kterými byl Kristus mučen, na jeho vrcholu
je kohout a pod ním hodiny ukazující třetí
hodinu, kdy Kristus zemřel.
Další cesta vede na Javorník a odtud
výstup k rozhledně. Ta byla postavena po
první světové válce, ale protože ji stromy
přerostly, byla v loňském roce navýšena o
12 metrů. Po ocelovém točitém schodišti
jsme vystoupali na plošinu, odkud je
výhled do dálek, toho dne bohužel v oparu.
Nicméně panorama fotografií nad okny je
dobrou pomůckou pro orientaci.
Po obědě došlo k prvnímu rozloučení
s některými z účastků. Ostatní pokračovali
dále do Strašína. Už z dálky je viditelná
pamětihodnost obce, červeně natřený
poutní kostel Narození P. Marie.
Odpoledne jsme zaparkovali na okraji obce
a došli alejí kolem božích muk z roku
1788, dnes bohužel bez sochy ve výklenku,
ke kostelu na plošině návrší, ohraničenému
zdí se dvěma kruhovými stavbami v nároží.
K našemu překvapení byl kostel otevřen,
takže jsme si mohli bez omezení
prohlédnout i interiér, barokní portálový
oltář z let 1730-40 se sochami Boha Otce,
sv. Petra, Pavla, Jana Křtitele a Jana,
Miláčka Páně, i s gotickou sochou Madony
z 2. poloviny 15. století, barokní kazatelnu
s reliéfy, na řečništi křtitelnici, dvě barokní
zpovědnice, a dokonce i sakristii.
V presbyteriu byly položeny předměty pro
bohoslužby včetně kalicha, při vchodu talíř
s peněžními dary. I my jsme přispěli a
zapsali se do pamětní knihy vystavené na
12

bočním oltáři. Vskutku nezapomenutelný
zážitek.
Podvečer druhé loučení účastníků výpravy
a pak už jen návštěva Pauliny louky u
Rejštejna. Louka slouží jako veřejné
tábořiště na břehu Otavy, na jejímž druhém
břehu je už první pásmo chráněné oblasti
Šumava. Jméno Rejštejn je odvozeno od
německého Reichenstein (bohatý kámen)
z doby, kdy zde, bylo těženo zlato.
Tábořiště má v najmu 3. stř. 5. květen
Plzeň a v turistické sezoně je provozuje.
Mimo sezonu si lze pronajmout chatu,
v sezoně tábořit se stany. A to byla tečka za
jedním z mnoha vydařených výjezdů do
světa.
(Upraveno podle článku v Poslu, listu kmene OS
oblasti Bílého Orla)
Jaroslav Mašek - Hadži

PUTOVÁNÍ

uherskobrodských oldskautů
Letos, jak už je letitou tradicí,
opět vyrazil klub Oldskautek a
Staříků společně na týdenní
pobyt do přírody. Tentokrát
na východ naší republiky, na
Slovensko, do krásných Vysokých Tater.
Pobyt jsme měli zajištěn v Tatranské Štrbě
v příjemném prostředí a byl požehnán
překrásným počasím. To nedovolovalo
vynechat jediný den a nevyjít do
vysokohorské přírody. Samozřejmé, že
všech 13 účastníků zájezdu neturistovalo
společně. Náročnost túr a výstupů volil
každý podle svých možností. Večer jsme se
pak vzájemně dělili o dojmy. Všichni jsme
ale s podivem konstatovali, že tatranské
chodníky jsou rok od roku delší a strmější.
Během týdne, který uběhl až podivně
rychle, jsme si obnovili dřívější dojmy
z kouzelné tatranské přírody a zejména se
ujistili, že jsme tam stále doma. Denní styk
s místními lidmi, jejich vstřícnost a
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přátelské vztahy
přesvědčily.

nás

o

tom

znovu

Skautským táborákem pod hvězdnou
oblohou jsme poslední den pobyt zakončili
a zůstali v nás ty nejlepší vzpomínky na
tento krásný kout naší vlasti. Měli jsme
také dostatek času během společného
pobytu vzájemně hovořit o současné situaci
v našem Junáku, podrobně jsme rozbírali
názory bratra Šamana, konfrontovali je s
vlastní zkušeností a v mnohém jsme mu
dali za pravdu. Jsme ale přesvědčeni, že
pokud skautská myšlenka dovede ovládat a
sdružovat lidi i v kmetském věku, je dobrá.
Bude jenom a jenom na nás, abychom s ní
žili, šířili ji hlavně příkladem a otevřeně
poukazovali na snahy o její deformace.
Uherský Brod, Lišák

POSLEDNÍ NÁČELNICTVO

před 6. kmenovým sněmem
(Kutná Hora) Prvý víkend v říjnu byl
věnován přípravě blížícího se kmenového
sněmu. Jak v každém zasedání jsme
provedli kontrolu a schválení zápisů
UNOS, a kontrolu plnění úkolů. Proběhla
prezentace krajských zpravodajů, ve které
plénum seznámili s aktuální situaci ve
svých krajích. Své zprávy přednesli všichni
ostatní členové náčelnictva. Bylo zapotřebí
dokončit scénář průběhu sněmu, rozpočet
sněmu, zkontrolovat stav organizační a
programové připravenosti.
Jednání bylo zahájeno zpěvem junácké
hymny, úvahou Kamzíka a kvízem Goge o
Evropě. Zatímco většina projednávaných
bodů proběhla v pohodě, zájem o nákup
sněmového odznaku byl menší, než se
předpokládalo. To přivodilo, že původně
vybíraný poplatek 300 Kč, by bylo nutné
zvýšit o 30 Kč. Po delší vzrušenější
rozpravě, připomínající spíše bainstorming,
(tedy jakési navrhnout můžeš cokoli) jsme

se rozešli s tím, že bude nutné vybrat ještě
zbytek. Ráno nás Carda překvapil, sdělil
nám, že bude chybějící částka kryta
sponzorsky. Heuréka!
Gog v rámci své zprávy tiskového
zpravodaje seznámil účastníky s výsledky
předsněmové diskuse. Rozsahem nebyla
veliká, přesto z příspěvků „vytěžil“ několik
významnějších návrhů, bylo připomenuto
několik trvale neřešených problémů, pár
dotazů na stav řešení několika současně
probíhajících situací a nesouhlas s otázkou
předsněmové diskuse valného sněmu, zda
„je lepší skauting pro více dětí, nebo horší
pro méně dětí?“.V průběhu rozpravy přibyl
ještě požadavek výhledově do stanov vložit
definici o postavení kmene dospělých.
Sobotní odpoledne patřilo prohlídce města.
Výběr nebyl, při bohatosti Kutné Hory na
památky. snadný. Usnadnili nám to sestry
Kukralovy Samozřejmě, že jsme začali u
kotela sv. Barbory, odtud jsme zhlédli i
panoráma části města. Trochu deště nás
nezastavilo, prošli jsme podle Jezuitské
koleje a prohlédli si bohatou sochařskou
výzdobu tzv. mostu, minuli Hrádek,
nakoukli do zatím neopraveného Vlašského
dvora, prošli kolem kostela sv. Jakuba. Půl
této poutě jsme zakončili ve střediskové
klubovně, kterou jsme si prohlédli a
osvěžili se zásluhou místních oldskautek
čajem či kávou s vánočkou. Vraceli jsme se
již trochu ve spěchu, ale ještě jsme stihli
prohlédnout kamennou kašnu, morový
sloup.
Odpolední a večerní zasedání se věnovalo
hlavně rozpravě k jednání sněmu, kterou
jsme přerušili pouze večeří v nedaleké
restauraci. Jako pokaždé jsme byli
spokojeni, Hanka Kaprálková spolu se
střediskem připravili prostředí pro naše
sezení velice dobře, lze předpokládat že při
našem sněmování budeme také tak
spokojeni. Na shledanou koncem října opět
v Kutné Hoře.
13
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SKAUTFEST 2004

90 let skautingu v Pardubicích
(Sobota 25.10.) Ráno je
chladné a pod mrakem,
na nádraží již na mě čeká
ses. Dagmar Bednářová–
Šavra, členka „ženského“
klubu
OS,
bývalá
zakladatelka a dlouholetá
vůdkyně 2. dívčího oddílu, vůdkyně DLŠ a
místonáčelní DK. Vydáváme se společně
poznat alespoň něco z bohaté nabídky
Skautfestu.

Tábor
byl vybudován na rozlehlé louce poblíž
Labe. Přistup byl za Wonkovým mostem
na polabinské straně. Působil jako rozsáhlé
ležení. Za vázanou vstupní bránou byl do
půlkruhu podsadový stanový tábor pro
účastníky, vlevo bylo v řadě několik
velkých vojenských stanů „hangárů.“
Protilehlou stranu tvořilo sedm tee-pee.
Mezi stany je rozmístěno několik vázaných
staveb a míst pro určité činnosti. V areálu
se pohybuje mnoho dětských skupinek
návštěvníků, většinou čekajících u atrakcí.
V prvém
hangáru
bylo
umístěno
informační středisko. Zde jsme byli
přivítáni a jako průvodce se nás ujala Mája
skautka z 2. RG, aby nás velmi zasvěceně
provedla celým areálem. Postupně jsme
prošli kolem hangárů, kuchyně s jídelnou a
stanu SOS. O cvičnou lezeckou stěnu byl
velký zájem, obdobně o vázanou stavbu
lezecká věž.

Hry a atrakce
Ve vnitřním prostoru tábořiště byly
vymezeny plochy, na kterých byly
pořádány různé pohybové disciplíny, u
každé si několik dětí hrálo a další čekaly,
až, se na ně dostane řada.  „Zlatá želva“,
14

pomalá jízda na kole;  „Ball“ dvě skupiny
si ve vymezeném prostoru s překážkami
navzájem vybíjely hráče papírovými míčky
 do několika terčovnic se učili a poté
stříleli zájemci z luku.
 Opodál byly asi dvě desítky malých
branek, kterými za pomocí paliček
s dlouhou rukojetí prostřelovali zájemci o
kroket míčky;  O několik kroků dále se
pokoušelo několik kluků i dívek trefit
kopací míč jakousi velikou mříží.
Asi nejnavštěvovanější byla skupina
provazových drah. Ve skupině vzrostlých
stromů bylo napnuto několik lan po kterých
se dalo přecházet, nad nimi byly různé typy
provazů pro přidržování. Nejvíce zájemců
bylo stále u varianty nazvané „krocení
divokého koně“.

Sedm tee-pee
V každém stanu plnilo několik dětí nějakou
zajímavou disciplínu.  Stoupání na
Everest  rukodělné práce,  batikování a
kreslení,  významné osobnosti,  uzlování,
 expediční skauting,  lití olova a výroba
svíček máčením nebo z odlitých dílů
(Chvaletice).

Čajovna
Celá podlaha stanu byla pokryta dekami,
kolem improvizovaných nízkých stolků se
sedělo na polštářcích. V konvičkách se
šálky se podávaly čaje černé, zelené,
ovocné, bylinkové, Obsluha se přivolávala
zvonečky. K čaji bylo možné obdržet různé
chuťovky, rozinky, banánové chipsy,
karamelky, piškoty, čokoládové lupínky,
pistácie, nebo arašídy. Na stolečcích ležely
lístečky s moudry. Na našem jsme se
dověděli: „Život není co chceme, ale co
máme“. „Máte-li čas, chybějí vám peníze,
máte-i peníze, chybí vám čas“. V čajovně
chvíli poseděl v doprovodu organizátorů
Skautfestu krajský hejtman Línek při své
návštěvě tábora.
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Volná trubuna
Pod přístřeškem na kraji areálu je
improvizovaná volná tribuna. Vystupují
zde střídavě „objednané“ osobnosti i
náhodní hosté. Hovoří na dohodnuté téma
po vymezenou dobu a pak odpovídají
posluchačům na jejich zvídavé dotazy.
Moderátoři programu nemají snadnou roli,
musí udržet co nejširší záběr námětů, asi se
jim to daří, lavice pro posluchače jsou stále
plné.

Zámek
Na zámku je uspořádána výstavka o historii
skautských oddílů a jejich zakladatelů a
skautských rodáků z Pardubicka, jejich
životopisy, fotodokumentace, případně
jejich díla.

Krátké posezení
Naplánoval jsem si ještě jedno zastavení.
V minulém čísle byl článek „Čistě ženský
klub“, a tak jsem se s členkami tohoto
klubu sešel na krátké posezení v Zámecké
restauraci. Na pořadu bylo vzájemné
poznání a rozprava o oldskautování a
všedních starostech všech přítomných.

Závěr
Většina nás diváků této velkolepé události
si neumí představit, kolik hodin a dnů
nesčetného skautského národa všech
věkových kategorií strávilo na přípravě.
Doufejme, že i u nich převažovala radost
z díla. Všem organizátorům patří obdiv a
poděkování, to je způsob jak se může
široká dětská veřejnost, převážně aktivně,
hrou seznámit se současným skautováním.
Jen více takových veřejných ukázek.

ODKAZ NEZNÁMÉHO MNICHA

nalezený v chrámu sv. Pavla r.1696
Na výročním zasedání Svojsíkova oddílu
jsme si vyposlechli od ses. Dagmar
Bednářové-Šavry dávnou moudrost.

Jdi klidně uprostřed hluku a shonu a
pamatuj, jaký mír může být mlčení. Buď
pokud možno zadobře se všemi lidmi.
Říkej svou pravdu klidně a jasně a
naslouchej ostatním, třeba i omezeným a
nevědomým. Také oni mají svůj příběh.
Vyhýbej se lidem hlučným a svárlivým,
protože připravují duši trápení. Jestli se
budeš srovnávat s jinými, můžeš se stát
domýšlivým nebo zahořklým, neboť vždy
se najdou lidé větší i menší, než jsi ty.
Raduj se stejně ze všech svých úspěchů i ze
svých plánů. Udržuj zájem o vlastní životní
cestu, jakkoli skromnou. Bud' opatrný ve
svých záležitostech, protože svět je plný
podvodu. Ale nenech se tím zaslepit.
Mnoho lidí zápasí o velké ideály a všude je
život plný hrdinství. Buď sám sebou!
Přijímej klidně, co ti radí léta. Až přijde
čas, s půvabem odlož vše, co náleží
k mládí. Rozvíjej sílu ducha, aby tě mohla
ochránit v nenadálém neštěstí.

Bud' k sobě přísný, ale ne tvrdý. Žij
v dobré pohodě s Bohem, jakkoli si ho
představuješ, a ať jsou tvé úkoly a
usilování
v hlučném
zmatku
světa
jakékoliv, udržuj pokoj ve své duši. Přes
všechny nedokonalosti, lopotu a zklamání
je to přece krásný svět. Neumdlévej, buď
radostný a usiluj o to být šťastný.

CO JE TERORIZMUS

a jak teroristé myslí
PhDr. Jan Šolc, předseda Etického fóra ČR, o.s.,

Autor přednesl na výročním zasedání
Svojsíkova oddílu, 11. 9. 2004 zajímavý
příspěvek,přinášíme z něj velmi zkrácený
výtah pro ty, kteří by se chtěli seznámit
s touto problematikou podrobněji.
15
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Poté, co novináři označili 1l. září 2001, den
teroristického útoku na Světové obchodní
centrum v New Yorku, za „Nový rok
nového tisíciletí“, změnilo se i pojetí
zabezpečení tzv. národních zájmů,
zabezpečení podniku či organizace.
Připouštíme už dnes, že by se nastupující
století mohlo stát věkem „konfliktu
civilizací“. Ptáme se tedy právem co je to
terorizmus a kdo je teroristou? Ptáme se
tak po našem dobrém zvyku vědomi si, že
„znát, znamená být připraven“ a že „štěstí
přeje připraveným“.
Terorizmus je pojmem, k němuž se pojí
množství definic (Alex P. Schmid jich ve
své publikaci „Politický terorizmus“
v literatuře od r. 1936 do r. 1981
vysledoval až 109). Přesto tušíme shodně,
že terorizmus je především „politické násilí
zaměřené na vládu, ale často ohrožující i
řadové občany,. Jeho cílem je vytvořit
atmosféru strachu, v níž by vláda splnila
požadavky teroristů“ (Blackwell).
Přijměme však jednodušší a průhlednou
verzi
definice,
že
terorizmus
je
ekvivalentem válečných zločinů v období
míru. Nejčastěji nabývá čtyř forem:
úkladné vraždy a atentáty, bombové útoky,
držení jednotlivců jako rukojmí a před
několika desetiletími (od 60. let) i únosy
letadel.
Dále obsahuje zajímavou stať Jak myslí
teroristé? Co je spojuje?
Teroristé opovrhují pozitivně a racionálně
myslícími protivníky. Je proto nezbytně
nutné:  Neustupovat jejich racionalizaci,
nepřijímat jejich argumenty  Odmítat
důsledně všechny jejich požadavky,
uplatňované vždy jen v nejvyšší tísni
 Izolovat je, zejména na mezinárodním
poli, stejně i všechny jejich sponzory a
ochránce  Důsledně je trestat a nepřijímat
jimi navrhované protislužby  Analyzovat
jednání teroristů, studovat jejich motivaci a
16

myšlení.
Doporučené webové stránky pro zájemce:
www.bis.cz (civilní kontrarozvědka).
oro@mvcr.cz (Národní akční plán)

PÍŠÍ KLUBY KRONIKY?
Náš klub OS Královák Klatovy vyvíjí
pravidelnou činnost. Jeho hlavní náplní je
turistika. Každý čtvrtek uskutečníme jednu
výpravu do přírody. Takto pochodujeme již
od roku 1992. Cílem našich výprav je
hlavně Šumava a Pošumaví. Za poznáním
jiných krajů naší republiky vyjíždíme
obvykle na sedm dní o tzv. „dovolených“.
Poněvadž víme, že je potřebné zanechat
dalším generacím doklady naší činnosti,
rozhodli jsme se psát pravidelně kroniku.
Jednotlivé listy s popisy našich toulek
doplňujeme i fotografiemi nebo plánkem
pochodu. Zápisy provádí podle pořadí
jednotliví členové klubu. Ten, na němž je
řada, pořídí zápis nanečisto a předá ke
strojovému přepisu. Za jeden rok se
nashromáždí průměrné kolem sta listů
(píšeme na jednu stranu) a tak zápisy za
celý rok tvoří po vazbě jeden úhledný
svazek. Za dobu od r. 1992 máme již 12
kronik. V každém svazku je také zaznamenán přehled veškerého dění v klubu,
jsou tam tedy i zápisy nejen z našich
výprav, ale i z ostatních akci klubu. O
estetickou úpravu kroniky se stará jeden
člen klubu.

Na konci roku vždy na vánočním posezeni
listujeme v poslední kronice a vzpomínáme, co všechno jsme v uplynulém roce
prožili.
Viktor Krbec-Viki
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Různé
Kamenný totem opět stojí
(Polná) Při stavebních úpravách na
parkáně hradu Polná zbourala stavební
firma svévolně kamenný totem, který
zde byl postaven na památku 70 skautů
ze střediska Parkán, kteří zde drželi
strážní službu ve květnovém povstání
1945. Významnou podporu obnově
věnovali starosta Polné, Jindřich
Skočdopole, a ved. stavebního odboru
Městského úřadu, Ing Kostka. Totem
byl nejen obnoven, ale získal i záruku
památkářů, že se tato situace nebude
opakovat.
Sporná propagace Bambiriády
Již několikrát jsem byl upozorněn na to
že v prostoru u nádrže Lipno, kde byla
v roce
2001
konána
jihočeská
Bambiriáda se po lese válejí celé metry
umělohmotné pásky, kterými byli
vymezeny
trasy
pro
účastníky.
Tentokrát jsem obdržel její vzorek tady
je:

Tyto hmoty mají rozpad mnoho let.
Pokud tam povedou vaše kroky, pokuste
se je sesbírat a pomoci přírodě od
lidských odpadků.
Nežádoucí pomoc
Program počítače umí označit některá
slova, ve kterých je chyba; to ulehčuje
opravu chyb. Současně také některé
chyby automaticky sám „opravuje“, a
tak se z Magaji stala Magika. Moc se
omlouvám. Je dobře, že někteří čtou
Kmenové noviny pozorně a že si dají tu
práci na to upozornit.

Oprava
Ve článku jsem nesprávně uvedl, že byl
do bohatého táborového programu také
zahrnut kurz pro vedení vůdců klubů
OS, Po upozornění vůdce tábora br.
Kobry opravuji, že nebyl.

Z předsněmové ankety s krajskými
zpravodaji kmene OS vyplynulo, že
metodický sbor vytvořila necelá
polovina krajů (7).
 Odstupující výchovný zpravodaj br.
Vladimír Köhler – Mika poděkoval
členům odboru pro výchovu a
vzdělávání kmene dospělých.
 V předsněmové rozpravě Kmenového
sněmu několikrát zazněla žádost o
vybudování webové stránky kmene OS.
Doufáme, že se tento nápad podaří
uskutečnit. Chtělo by to nalézt
spolehlivého správce těchto stránek.
 Byl splněn záměr starého náčelnictva
snížit
věkový
průměr
nového
náčelnictva. Věkový průměr volených
členů náčelnictva se snížil z 71 roků na
63,7 let.
 Na tomto jednání byl otevřen
staronový problém, jak formálně
rozlišovat zasedání užšího a celého
náčelnictva. Nakonec došlo ke shodě
ponechat současné označování NOS a
UNOS.
 V současné
době
se
často
přesvědčujeme, že v oběhu bývá několik
verzí předpisů kmene např. Statut
kmene ad. Náčelnictvo proto zamýšlí
postupně je vydat jako přílohy
17
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Kmenových novin. Zvažována je i
digitální forma.

rozšířilo o ryze ženský klub na čtyři
kluby.

 NOS na svém 3. zasedání (13.11.)
potvrdilo, aby se na víkendových
zasedáních nadále používal kroj, na
jednodenních
schůzkách
nebude
požadován.

 Tiskový zpravodaj žádá všechny nové
dopisovatele, aby své příspěvky
opatřovali adresou. Jinak jim nemůže
být
odeslán
„autorský“
výtisk
Kmenových novin.

 Senior Řádu Zlaté Syringy požádal,
aby všem nositelům byly zasílány
zápisy NOS. Požadavek bude splněn.

 Středisko Fryšták bylo zrušeno; jejich
početný klub (28 členů) odešel do
Skautingu ABS; oznámil br. Stöhr,
krajský zpravodaj Zlínského kraje.

 Krajský zpravodaj kraje Liberec
oznámil, že jejich středisko OS se

Kmenovým novinám začínají docházet PF 2005
Chtěl bych se o ně podělit.
Vybral jsem jeden pro naše čtenáře.

18
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V minulém čísle Kmenových novin byla jako příloha příručka Slovo na uvítanou s kvizem. Výsledky jsme
vám jen slíbili. Tady jsou:
1.

 Skaut je pravdomluvný  věrný a oddaný  prospěšný a pomáhá jiným  přítelem všech lidí dobré vůle a
bratrem každého skauta  zdvořilý  ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských  poslušný rodičů ,
představených a vůdců  veselé mysli  hospodárný  čistý v myšlení, slovech a skutcích.
(po1 bodu)

10

2.

3 body slibu:  služba Pravdě a Lásce  plnění vlastních povinností a respektování skaut.zákona
 pomáhat vlasti a bližním.
(po1 bodu)
Heslo: Buď připraven
Příkaz denního dobrého skutku
 Povinnost k Bohu, resp. chápání, že jsem součástí vyššího vesmírného řádu  k bližním  k sobě.

3

3.
4.
5.

1
1
3

6.

Metody:  život podle zákona a slibu  osobní rozvoj pomocí praktických činností  týmová spolupráce
v malých skupinách jako výchova k vedení a odpovědnosti  spolupráce mladých a dospělých  služba
společnosti a bližním  pobyt a činnosti v přírodě.
(po1 bodu))

6

7.

 Komenský  Rousseau  Thoreau
 Woodcraft – Lesní moudrost  E.T.Seton  světový skauting: Baden Powel (B.P.)  český skauting:
Antonín Benjamin Svojsík (A.B.S.).
(po1 bodu)

3

8.
9.

4

10.

(po1 bodu, max. 20 bodů) 20
 Mezinárodní skauting: WOSM: ženy a muži 28 mil.(Ženeva)  WAGGGS: ženy 10 mil (Londýn)  ISGF:
5
dospělí 100 tisíc (Brusel)  skauting není jen v 6 státech  jamboree světové setkání skautů (po1 bodu)

11.

Věkové skupiny:  vlčata, světlušky  skauti a skautky  roveři a rangers  oldskauti a oldskautky(po1 bodu)

4

12.

Patron sv.Jiří  24 dubna  Den sesterství a Den zamyšlení 22.2  tento den se narodil BP i jeho
manželka
(po 1 bodu)
 Levá ruka blíže k srdci  pozdrav: tři prsty= 3 body slibu, palec přes malíček: silnější chrání slabšího
 tykání: bratrství bez ohledu na věk  čes.skautský znak: chodský pes v lilii – symbol věrnosti (po1 bodu)

4

13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.

4

 Slibový odznak  domovenka  číslo oddílu  příslušnost ke světové organizaci  funkce  vyznamenání 12
(po1 bodu)
 stupeň zdatnosti  odborky  služební léta  kurzy  klubový znak  družinový znak
Skautská hymna:  Karel Kovařovic hudba  František Procházka slova
(po1 bodu)
2
10
 Tee-pee = indiánský stan  SOS = spaste naše duše = pomoc  pyramida = tvar konstrukce pro oheň
 pagoda = tvar konstrukce pro oheň  turbánek = objímka šátku  Setonův hrnec = způsob dušení masa
v zemi  semafor = signalizace pažemi  azimut = pochodový úhel  odborka = odborná zkouška  vázaná
stavba = tyčová konstrukce s vázanými provazovými spoji
(po1 bodu)
státní vlajka:  tvar 3:2  tvar na stožáru bílá nahoře  při pochodu ke stožáru: bílá vlevo
(po1 bpdu)
3
 malý znak: bílý dvouocasý lev v červeném poli  velký znak: 4 pole ve dvou český lev na červeném poli
+ moravská orlice( stříbrně-červeně šachovaná v modrém poli) + slezská orlice (černá ve žlutém poli)
(po1 bodu)
Čs. hymna:  hudba: Fr.Škroup  Text: Josef Kajetán Tyl
(po1 bpdu)

2

Např : 1918
6.7.1415
(po1 bodu))
Skautský životní styl:  harmonický život (rozvoj fyzický, psychický, mentální, sociální a duchovní) úcta ke
všemu živému  snaha o vysoký morální standard  navazovat, rozvíjet a udržovat přátelství  pozitivní
vztahy k okolí, přírodě a lidem  celoživotní zájem o výchovu  uplatňování organizačních a řídících
vlastností  pozitivní myšlení a tvořivý přístup k životu  pobývání v přírodě a fyzické aktivitě (po1 bodu)

20

2
9

22.

Zdraví prospívá:  správná životospráva  pravidelné cvičení a sporty  méně kalorická strava: zelenina, 10
ovoce, omezování tuků a masa  pobyt a pohyb v přírodě,  omezování stresu  vyloučení rizikových
faktorů: alkoholu, kouření, drog  vyrovnaný energetický příjem (strava) a výdej (pohyb)  trénink
imunitního systému vystavováním organismu tvrdším podmínkám  pozitivní a optimistické myšlení
 způsob myšlení, které má vliv na zdraví ( pozitivní vliv optimismu, radosti, humoru, setkávání přátel,
oslavy, skautování)
(po1 bodu)

23.

Správné odpovědi viz článek kmenové noviny (04 /3)
12
Klubové doplňky si doplní každý klub OS o svá specifika: místní historie skautingu, o své tradice, zvyklosti
o regionální zvláštnosti, chráněná území, apod.
(max. 20 bodů)

24.
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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.
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