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LORD OF GILWELL  V roce 1919 dostali skauti od jednoho skotského venkovského šlechtice darem Gilwellský park u 
Londýna. B.P. zde zřídil vzdělávací středisko pro „scoutmastery“, tedy pro dospělé, kteří se upsali skautingu a měli 
zaujímat v hnutí vůdčí postavení. Každý absolvent prvního kursu dostal od B.P dva kousky dřeva, které směl nosit na 
koženém řemínku kolem krku. Tyto dřevěné kousky byly pozůstatky z jeho dobrodružné minulosti. Pocházely 
z náčelnického náhrdelníku, který mu daroval pralesní kníže Dinízulu. Napodobeniny těchto dřevěných špalíčků, 
nazývají se woodbadge, dostane nyní každý oldskaut, který absolvoval mezinárodně uznávaný kurz pro scoutmastery. 
Woodbadge znamená doslova přeloženo „dřevěný odznak“. V roce 1920 se B.P. splnilo přání, aby se konalo velké 
světové setkání skautů. 8 000 skautů z 33 zemí, také z národů znepřátelených v první světové válce, přijelo na první 
jamboree do londýnské Olympijské haly. B.P. byl zvolen nejvyšším světovým skautským náčelníkem, Chief Scout of 
the World. 
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KMENOVÉ ZPRÁVY 

Výběr nejdůležitějších zestručněných zpráv 
 

Již několikrát jsem byl upozorněn na velmi drobné písmo užívané v této rubrice. Podle pořekadla, že sytý 
hladovému nevěří, jsem na to nereagoval, jednak proto, že jsem nepředpokládal široký okruh čtenářů a 
zvětšení písma by znamenalo rozšíření rozsahu této nezajímavé rubriky na dvojnásobek. Předpokládal 
jsem spíše, že budou tyto zprávy využívány při potřebě prokázat nějaké rozhodnutí. V současné době sám 
prožívám, co to je hůře vidět, a tak jsem hledal řešení. Protože případně reakce na Náčelnickou poštu jsou 
častější než na Kmenové zprávy, chtěl bych tuto rubriku připravovat obdobným způsobem. Systémově a 
jednorázově uvést typový program zasedání RNKD a NKD a ze zápisů z jednotlivých zasedání publikovat 
pouze účast, a významná rozhodnutí (usnesení).  

 
Typový program 
� Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu � Zamyšlení � Schválení programu jednání � Kontrola 
plnění úkolů �Kontrola  adresáře NKD � Doplnění kalendáře akcí. 

� Informace a zprávy jednotlivých členů RNKD zpravidla v pořadí: náčelník, místonáčelní, mistonáčelník, 
tajemník; zpravodajové výchovný, organizační, zahraniční, tiskový; zástupci ROJ, HK, hosté. 

� Aktuality (jednotlivé úkoly, události). 
 
Ze zápisu 23. zasedání Rady ná čelnictva Kmene dosp ělých Junáka 25. 1. 2007 v Praze 
Přítomní:   sestra Hana Kaprálková a bratři Jan Adamec, Vladislav Jech, Vladimír Köhler, Miroslav Kubát, 
Vladimír Stránský, Jiří Žáček, Julius Müller (částečně). Omluveni: ses. Miloslava Fousková a br. Ivo Fišera. 

Z průběhu jednání RNKD: 
Informace o Historické komisi  podal br. Müller s odvoláním na jeho jednání s br. náčelníkem Prančlem. 
Rekapituloval následující jednání v rámci Ústředí Junáka s cílem začlenění do Skautského institutu A.B.S., 
Upozornil, že avšak nedošlo k dohodě ve prospěch trvalého zajištění existence Historické komise formou 
úpravy statutu Skautského institutu. Další jednání bude 17.2., takže Historická komise je nadále začleněna 
při NKD. Br. Müller dodá konkrétní návrh úpravy Statutu SI ABS br. náčelníkovi Köhlerovi  do 31. 1. 2007. 
Kalendá ř akcí: � Ke konferenci 10. 2. v Brně (vzpomínka na br. V. Fanderlíka) lze získat informace u br. 
Wolfa. � Jednání NKD dne 18.-20.5. 07 Vzhledem k obsazení místa jednání v Liberci (Seleška) RNKD 
určuje za místo jednání Prahu -Žižkov – skautskou základnu. � NKD ve dnech 21.-23. 9. bude v Kutné 
Hoře, zajistí ses. Kaprálková. � 7. sněm kmene dosp ělých – stav p říprav  Pro 7. sněm kmene dospělých 
v Kutné Hoře ve dnech 19.-21. 10. 2007 je objednán pobyt pro celkem max. 120 účastníků. Autor loga 
připravuje 3 návrhy. Zálohy na stravu předají krajští zpravodajové v květnu 2007 na jednání NKD; (výše 
bude upřesněna na příštím jednání RNKD). 
Úkol 23/01 : Předat zálohy na stravu delegátů 7. sněmu KD na jednání NKD ve dnech 18.-20.5.2007.
 Zodpovídají: krajští zpravodajové (Termín:  viz výše) 
Řád KD  Br. Köhler informoval, že Řád KD byl NJ schválen dne 9. 12. 2006. Platné znění bylo zasláno 
v balíčku      KRJ a ORJ v lednu 2007 a bude zveřejněno v příštím čísle Kmenových novin.  
Vzdělávání   Program semináře „Od roveringu do kmene dosp ělých“– diskuse k otázkám: � Co je KD? 
� Drží KD místo R+R? � Co mohou R+R dělat v KD? Písemný návrh programu, vč. pozvánky pro R+R, 
zašle br. Rony do 31. 1. 2007.  
Informace ze SO  Br. Kubát vzal na vědomí, že Statut SO byl schválen na jednání NJ v prosinci 2006. 
Rozhodování o čestných létech bylo přesunuto do kompetence rádců družin SO. Severočeská družina SO 
vydala Skautské desatero a Soubor skautských básní – ukázka bude v Kmenových novinách. Br. Kubát 
požádá SO, aby zápisy z oddílové rady byly poskytovány tajemníkovi NKD. 
Zprávu o ú časti na setkání v Grossarlu podali podrobně br. Adamec a Köhler (bude formou přílohy 
uvedeno v Kmenových novinách). 
Plán akcí ke 100. výro čí skautingu  RNKD doporučuje zúčastnit se akcí Junáka a kromě toho KD 
zorganizuje tématické akce: � třístranné setkání CZ-PL-SK v Ostravici � výstavu v Klatovech � účast 
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v informačním centru ISGF na Světovém jamboree. 
K možnosti rušení ORJ  Br. Stránský vypracoval návrh dalšího postupu KD v kraji, kde by došlo k rušení 
ORJ. RNKD projednala připomínky; br. Stránský 2. návrh po zapracování těchto připomínek opět rozešle 
členům RNKD k projednání na jejím příštím zasedání v únoru 2007. 
Různé  � Dopis Skautského institutu A.B.S. ve věci Skautského muzea bude uveřejněn v Kmenových 
novinách � Br. Žáček informoval o dopisu br. Lešanovského o dokončení své studie „Komunismus a skauti-
komunisté“ s tím, že doufá, že studii bude možné uveřejnit na CD, např. i v příloze Kn  � Br. Köhler srdečně 
blahopřeje všem členům NKD k narozeninám v lednu 2007  � Br. Jech vyřídil srdečný pozdrav br. duch. 
rádce F. Radkovského � Na upozornění br. Stránského se RNKD rozhodla: 
Usnesení 23/01: Dohlédnout na to, aby v registraci 2007 byli uvedeni činovníci KD včetně údajů, které 
umožňuje registrační program, resp. registrační formuláře, pro účely Kmene dospělých. Schváleno: 6:0:0 

Zapsal: V. Jech v.r., schválil: Vladimír Köhler – Mika v.r., náčelník kmene 
 
 

Ze skautského 
světa 

 

5. KONFERENCE  
středoevropského subregionu  ISGF 
se konala od 30.srpna do 3. září v německém 
Rothenburgu nad Tauberem. Sešlo se na ní 
téměř 200 účastníků ze 16 zemí. 
Nejpočetnější delegaci mělo domácí 
Německo (95 členů) a sousední Rakousko 
(17). Poláci a Estonci měli po deseti 
delegátech a z Belgie jich přijelo 12. Náš 
kmen byl zastoupen třemi delegáty: 
náčelníkem Vladimírem Köhlerem, 
zahraničním zpravodajem Janem Adamcem 
a sestrou Lídou Bělovskou. Sestra Bělovská 
žije v Německu od dob totality a tak mohla 
přednést náčelníkem připravenou zprávu 
německy. Komunikace ve středoevropském 
subregionu je tradičně vedena v němčině. 

Konference se uskutečnila v rozlehlém 
Evangelickém konferenčním centru s mnoha 
sály a ubytovacími i stravovacími 
prostorami. Komplex budov je situován na 
příkrém svahu, takže pro nově příchozí 
účastníky bylo mnohdy dost složité najít 
správnou cestu na určené či zamýšlené 
stanoviště. Hlavní sál s bohatými štukovými 
dekoracemi byl pro tuto událost slavnostně 
vyzdoben a malé jeviště umožnilo místním 

mladým skautům a skautkám předvést svá 
sborová vystoupení. Denní režim byl vždy 
zahájen v 7:45 na malém nádvoří vztyčením 
vlajek se zpěvem za doprovodu kytary a 
krátkou rozvahou pro zamyšlení i 
povzbuzení. Podobný rituál se odehrával na 
sklonku každého dne při snímání vlajek. 

Program konference zahrnoval slavnostní 
akty, plenární zasedání, diskuse v malých 
skupinách, prohlídku historických částí 
Rothenburgu i exkurze do blízkého či 
vzdálenějšího okolí. Pořadatelem konference 
byla Gilda německých oldskautů (VDAPG). 
V uvítacím projevu starosta Rothenburgu 
poznamenal s trochou nadsázky, že jeho 
město vždycky patřilo k těm nejchudším, 
takže nikdy nemělo dost peněz na zbourání 
středověkých hradeb. Tato okolnost však 
zabránila výstavbě nových objektů, a tak 
pozitivně přispěla k tomu, že dnes je 
Rothenburg jedním z mála německých měst 
s velmi dobře zachovalými a pečlivě 
udržovanými památkami, dávajícími městu 
jako celku historický ráz. V pátečních 
exkurzích měli účastníci setkání možnost 
zhlédnout několik dalších měst- 

 
Hlavní jednání konference proběhla ve 
čtvrtek 31. srpna a v sobotu dopoledne. Po 
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nesnadných několikaletých úpravách byl 
konečně Statut středoevropského subregionu 
ISGF přijat. Krátká předvolební rozprava 
pak vyústila ve znovuzvolení výboru 
subregionu se změnou pouze ve funkci 
hospodářky. V čele nadále zůstává 
dosavadní předsedkyně Rösle Frick, 
zástupcem je Werner Weilguny a 
tajemníkem Manfred Bosse. Novým 
hospodářem se stal Hans Grigul, jenž 
prokázal své schopnosti jako vedoucí 
přípravného výboru této konference.  

Část sobotního odpoledne byla věnována 
diskusím v malých skupinách, čemuž my 
říkáme kouty. Zahraniční zpravodaj se 
zúčastnil diskuse o činnosti Světové 
kanceláře ISGF, kterou řídila generální 
tajemnice Faouzia Kchouk. Hlavním 
tématem byla komunikace prostřednictvím 
internetu, který se dosud neujal v některých 
členských zemích. Tento způsob velmi 
razantně snižuje náklady na tištěnou 
poštovní přepravu.  

O přestávkách a ve volných chvílích bylo 
možno zhlédnout několik výstavek. 
K nejzajímavějším patřila polská putovní 
expozice poštovních známek, pohlednic a 
dokumentů vztahujících se k historii 
skautingu. My jsme vystavili fotografie, 
ilustrující činnost našich klubů OS, od bratrů 
Köhlera a Chládka. Slovenská delegace 
prodávala překrásně malovaná vajíčka, o 
která byl veliký zájem. Tím si alespoň 
částečně pomohla uhradit poměrně velké 
cestovní výlohy. 
Naše delegace byla během jednání 
vybídnuta, aby náš kmen uspořádal další 
konferenci. Tuto výzvu jsme, bohužel, 
nemohli přijmout vzhledem k tomu, že by 
nové náčelnictvo kmene dospělých, zvolené 
v příštím roce, nemuselo s tímto náročným 

závazkem souhlasit. Příležitosti se chopila 
delegace Rumunska. 

 Jan Adamec-Tarzan, zahraniční zpravodaj KD 

 
 
POSELSTVÍ KE DNI PŘÁTELSTVÍ 

25. října  2006 

Během letošního roku jsem se zúčastnila 
několika setkání, včetně Evropského fóra 
v rakouském Grossarlu, konference 
západoevropského subregionu ISGF 
v lucemburském Clervaux a Mezinárodního 
jamboree Svazu portugalských katolických 
skautů v Sao Jacinto. 

Náš skautský zákon říká, že skaut i skautka 
je přítelem všech a bratrem či sestrou všech 
skautů a skautek. 

Během těchto různých setkání jsem se 
přesvědčila, že (parafrázuji to, co zesnulý 
President Houphouët-Boigny napsal o míru) 
„Přátelství není jen slovo, je to chování“. 
Jaké to bylo potěšení společně se setkávat 
v prostředí skutečného přátelství! 
Za to všechno vděčíme našemu zakladateli 
lordu Baden-Powellovi a jeho ženě Olave; 
takže to bude s nekonečnou vděčností až 
budeme v příštím roce slavit sté výročí 
prvního tábora pro chlapce, který B-P 
organizoval. 

Když tento první tábor organizoval, B-P by 
si nikdy nepomyslel, že o sto let později 
budou mladí lide stále ještě skautovat, i když 
přizpůsobeni světu, jaký je na začátku 21. 
století. 

Dokázal by si představit, že ti, kteří se 
zúčastnili skautské činnosti, když byli mladí, 
se sejdou znovu o mnoho let či dokonce 
dekád později ve svých vlastních národních 
společenstvích nebo gildách, které 
dohromady tvoří Mezinárodní společenství 
skautů a skautek - ISGF ? 
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Duch ohně, který B.P. před sto lety zažehnul 
je stále živý. Abychom tento oheň a jeho 
ducha náležitě oslavili, ISGF uzavřelo 
dohodu se Světovou organizací skautského 
hnutí (WOSM) a se Světovou asociací 
skautek (WAGGGS) o uspořádání 
symbolického projektu: zažehnutí pochodně 
u zakladatelova hrobu a její štafetové 
donesení na světové jamboree v Angii. 

Ať příští rok stého výročí skautingu 
představuje pro skauty a skautky všech 
generací rok skutečného přátelství, rok 
počátku nového století skautingu, v němž 
zavládne mír na celém světě.  

 
Martine Lévy 

Předsedkyně Světového výboru ISGF 
přeložil Jan Adamec-Tarzan 

 
 
ÚČAST KMENE DOSPĚLÝCH  

nananana    mezinárodních akcíchmezinárodních akcíchmezinárodních akcíchmezinárodních akcích 2007 2007 2007 2007    
Evropské fórum v Grossarlu Dospělí 
skauti a skautky se ve dnech 13.-20. ledna 
setkají již po 39. v rakouském lyžařském 
středisku uprostřed Alp. Na veřejném 
prostranství v centru města zavlaje také 
česká vlajka, jelikož mezi účastníky fóra 
budou i zástupci našeho kmene, náčelník 
Vladimír Köhler a zahraniční zpravodaj Jan 
Adamec. 

Evropská konference ISGF proběhne ve 
dnech 20.-24. června v polském Krakově. 
Mezi třemi sty účastníky bude i deset našich 
delegátů. 

Světové skautské jamboree se uskuteční od 
27.července do 8. srpna v anglickém 
Chelmsfordu. Zahraniční zpravodaj našeho 
kmene bude jako člen Mezinárodního 

servisního týmu (IST) působit 
v informačním středisku ISGF. Klub 
skautských sběratelů organizuje autobusový 
zájezd na jamboree. 

Česko-polsko-slovenské setkání. Tradiční, 
již jedenácté setkání připravují naši 
moravskoslezští bratři pod vedením Marka 
Matýska a Miloše Gureckého na dny 4.-7. 
října v Ostravici. 
 
 
POCHODNĚ OD HROBU BP 

100 let světového skautingu 

Dne 22. února 2007 bude u hrobu B. P. 
v Keni zapálena pochodeň, kterou postupně 
přenesou skauti a skautky cestou, která je 
vyznačena na obrázku, až na ostrov 
Brownsee, aby mohla zapálit dne 
31. července 2007 slavnostní táborový oheň 
při příležitosti oslav 100 trvání skautingu na 
světě. 

V zemích, kterými pochodeň bude procházet 
(Keňa, Sudán, Etiopie, Egypt, Itálie, Francie, 
Belgie a Velká Británie), budou vzpomínat 
na konání Jamboree a Rover Moot, která zde 
proběhla. Z jejich míst pošlou také dřevo, 
aby pomohlo živit v Brownsee „oheň ohňů“. 
Dřevo přidají i další historická místa 
skautingu ve světě. 

Vybráno: ISGF World Gazette Mondiale č. 3/2006 

 
 
PROJEKT   „Plamen skautské myšlenky“ 
V roce 2007 celý svět oslaví 100. narozeniny 
skautingu. Vyvrcholením těchto oslav bude 
21. jamboree, konané symbolicky v kolébce 
skautingu. Tábořiště jamboree bude 
v Hylands Parku nedaleko Londýna a 31. 
července a l. srpna pozornost se soustředí 
také na ostrov Brownsea, kde právě před 100 



Kmenové noviny OS 

 6

lety zahájil Robert Baden-Powell první 
pokusný tábor skautský. 

Tři světové skautské organizace WOSM, 
WAGGGS a ISGF (dospělí skauti a skautky) 
se rozhodly vstoupit do 2. století skautingu 
symbolickým s projektem „Plamen skautské 
myšlenky“ (Scout and Guide Spirit Flame 
Project). 22. února 2007 bude u hrobu BP 
v Nyeri, Keňa, zapálena pochodeň, která 
bude nesena, pouze lidskou silou, tj. pěšky 
nebo na kole 4 africkými a 4 evropskými 
státy. Večer 31. července 2007 bude 
plamenem této pochodně zažehnut táborák 
na ostrově Brownsea. Trasa tohoto plamene 
povede z Keni do Sudánu, Etiopie, Egypta, 
pak Itálií do Francie. Zde v Moisson (65 km 
od Paříže), v místě konání 1. poválečného 
Jamboree, Jamboree míru v roce 1947 bude 
plamenem pochodně zapálen táborák ze dřev 
přinesených ze všech historických míst 
setkáni skautů i skautek. Z Francie bude 
pochodeň nesena Belgií a přes Kanál 
La Manche do Anglie, délka trasy bude 7000 
km. 

Organizace tohoto rozsáhlého projektu je 
velmi náročná, a proto jsou vyzývány ku 
pomoci a sponzoringu i země, kudy Plamen 
nesen nebude. Členové ISGF osloví 
významné osobnosti, které v mládí prošly 
skautskou výchovou. K propagaci 
současných skautských organizací 
v jednotlivých zemích budou vyrobena 
trička, odznaky, šátky, pamětní knížky, 
dopisní papíry i oblečení pro ty, kteří 
ponesou pochodeň, a to vše bude s logem 
Plamene.  

Projekt „Plamen skautské myšlenky“ by měl 
přispět ke spolupráci mezi lidmi, která je 
základním kamenem k lepšímu světu, 
k pozitivnímu sociálnímu í duchovnímu 
vývoji. A proto jděte všichni s Plamenem, 
provázejte ho svým srdcem, žijte pro 

skautskou myšlenku i pro zásadu 
každodenního Dobrého skutku. Se skautskou 
myšIenkou oslovte budoucnost. 

l  

Podle článku v časopise ISGF World Gazette 
Mondiale, září 2006 zpracovala 

 Jana Skácelová-Pam 
 

Z KLUBŮ 
ÚNOROVÁ SCHŮZKA  

Pražské družiny SO 
(14.2.07) Již dávno před pátou bylo vidět, že 
účast bude velká, Podle prezenční listiny se 
nás sešlo 31, ale při pokusech o sečtení hlav 
to bylo ještě o něco více. „Sněmovali“ jsme 
v klubovně vodáků přístavu Zlatá kotva. 
Místa bylo málo, židle jsme si půjčili od 
vedle, ale prostředí klubovny proti suterénní 
betonové zasedačce se všem líbilo. Tradičně 
na zahájení zazněla první sloka skautské 
hymny, netradičně odložením informační 
části na konec jednání.  

Domluvenou informaci o připravované 
změně výchovného programu nemohla 
přednést ses. Safari, nahradili ji br. Prančl-
Wabi a Půlkrábek-Ran. Přednes byl velmi 
neformální a obsahoval zejména důvody, 
které k připravovaným změnám vedou.  

Důležité a uklidňující bylo, že byly 
zachovány původní výchozí zásady jako tři 
principy, družinový systém a duchovní 
hodnoty. S navrhovanými úpravami jsme se 
seznámili na ukázkách úprav vůdcovských a 
instruktorských náplní a pravidel Svojsíkova 
závodu, a v neposlední řadě i experimentální 
Stezky. Na rozdíl od dřívějších diskusí o 
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navrhovaných změnách proběhla rozprava, 
až na malé výjimky, velmi pozitivně. 
Zajímavá byla i informace, že mnoho 
frekventantů čekatelských a vůdcovských 
zkoušek uvedli jako vhodné knížky pro svou 
praxi Dva divochy od Setona a Kroniku 
ztracené stopy od Foglara. Na pořad se 
dostal i současný problém užití družinové 
soustavy v oddílech s malým počtem členů.  

Teprve závěrem schůzky jsme se dostali 
k základním organizačním záležitostem. Byl 
přijat návrh na kandidaturu ses. Táborské do 
SO. Zazněly informace o 150. výročí 
narození Baden-Powella, o plánovaných 
oslavách založení skautingu, upozornění na 
sté výročí Foglarových narozenin (oddíl vedl 
60 let a uspořádal 62 táborů), na vycházející 
knihu od Wendyho Jestřábí perutě, a desáté 
výročí úmrtí Jumba. Oslavy Dne přemýšlení 
v areálu chrámu sv. Ignáce. Pozvání na 
koncert do Deylovy konzervatoře. Příprava 
tisku pamětních známek.  

Končíme druhou slokou skautské hymny, na 
shledanou v květnu v klubovně na Bílé 
Hoře.  
 
 

OS STRAKONICE V ROCE 2006. ? 
Přesto, že členská základna 
našeho klubu stárne, měli jsme 
v letošním roce poměrně 
bohatou aktivitu i když ne 

takovou, jako v létech minulých, ale v  rámci 
možností se můžeme pochlubit. Jenom jedna 
věc, které litujeme, je ta, že jsme nebyli 
schopni, hlavně ze zdravotních důvodů, 
které se vyskytly u několika členů klubu, 
uspořádat tradiční setkání oldskautů 
z přátelských klubů z Tábora a Spáleného 
Poříčí u nás ve strakonickém Skautském 
domově. 

Letošní rok, tak jako i jiné roky jsme zahájili 
Novoročním pochodem. Ale po špatných 
zkušenostech z loňského roku, kdy byl 
pochod organizován střediskem a na start 
přišel jen  minimální počet účastníků, 
rozhodli jsme se, že si pochod uspořádáme 
jenom v rámci klubu. Pověřili jsme bratra 
Kubištu organizací a za cíl jsme si stanovili 
chatu Macnerových v blízkých Mutěnicích. 
V hojném počtu jsme se tam vycházkovým 
tempem, i s pomocí holí došourali. Na chatě 
v příjemném teple obytné místnosti jsme si 
při sklence grogu odpočinuli a v dobré 
náladě jsme se pomalu vrátili do města. Den 
Nového roku jsme zakončili sledováním 
ohňostroje, pořádaného  městem.  

V tomto roce jsme také oslavili několik 
významných životních jubileí našich členů. 
Hned začátkem roku to byly 77. narozeniny 
bratra Mirka Kubičky a 74. sestry Olgy 
Hermanové. Další jubilea následovala: 
pětasedmdesátiny měla ještě v lednu  sestra 
Marie Rejžková, v únoru to byla 76. a 73. 
výročí několika členů, březen zaznamenal 
75. narozeniny bratra vůdce klubu Ládi 
Václavíka. Osmdesátin se dožili v červnu 
bratr Olda Macner a v prosinci Jára Rejžek. 
Současně to byla v tomto měsíci 
pětasedmdesátka Zdeňka Hrubého. Kulaté 
sedmdesátiny jsme si připomněli u manželů 
Fuksových a sestry Jany Macnerové. Všem 
jubilantům jsme věnovali dárky a vřelé 
gratulace většinou ve verších. Oni zase 
poskytli bohaté pohoštění.  

Je nutno podotknout, že jsme se nevěnovali 
jenom oslavám, ale uspořádali jsme 
několikrát i kulturní akce. V květnu jsme 
pozvali bratra Břicháčka z Písku a ten s námi 
pohovořil na téma „Umět zdravě žít a 
stárnout v kolektivu přátel“. Jeho přednáška 
byla zajímavá a hlavně pro nás poučná. 
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Další zdařilou akcí jsme uskutečnili v říjnu. 
Nejprve jsme se zastavili v Husinci, kde 
jsme navštívili památník Mistra Jana Husa 
v jeho rodném domku. Odtud jsme 
pokračovali do obce Zábrdí, poblíž 
Prachatic. Tam v patrovém domě má stálou 
výstavu 570 betlémů sběratelka pí Vizinová, 
původem ze Strakonic a také bývalá žačka 
našeho člena klubu br. Kubičky. Kromě 
betlémů z různých míst i zemí, se jmenovaná 
paní také věnuje tzv. podmalbám, obrázkům 
malovaným pod sklem. 

Nelze opomenout ani naši účast na 
tradičních setkáních s přáteli v Táboře a ve 
Spáleném Poříčí. Zvlášť táborské setkání 
bylo obohaceno o zajímavou návštěvu 
Kozího Hrádku a pak vily našeho druhého 
prezidenta dr. Edvarda Beneše. Jen škoda, že 
i tady měla podíl na malé účasti nemocnost 
našich členů. 

Při setkání ve Sp. Poříčí jsme ještě navštívili 
rokycanské oldskauty v jejich pěkné 
klubovně a strávili jsme společné příjemné 
odpoledne. 

S našimi dlouholetými přáteli z Anglie, Fay 
a Mikem, kteří letos už po čtvrté  prožívali 
svoji dovolenou v České republice, jsme se 
několikrát setkali jak v klubovně, tak i na 
společném výletu na zámek Lnáře a na 
táborové základně v Kadově, kde jsme se 
podívali i ke známému kadovskému viklanu. 

Abychom utužili svoje zdraví, zajeli jsme 
k „Božímu kameni“ nedaleko Tažovické 
Lhoty. Nezapomínáme ani na návštěvy 
našich jednotlivých přátel 

Na závěr roku jsme dostali mnoho gratulací 
s přáním štěstí, zdraví a úspěchů do příštího 
roku od celé řady našich bratrů, sester a 
ostatních přátel. Totéž přejeme i my jim. 

Zapsal Vágner 

 

NA NÁVŠTĚVĚ  
u nejstaršího skauta. 

Před rokem jsme my, strakoničtí oldskauti, 
navštívili skauta pátera Martina Vícha na 
jeho farnosti v Dobrši. Bylo to krátce po 
tom, kdy mu prezident na Pražském hradě 
udělil vyznamenání v podobě řádu 
T. G. Masaryka  za zásluhy o demokracii a 
lidská práva. 

Tehdy jsme mu přislíbili další návštěvu 
k jeho 85. narozeninám, které měl 12. června 
letošního roku. Ale neuskutečnili jsme ji, 
protože zdravotní stav p. faráře vyžadoval 
ústavní léčení, a tak jsme mu jen poslali 
písemnou gratulaci. Také k příležitosti 
zmíněných  narozenin bylo ústředím Junáka 
schváleno přijetí bratra Vícha za člena 
Svojsíkova oddílu. Páter Vích se chystá, že 
se přestěhuje do Němčic, kde pro něho 
připravuje terapeutická komunita Sananim 
nové bydlení. 

Hermanová 

 

 
OLDSKAUTI V ZOO 
Motto: „Jako malí Jardové, a kuličky na 
cvrkání máte?“ ozval se jeden známý, když 
se dozvěděl, že na schůzku klubu míříme 
do ústecké ZOO. „Jako malý kluci“ stačil 
ještě dodat. Inu co, vzali jsme tohle přátelské 
zhodnocení  jako skrovný příspěvek k právě 
probíhající zásadní celokmenové diskuzi, zda 
oldskaut je jenom starý  nebo může být i 
mladý.  

Ve  čtvrtek (21. září 2006) měl 
náš klub OS opravdu zamířeno 
do ústecké zoologické zahrady, 
místo vskutku ne obvyklé pro 
schůzku starých pánů. Po 
jednom, po dvou jsme od horní 

vrátnice scházeli kolem masivního výběhu 



Kmenové noviny OS 

 9

slonů. Hned na začátku nám přálo štěstí, 
právě začínala ukázka drezúry těchto 
masivních savců i s výkladem. Sáhibové 
shovívavě pokoukali, pochválili a mírně 
klesající cestou scházeli na terasu místní 
restaurace „Koliby“. Tam se nás posléze 
sešlo šest. Krásný rozhled po labském údolí i 
po části zoologické zahrady (z valné části 
leží na mírném svahu a je široké televizní 
veřejnosti dobře známa ze seriálu „Dva 
v ZOO“), nás přemohl a zlákal k posezení. 
Toho hned pohotově využil vůdce klubu 
bratr Želva, vyřídil s námi několik 
organizačních záležitostí a obohatil nás 
vzpomínáním na E.T. Setona a A.B. 
Svojsíka. Očekávaná beseda 
k přednesenému však vzala překvapivý 
obrat, když se z nového člena klubu bratra 
Šedivého vyloupl emeritní vedoucí 
populárního jezdeckého oddílu Bukov. Pak 
už zcela samozřejmě následovalo poutavé 
povídání o koníčkách a lidech kolem nich, o 
ústeckém poválečném skautování a o vztahu 
lidí k zvířatům vůbec. Což nám posléze 
připomnělo, proč jsme vlastně tady a zvedlo 
k dalšímu putování zoologickou zahradou.  

Ta byla původně v roce 1908 zbudována 
z iniciativy ústeckého velkoobchodníka 
Heinricha Lumpeho jako ptačí rezervace 
s dětským koutkem. Její historické jádro, 
umělý hrádek Heinrichburg  a jezírko zvané 
„ledvina“ zůstalo zachováno a dodnes je 
atraktivní kuriozitou nejen pro děti. Někdejší 
perníkovou chaloupku, jeskyňku a sochy 
pohádkových bytostí rozhlodal zub času za 
vydatné pomoci předchozích mocipánů. 
Toto romantické a trochu tajemné místo se 
dnes mimo děti stalo i oblíbeným rejdištěm 
volnomilných lemurů, chovanců to ZOO. 
Ústecká zahrada se pak navíc pyšní ještě 
jednou zvláštností, bohatým souborem 
zkamenělých  kmenů, lemujícím cesty. 

Naše prohlídka jednotlivých výběhů a 
pavilonů nabrala dramatické vyvrcholení u 
opic.  

 
Nic proti rozvážným nosorožcům, 
rozkývaným žirafám a koňům v pyžamu, 
jsou hezcí a mají svůj nepochybný půvab a 
eleganci. Ale takový orangután, jinak zvaný 
lesní muž, snažící se svým divadlem 
pantomimy upoutat pozornost diváků, aby je 
pak v nestřeženém okamžiku, nenápadně ale 
vydatně pokropil obsahem močového 
měchýře, to nenechá žádného návštěvníka 
lhostejným. A ještě k současné ozdobě ZOO, 
k lemurům. Tito krasavci, latinsky Varecia 
variegata, si z celé zahrady a přilehlého okolí 
udělali své království bez hranic, tak vás prý 
může vylekat chlupatý černý ocas kývající se 
nad odpadkovým košem nebo jedinec 
poťouchlého vzhledu, štrachající se kolem a 
živě se zajímající o návštěvnické psy nebo 
dětské kočárky. Měli jsme smůlu, potkali 
jsme nakonec jen jednoho lemura, sedícího 
na vnější podezdívce klece a rozprávějícího 
s svými druhovými kamarády za pletivem. 
Takže odpadkové koše s ocásky se k naší 
lítosti nekonaly, snad až příště.  

Toto zklamání nám však vynahradily u 
chodníku stojící 3 pěkně vyvedené tabule se 
skautskou tematikou. Dílo to neštěmického 
střediska, které se správou ústeckého ZOO 
úspěšně spolupracuje. Patří jim za to 
pochvala a uznání.  

A tak jsme pomalu došli od slonů, přes 
zebry, nosorožce, orangutány a neštěmické 
skauty až na nejnižší místo ústecké 
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zoologické zahrady, dolní vstupní bránu. 
Tam jsme si vzájemně pochválili hezké a 
vydařené odpoledne, potřásli levou a 
odcházeli na zastávky autobusů. 
Mimochodem, naše kroky při tom vedly 
podél velmi pěkného prolamovaného 
oplocení ZOO, překvapivě pocházejícího 
z pověstné až světoznámé Matiční ulice.  

Určitě nashledanou za rok zase tady! 
Luboš Pavlán-pes 

 
 
NÁVŠTĚVA  OLDŮ  

v automobilce TPCA. 
V Kolíně se během roku 2006 již zcela 

rozběhla výroba automobilů 
v novém závodě, postaveném 
v průmyslové zóně poblíž Kolína 
u obce Ovčáry. Závod nese 
název tří společností, které 

spolupracují na vyrobě: TPCA - Toyota-
Peugot-Citroën-Automobile. Vedení závodu 
umožnilo veřejnosti se seznámit s postupem 
výroby svých vyráběných automobilů a 
se zařízením a chodem celého komplexu.  

I my, členové klubu OS 1. střediska Junáka 
v Kolíně, jsme se rozhodli této možnosti 
využít. Sešlo se nás 27 ve čtvrtek 
23. listopadu 2006 v místnosti brány závodu, 
kde byla provedena prezentace, a poté jsme 
byli odvedeni do sálku pro návštěvy, kde se 
nás ujali 2 průvodci. Promítli nám 
instruktážní film o postupu výroby 
automobilů, podali zasvěcený výklad a 
zodpovídali naše dotazy. Pak jsme si museli 
každý nasadit ochrannou přílbu a ještě jsme 
byli vybaveni sluchátky, která jsme rádi 
použili při provádění ve výrobnách, kde nás 
průvodce informoval o dění v jednotlivých 
výrobních halách. 

Ze sálu jsme se odebrali do první haly, kde 
jsme nasedli do dvou „vláčků“ a tak potom 

projížděli jednotlivými výrobními úseky. 
Celý systém je založen na počítačovém 
řízení a automatizaci. Jednotlivé díly na 
lince jsou pak svařovány 200 roboty různých 
typů; pohled na činnost těchto velkých 
automatů, které během 60 vteřin vykonají 
2200 svárů, je ohromující. 

Během další jízdy jsme sledovali  na lince již 
nalakovaná auta, a to různých barev, jak 
jdou za sebou.. Po finální montáži jsme ještě 
zhlédli kontrolu kvality a pak již jen výjezd 
aut na parkoviště a expedici.  

Po skončení prohlídky jsme odevzdali přílby 
a sluchátka a na rozloučenou dostali dárek. 
Délka exkurze byla asi 1,5 hodiny.  

Závod je možno navštívit po předběžné 
domluvě (kapacita je omezena osazením 
„vláčků“ na 36 osob), doposud jsou exkurze 
umožňovány ve všední dny od 18 hodin, 
v sobotu pak 3x dopoledne. Vždy je nutno 
předem vyjednat termín (v Městském 
informačním centru v Kolíně, tel. 
321 712 021) a dodat jmenný seznam 
účastníků. Možnosti poznat jednu 
z nejmodernějších výrob automobilů využilo 
v Kolíně již mnoho škol, i pro naši 
skautskou mládež; to může být velkým 
zážitkem, tak jak tomu bylo u nás.  

 M. Strnad-Miki 
 
 
ZAKON ČENÍ  ROKU 2006 

libereckými  OS 
Koncem prosince se každoročně schází 
oddíly OS střediska Jar. Čapka ke společné 
besedě. Čím se lišila tato od ostatních? 
Jedině tím, že jsme podali výčet naší práce 
na chatě Seleška za trvání více jak 11 let. 
V červenci 1995 nás začínalo „22 zdatných 
60 až 70letých junáků“, ke konci roku nás 
schopných zbylo jen pět. Z 599 víkendů 
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jsme my odsloužili 511, o zbývajících 88 se 
podělila ostatní střediska. Nejméně lx ročně 
jsme měli několikadenní pracovní brigády a 
2x ročně se i další členové podíleli na 
údržbě, opravách a vylepšení chaty a okolí 
při našich srazech OS. Poděkování všem, 
kteří byli ochotni přiložit ruku k dílu. 

Málo platné, roky přibývají, sil ubývá, a 
proto jsme k 1.1.2007 předali řízení chaty 
mladším skautům a nabídli jim i nadále 
pomoc dle našich možností. 

Beseda pokračovala ve slavnostním duchu. 
Krátce k současnosti i budoucnosti skautingu 
promluvil bratr Šolc-Kol. Vyznamenání 
bronzové Syrinx převzali 3 sestry a 1 bratr. 
Při kávě, zákuscích a troše vína se 
rozproudila jako vždy debata, vzpomínání, 
plánování do dalších let, prohlížení fotografií 
a kronik. Když jsme se večer rozcházeli, 
překvapila nás venku bílá nadílka sněhu, 
který nám svítil na cestu lépe, než nažloutlá 
světla pouličních lamp.  

Hana Šimonová 
 
 
OS KLUB VLASTA LIBEREC  

Co nás motivuje zůstávat i 
v našich létech skautkami? Je to 
v první řadě přátelství založené 
v mladých létech v oddílech a 
na táborech. Zakořenilo v nás 
žít podle skautského zákona a 

slibu po celý život. Víme, že v každé době se 
můžeme jedna na druhou spolehnout, že pro 
nás dané slovo je závazkem. 

Scházíme se 1x měsíčně na 2 hod. a snažíme 
se, aby naše schůzky nebyly jen planým 
povídáním. V programu máme zařazeny 
nejaktuálnější zprávy ze skautské činnosti, 
zajímavé články z Kmenových novin, 
skautských časopisů, podle kalendária si 
připomeneme něco z historie. 

Nikdy nechybí chvilka poezie. Při hrách pro 
paměť, postřeh, rébusech nebo krátkých 
cvičeních odpovídajících našemu věku se i 
pořádně zasmějeme. 

Jedenkrát měsíčně si vyjdeme na poznávací 
procházku Libercem, jeho okolím, do 
muzea, galerie, botanické zahrady, na 
výstavy a pod. Dvakrát ročně se 
zúčastňujeme srazů OS na Selešce a na 
brigádách na chatě. Navštěvujeme i letní 
skautské tábory. 

Tradičně přispíváme na Adventní koncerty, 
podílely jsme se na pomoci Sree Lance, na 
vybudování nové klubovny pardubických 
skautů, na obnovu povodněmi zničené 
skautské stezky na Moravě, atd. 
Nevzpomínáme jen nostalgicky na to co 
bylo, ale žijeme dál heslem „jednou 
skautkou, navždy skautkou“. 

Hana Šimonová. 
 
 
TAK JAKO TEN JOSEF S MARIÍ  
když jim v Betlémě místa v hospodě 
neposkytli, se cítili skautští poutníčci 
s Betlémským světlem 17. prosince 2006 po 
vysednutí z vlaku na nerudně rozkopaném 
ústeckém hlavním nádraží. Neútulno, 
nevlídno, mlhavo, a před sebou dvě a 
třičtvrtě hodiny čekání na další vlak  

Měli však poutníčci více štěstí než svatá 
dvojice, namísto pastýřů betlémských tu už 
čekali ústečtí oldskauti, aby je odvedli 
nikoliv do chléva ale do útulné klubovny 
YMCA v nedalekém vojtěšském klášteře. 
Příjemná adventní atmosféra, teplo, na stole 
něco málo k slupnutí, horký čaj a mlha za 
oknem. Dobrá nálada a Vánoci protkaná 
zábava z vlaku nerušeně pokračovala 
v suchu a teple.  
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Hostitelům se trošičku nepovedla předem 
ohlášená výstava o českém severu.  Čas 
rychle utíkal a do odjezdu vlaku ho už moc 
nezbývalo. A tak skautští poutníčci a 
poutničky navlékli na sebe co měli, 
poděkovali bratrům za azyl a spěchali ještě 
na výstavu betlémů, aby včas dorazili na 
ústecké západní nádraží k další pouti směr 
Karlovy Vary. 

A hostitelé oldskauti Ústečáci? Klubovnu 
pečlivě uklidili, sbalili zbylý proviant a už 
uháněli domů připravovat klubovou akci, 
tentokrát své tradiční předvánoční posezení s 
Betlémským světlem a přáteli z okolních 
klubů OS. To se konalo už za dva dny. A jak 
se vydařilo, viz další řádky. 

Naším hostitelem byla opět, již po třetí, 
místní organizace YMCA. Sešlo se nás dost, 
dvaadvacet, místnost nazývaná Pohádka byla 
plná, ještě jsme museli donášet židle i stoly. 
Mezi hosty jako každý rok nechyběla sestra 
Janovská s pozdravem od pražských 
oldskautů, přijeli Děčínští, Lovosičtí i 
Tepličtí, jen ti Roudničáci se zase 
nedostavili.  

Jako vždy zazářili Lovosičtí. Napínavá 
soutěž, připravená sestrou Janatovou, 
spočívala v překládání spletitých definicí 
plných odborných výrazů na jednoduchá 
přísloví a vyžadovala dost bujnou fantazii. 
Lovosičtí oldskauti pak ještě jednou 
rozproudili publikum, a to svým kabaretním 
vystoupením prvotřídních pekelníků.  

Každé z našich předvánočních setkání bylo 
něčím charakteristické. To letošní se může 
v kronice klubu zaznamenat typicky česky, 
hudbou a zpěvem. Něco reprodukovaných 
koled z celého světa, následovalo pásmo 
písní v podání bratra Endršta, takto 
emeritního tenora ústeckého divadla za 
doprovodu vlastní kytary. Toho zase 

vystřídal bratr Myšák, také s kytarou a 
řetízkem skautských a trampských písní, aby 
se nakonec všechno smíchalo dohromady a 
celá sešlost zpívala bez ohledu na kvalitu a 
barvu svých hlasů.  

Bratr Janata se pochlubil zdařilým 
videozáznamem návštěvy ústeckých OS na 
skotských hrách na Sychrově, mečení dud 
znělo prostorami bývalého kláštera sv. 
Vojtěcha.  

 
Posezení s přáteli u betlémského světýlka 
skončilo ve večerních hodinách tradičně po 
skautsku, gilwellským kruhem a písní Auld 
Lang Syne neboli oblíbeným valčíčkem na 
rozloučenou. Pokoj lidem dobré vůle a za 
rok, ne-li dřív, určitě na shledanou! 

P.S. Bohatý švédský stůl plný sladkostí i 
pikantních lahůdek jako vždy spolehlivě, 
vysoce chutně a v dostatečném množství 
zajistili oldskautští manželé Valachovi, 
roudnický Modrý Portugal v množství téměř 
nedostatečném dodal sklepmistr pes. 
Celkovou organizaci, střechu nad hlavou a 
nesčetné další propriety zajistil spolehlivý 
bratr Smejkal-Mydlinka, „pohotovostní“ 
automobil přistavil a v bdělém stavu 
udržoval bratr Heinrich-Pedro. Všem 
jmenovaným patří náš upřímný dík a přání, 
kéž se nám všichni ve zdraví zachovají pro 
mnohé Vánoce příští. 

Luboš Pavlán-pes 
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TRVALO NÁM TO DLOUHO, 
ale přece jsme se odhodlali a dáváme o sobě 
vědět. Doposud to vypadalo, že Praha 4 spí, 
nic nedělá, protože nic nepíše. 
V Praze 4. máme 3 kluby OS, 34. a 66. ve 
středisku Ostříž a 32. ve středisku Platan. 
Každý rok se scházíme (od r. l999) na již 
tradičních akcích, kterých se, kromě členů 
klubů OS, účastní také řada bývalých členů 
Junáka, nyní přátel Junáka. 

Rok pravidelně zahajujeme Tříkrálovým 
pochodem z Písnice do Vraného n. Vltavou. 
Nutno přiznat, že zde bývá účast nejnižší, 
protože pro některé sestry s bratry je tato 
akce fyzicky náročná. Zato na Vítání jara, 
vždy blízko data 21. 3., bývá účast hojná. 
Vycházka je krátká a končí opékáním 
buřtíků, pásničkami, básničkami. V září 
navštěvujeme Vyšehrad, kde vzpomeneme 
bratra A:B. Svojsíka a ostatních významných 
sester o bratrů. 

V říjnu blízko data 20. 10., tzn. ke Dni 
stromů, jsme během minulých let sázeli keře 
a stromy u klubovny. Již čtvrtý rok jsme 
oslavu stromů rozšířili o vycházku 
vybranými pražskými parky či lesoparky, 
provázenou zasvěceným výkladem br. Jana 
Šuly vůdce střediska Ostříž. 

Roční uzávěrku máme vždy v prosinci 
klubovně. Předvánoční setkání je naplněné 
dobrou náladou, koledami, zpěvem, dárky 
a kytarou br. Pechara-Pluta. Vánoce 2006 
nám zpříjemnili také kytaristé nejmladšího 
66. klubu Chemik a Kiwi. 

Je pro nás radostné, že na předvánočním 
setkání nás navštěvují mladí vedoucí i se 
svými dětmi. To je ve stručnosti vše o 
setkáních oldskautů v Praze 4. 

Zdena Krejčíková-Karbolka  
Jindra Valenta-Vlk 

 
 

ZE 74. KLUBU OS  
vvvv    Karlových Varech Karlových Varech Karlových Varech Karlových Varech     

„Proti času není zbraň 
 ale proč se jen tak vzdát 
všichni platíme mu daň,  
pokud žiju, žiju rád“   

V tomto roce z našich oldskautských řad 
odešel do „Věčných lovišť“ člen našeho OS 
klubu bratr Václav Maule-Pirát. Počet 
registrovaných členů (s nově přijatým 
členem bratrem Vávrou) činí opět 14. 
Činnost klubu v roce 2006 byla, jako 

každým rokem,dodržována podle 
daného plánu v podobě schůzek, 
vycházek, brigád a účastí na 
skautských akcích. I přes 
přibývání šedin a u mnohých 

zhoršování pohyblivosti, byl plán dodržen. 
Zkrátily se pěší túry, ale zvýšil se počet 
schůzek, na které je možno přijet autobusem. 
Vzhledem k přestěhování manželů 
Růžičkových, u kterých jsme se dlouhá léta 
scházeli ve sklípku, našli jsme nové útočiště 
v jejich zahradním domku, upraveném 
bratrem Heřmánkem na klubovnu. Zde jsme 
se sešli celkem 18x, na vycházky jsme  
vyráželi 9x. V tomto počtu je zahrnuta naše 
oblíbená „Mazancová soutěž“ na Salaši, 
účast na skautském pochodu „Za krásami 
Karlových Varů“, kterou každoročně 
organizuje bratr Nal, 1× gruntovací brigáda 
na Salaši, setkání skautů a skautek na dolu 
(táboře) Eliáš ve spolupráci s Konfederací 
politických vězňů, setkání 28. října u 
skautské lípy ve Dvořákových sadech a 
návštěva hrobů našich kamarádů, vánoční i 
silvestrovské putování. Takto dodržujeme 
každoroční tradice. Ti, kteří již nezvládají 
pěší kilometry, vždy nás přijdou povzbudit 
na start a čekají s pochvalou v cíli. 

Z veřejných akcí jsme se 28. října zúčastnili 
společně se skautskými oddíly malé oslavy u 
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„naší“ lípy a po malé vzpomínce přešli ke 
slavnostnímu aktu, pořádaném městem 
K. Vary. Také námi organizovaný veřejný 
pochod okolím Karlových Varů dokáže 
zviditelnit skautskou činnost. Opět jsme se 
přihlásili se svým příspěvkem na seminář K. 
Nejdla, pořádaným městem Karlovy Vary. 
Široká karlovarská veřejnost se tak 
seznámila nejen se skautským poutním 
místem u mohyly Eliáš v Krušných horách, 
ale i s jeho kořeny vzniku odporu proti 
komunistickému teroru.  

Alena Růžičková-Alka 
 
Náplně schůzek jsou dodržovány podle 
rozepsaného plánu, mnohé je nutno ocenit 
jako vysoce kvalitní a aktuální, např. zpráva 
z konference „O komerčním sexuálním 
zneužívání dětí“. Z dalších titulů nutno 
uvést: “Řeč našeho těla“, čtení aforismů 
z publikace „Fauskoviny“, čtení z knihy J. 
Jiráka „Ještě jsme se nezbláznili“, debata o 
knize „Šifra mistra Leonarda“, vzpomínkový 
večer na skautskou minulost a nutnost 
archivace. Zajímavé byly nové skutečnosti o 
hoře Vladař, která se nachází v našem kraji. 
Dovídali jsme se i o vzdálenějších zemích 
v přednášce: “Postřehy ze severu“ a 
„Maďarsko, Maďaři, maďarština“. Na jednu 
z letních schůzek jsme pozvali doc. Dr. 
Kubů CSc, odbornici na ustálená rčení. 
Velmi zajímavá byla její přednáška: “Jak a 
kdy a proč vznikala různá ustálená rčení 
slovních spojení“. 

I přes tuto činnost (nebo právě pro ni) mají 
někteří z nás pocit stagnace. Je potřeba 
nacházet i nové formy oldskautské činnosti a 
vedle již tradičních akcí daný program 
doplnit a oživit. Možná se i pokusit najít 
cestu k roverům, pro které je zatím svět 
oldskautů nepředstavitelný. Doposud 
nechápou, že již od 18 let se mohou stát 

členy kmene dospělých a nemusí čekat na to, 
až mu bude „pověstných 60 let“. Chápeme, 
že náš věkový průměr, který je t.č. 75 let, je 
děsí, ale právě proto je potřeba nacházet 
nové cesty ke sblížení. Víme, že v tomto 
směru nás ještě čeká mnoho dobré vůle a 
mnoho práce. 

Vůdce 74. klubu OS A. Roháček-Háček 

 

 
SETKÁNÍ NA ORLOVECH 
„Gilwellský kruh, Gilwellský kruh“ Po 
patnácté v nepřetržité řadě zaznělo u 
Wolkerova památníku v orlovských lesích 
blíže Lipnice, kde se 9. září konalo tradiční 
setkání skautů. Navazuje na historické 
setkání v roce 1970, kdy sem, po 
šestidenním pěším putování z Prahy, dne 28. 
června dorazila skupina SO na místo prvních 
táborů, uskutečněných po roce 1912 právě 
zde pod vedením profesora A. B. Svojsíka, 
zakladatele skautského hnutí u nás. 

Letošní setkání bylo připomínkou 130. 
výročí jeho narození (6. 9. 1876) a současně 
68 let od jeho smrti (17. 9. 1938), kdy 
v době těžké pro celý národ se obrátil ke 
skautům se svým posledním vzkazem: 
„Každý konej svoji povinnost!“ 

Později, to až v roce 1934, tu byl postaven 
památník Jiřímu Wolkerovi, který se zde 
také prvních táborů zúčastnil. („Táborový 
deník“ autor J. W.). 

„Gilwellský kruh!“ Na toto zvolání se 
shromažďují dosud po lese rozeběhnutí 
skauti a skautky, Světlušky a Vlčata, od 
nejmladších po nejstarší. Stojíme vedle sebe 
v uzavřeném kruhu, zkřížené ruce spojené 
navzájem, druh s druhem, a čekáme, až 
dokola proběhne tichý signál stiskem rukou, 
který vyslal vedoucí. Ten stisk dlaní, přijatý 
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levou a poslaný dál pravou rukou, oběhne 
dokola jako vyjádření vzájemného spojení 
jednou myšlenkou. 

Přišli jsme tentokrát opět pěšky od Lipnice, 
účastníci z Prahy, Kolína, Kutné Hory, 
Havlíčkova Brodu, Světlé, Přibyslavi, Ledče. 
Všichni, kterým jméno A. B. Svojsíka stále 
něco vyjadřuje a připomíná, a kteří se pod 
jeho jménem snaží udržovat také jeho 
myšlenky živé. Zásady a základní cíle 
skautingu, na které se v této uspěchané době 
rádo, někdy i ochotně, zapomíná. Na otázky 
etické, mravní i duchovní, kdy tolik 
převažují a silně doléhají otázky materiální, 
finanční, spěch za zábavou, honba za 
„úspěchem“, neúcta k morálním hodnotám. 
Tak snadno se zapomíná v záplavě 
pochybných zábav, stupidních reklam, 
honbou za takzvaným „vyžitím“ a vytrácí se 
kriteria pro vskutku dobrý, užitečný a 
druhým prospěšný život. Tohle měl na mysli 
také A. B. Svojsík, když vyslovil svůj vzkaz 
všem skautů s připomínkou na zásady 
„Povinnost – Odpovědnost – Kázeň“. 

Jubilejní patnácté setkání při Gilwellském 
kruhu od doby trojnásobného násilného 
potlačení a zákazu skautského hnutí. Proč 
tedy Gilwellský kruh? Co značí to slovo? 
Symbolizuje vůli, společnou všem skautům 
celého světa. Připomíná Gilwell park 
nedaleko Londýna, kde se konala nejstarší 
lesní škola pro vedoucí a kam se sjížděli 
skautští vůdci z celého světa. Už v roce 1922 
sem dorazil F. A. Elstner, který pak, po 
návratu domů, založil tradici lesních škol u 
nás. A setkání na Orlovech má připomenout 
práci na uskutečňování představ a snah, 
odpovídajících v národním duchu 
myšlenkám a cílům skautského hnutí. 

Je škoda, že mnozí z těch, kdo před 
veřejností často užívají jméno prof. 
Svojsíkem založeného hnutí, nenalézají čas, 

ani vůli k cestě do míst, kde jeho myšlenky 
nabývaly náplň i tvar, a to ani při tak 
významném výročí. Co by řekli bratři, kteří 
sem přišli v roce 1970 po pěším šestidenním 
putování až z Prahy, aby si tu připomněli, 
těsně před násilným potlačením slova  
„Povinnost – Odpovědnost – Kázeň“! 

Stanislav Kovařík-Sonny 
 
 
ORLOVSKÁ   ŠLÁPOTA 
V sobotu 9. září 2006 se uskutečnil 15. 
ročník Orlovské šlapoty, akce, kterou 
každoročně pořádá středisko Junáka ve 
Světlé nad Sázavou. Letošní ročník se konal 
za krásného slunečného počasí a zúčastnilo 
se celkem 38 bratrů a sester z blízkého okolí 
i z dáli; především tedy ze Světlé, dále pak 
z  Havlíčkova Brodu, Ledče n. Sázavou, 
Přibyslavi, Kutné Hory a Kolína. 

Obrázek v r. 19l6 maloval Jiří Wolker a 
jeden bratr z Ústí n/L. Měla jsem to štěstí, že 
jsem byla o této akci včas informována a 
mohla se zúčastnit. Sraz byl v 8.30 na 
nádraží ve Světlé, odtud nás autobus odvezl 
do Lipnice a pak už jen pěšky, asi 7 km 
polními a lesními cestami. Mezi účastníky 
byli starší oldskauti, mládež i docela malé 
děti v doprovodu svých maminek, skautek. 
Šlapalo se dobře, cesta byla příjemná, 
nenáročná, pouze na jednom místě jsme 
musel přelézt kluzký můstek z klád přes 
močál. Asi za 2 hodiny jsme došli.k lesnímu 
kamennému památníčku, který zde byl 
postaven v r. 1934 k uctění památky básníka 
a skauta Jiřího Wolkera. Ten v orlovských 
lesích ještě s ostatními skauty poprvé tábořil 
v r. 1916. Kolik skautských setkání se již na 
tomto místě konalo, nikdo nespočítá. Jaká 
síla myšlenky a skautských ideálů přivádí po 
tolika letech další a další generace skautů na 
toto místo. Dnes je před pomníčkem 
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z mechu upravený kruh a v jeho středu 
skautská lilie ze smrkových šišek. Sestry 
z Havl. Brodu přinesly zelený věneček a 
zavěsily jej na památník. Podali jsme si ruce, 
dospělí vedle docela malých dětí - a utvořili 
jsme gilwellský kruh. Stisk rukou obešel 
kolem dokola a takto spojeni jsme 
vyposlechli bratra Billa ze Světlé n/Sázavou 
a bratra Sonnyho z Ledče n/Sáz., kteří 
vzpomněli historie tohoto pochodu a 
zajímavosti z minulých ročníků. Nakonec 
zazpívali jednu sloku skautské hymny a 
pokračovali dál k Orlovské hájovně.  

 
Přivítala nás v plném slunci kolem poledne a 
mnohému z nás opět připomněla krásné 
chvíle zde prožité, dny lesní školy, s bratry a 
sestrami, žijícími již jen v našich 
vzpomínkách. Po krátkém odpočinku jsme 
se dali polní cestou asi 2 km dolů do obce 
Kejžlice, kam pro nás opět přijel autobus a 
dovezl nás zpět do Světlé. Přátelsky jsme se 
rozloučili s těmi, kteří hned odjížděli. 
Ostatní jsme byli pozváni bratrem Billem 
(zást. ved. střediska ve Světlé) do jejich 
blízké klubovny. V družném rozhovoru jsme 
se dozvěděli krátce o historii střediska, 
vzpomněli jsme některých bratrů a sester, 
navzájem jsme si vyměnili adresy a tel. čísla 
a slíbili, že se sejdeme na nějaké další 
skautské akci. Rozloučili jsme se na nádraží 
a s dobrými pocity ze získání nových 
skautských přátelství. Díky za letošní 
Orlovskou šlápotu a na shledanou na 16. 
ročníku v příštím roce! 

PRO ZAMYŠLENÍ 
POSLEDNÍ POSELSTVÍ  
Text posledních poselství je následující: 
 
Milé skautky! 
Toto je můj dopis na rozloučenou, a je to 
tedy naposledy, co k vám promlouvám. 
Nezapomínejte, prosím, až už tady nebudu, 
na svůj životní úkol, být šťastné a činit jiné 
šťastnými. Je to tak jednoduché! Učiníte 
nejdříve šťastnými jiné lidi, čímž samy sobě 
prokážete dobro. O tom, jak být samy 
šťastné, už pak nemusíte přemýšlet, protože 
to přijde samo od sebe. 

Budete muset tvrdě pracovat, ale odměna 
vás nemine. Když budou moci vaše děti 
vyrůstat zdravé, nezkažené a činorodé, 
budou šťastné. A šťastné děti milují své 
rodiče. Není čistší radosti než láska dítěte. 
Jsem přesvědčen, že Bůh chce naše štěstí 
v tomto životě. Můžeme žít na zemi, jež je 
plna krásy a plna zázraků, a Bůh nás obdařil 
nejen očima, abychom to vše vnímali, ale i 
rozumem, abychom celou tu nádheru 
chápali. Jen nám nesmí chybět schopnost 
vidět a posuzovat. Čím více lásky a štěstí 
budete rozsévat, tím více k vám budou lnout 
manžel i děti, a nic krásnějšího na této zemi 
neexistuje. Brzy přijdete na to, že nebe není 
jakési vzdálené štěstí v oblacích, které přijde 
teprve po smrti. Štěstí na tomto světě 
spočívá ve Vašem domově. Povedete-li jiné 
ke štěstí, pak přitom budete samy šťastné. 
Budete-li to tak činit, splníte úkol, který na 
vás vložil Bůh. 

Bůh s vámi. 
Baden Powell 
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Skautům napsal B.P. na rozloučenou tento 
dopis: 
Milí skauti! 
V divadelní hře Petr Pan, kterou asi znáte, je 
vůdce pirátů stále připraven pronést svou 
poslední řeč ze strachu, že by již nenalezl 
dostatek času, kdyby přišla jeho hodina smrti. 
Jsem na tom úplně obdobně. Neležím sice 
ještě na smrtelné posteli, avšak ten den již 
není daleko. Proto bych se ještě chtěl k Vám 
obrátit se slovem na rozloučenou. Myslete na 
to, že je to mé poslední poselství, a vezměte si 
jej k srdci. Můj život byl šťastný a přál bych 
si, aby každý z Vás žil právě tak šťastně. 
Věřfm, že nás Bůh postavil do tohoto světa, 
abychom byli šťastni a radovali se ze života. 
Štěstí není výsledkem bohatství nebo úspěchu 
v povolání, a ještě méně shovívavosti k sobě 
samému. Důležitý krok ke štěstí spočívá 
v tom, že dokážete být užitečnými a budete 
radostně užívat života, až se jednou stanete 
muži. 

Studium přírody Vám ukáže všechny krásy a 
zázraky, jimiž Bůh vybavil svět. Vám 
k radosti. Buďte spokojeni s tím, co je vám 
dáváno, a užijte toho co nejlépe. Snažte se, 
abyste v každé věci přišli na chuť z té lepší 
stránky. 

Vlastní štěstí však nacházejte v tom, že budete 
dělat jiné šťastnými. Pokuste se opustit tento 
svět o něco lepší, než jste jej našli. 

Když pak bude Váš život spět ke konci, 
můžete klidně zemřít s vědomím, že jste svůj 
čas nepromarnili, ale vždy činili to nejlepší. 

Buďte v tomto smyslu vždy připraveni šťastně 
žít i šťastně zemřít. Držte se stále skautského 
slibu, i pak, když už nebudete chlapci. 

Váš přítel 

 

 
 
LORD OF GILWELL 
V roce 1919 dostali skauti od jednoho 
skotského venkovského šlechtice darem 
Gilwellský park u Londýna. B.P. zde zřídil 
vzdělávací středisko pro „scoutmastery“, 
tedy pro dospělé, kteří se upsali skautingu a 
měli zaujímat v hnutí vůdčí postavení. 
Každý absolvent prvního kursu dostal od 
B.P dva kousky dřeva, které směl nosit na 
koženém řemínku kolem krku. Tyto dřevěné 
kousky byly pozůstatky z jeho dobrodružné 
minulosti. Pocházely z náčelnického 
náhrdelníku, který mu daroval pralesní kníže 
Dinízulu. Napodobeniny těchto dřevěných 
špalíčků, nazývají se woodbadge, dostane 
nyní každý oldskaut, který absolvoval 
mezinárodně uznávaný kurs pro 
scoutmastery. Woodbadge znamená doslova 
přeloženo „dřevěný odznak“. V roce 1920 se 
B.P. splnilo přání, aby se konalo velké 
světové setkání skautů. 8 000 skautů z 33 
zemí také z národů znepřátelených v první 
světové válce, přijelo na první jamboree do 
londýnské Olympijské haly. B.P. byl zvolen 
nejvyšším světovým skautským náčelníkem, 
Chief Scout of the World. 

Mezitím se hnutí skautek pod vedením 
Olave Baden-Powellové neslýchaně 
rozrostlo. Podle vzoru Gilwellského parku 
vznikla vzdělávací střediska pro oddílové 
vůdkyně ve Foxlease a Waddow-Hall. 

Z mnoha zemí nyní přicházela pozvání nově 
založených svazů skautů a skautek. B.P. a 
jeho žena byli více na cestách než doma. 
Cestovali po mnoho let kolem celé 
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zeměkoule, všude nadšeně pozdravováni 
skauty a skautkami. Za tato pozvání děkoval 
B.P. kresbami, které dnes mají velkou 
sběratelskou hodnotu. 

V roce 1924 se konalo druhé jamboree, 
tentokrát v Ermelunden u Kodaně. 
Zúčastnilo se ho 5 000 skautů z 34 zemí. 

50 000 skautů z 42 zemí přijelo na třetí 
jamboree do Birkenheadu v Anglii. Při této 
příležitosti byl B.P. králem povýšen na 
"lorda z Gilwellu". Rok nato obdržela Olave 
Baden-Powellová titul Chief Guide of the 
World, nejvyšší světová vůdkyně skautek. 

V roce 1933 se konalo v Gödöllö u 
Budapešti čtvrté jamboree s účastí 25 000 
skautů z 34 zemí. B.P. vypadal vedle své 
čtyřiačtyřicetileté ženy jako zdatný a 
zábavný člověk. Nikdo by na něm nepoznal, 
že už mu bylo 76 let. 

Z publikace Vlk, jenž nikdy nespí 

 
 

DESATERO  skautského zákona 

Po deseti letech vyšla útlá, dávno rozebraná, 
publikace „Desatero skautského zákona“. 
Rád bych ji připomenul krátkou ukázkou. 
Nebylo snadné vybrat z těch deseti tu „nej“ 
nakonec jsem si uvědomil, že toto číslo vyjde 
v březnu, a bylo rozhodnuto, tento měsíc 
patří památce TGM.  

Milý bratře, sestro, 
jsem rád, mohu-li tě tak oslovit a vítám tě na 
junácké stezce. Od této chvíle máš tu 
přednost, že chceš být lepším a silnějším než 
ostatní. 

Já, který jen o něco více pamatuji a jsem 
tvým starším bratrem, chci ti jen 
připomenout význam slov našeho 
skautského zákona, který ses dobrovolně 
rozhodl dodržovat. Prošel jsem junáckou 
stezkou od vlčete po oldskauta a nasbíral 
jsem mnoho zkušeností dobrých, ale i těch 
nepříjemných, o které se chci s tebou 
rozdělit. Proto se nezlob, když se ti bude 
zdát, že příliš zvedám káravě prst. Nasbíral 
jsem podklady ze tří pramenů. Jeden je 
z pohledu skauta a skautky, kteří žijí v 
oddílu, druhý je motivován starými, ale stále 
platnými pravdami a moudrostmi 
v příslovích. A třetí se snaží přiblížit 
některou významnou osobnost naší historie 
jako vzor pro plnění jednotlivých bodů 
skautského zákona. Použil jsem různé 
materiály, zejména knížku našeho druhého 
náčelníka Dr. Rudolfa Plajnera „Radosti 
junáckého roku“, z roku 1946. 

Přeji ti dobrý vítr na naší stále zelené 
junácké stezce, pod sluncem přátelství a 
bratrství. 
„Chtěl bych, není nic - Chci, tvoří divy.“ 

Jiří Řeháček-Mimoňský Balú 

Desatero skautského zákona: 
1. Skaut je pravdomluvný  
2. Skaut je věrný a oddaný 
3. Skaut e prospěšný a pomáhá jiným 
4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a 
bratrem každého skauta 
5. Skaut je zdvořilý 
6. Skaut je ochráncem přírody a cenných 
výtvorů lidských 
7. Skaut je poslušný rodičů, představených a 
vůdců 
8. Skaut je veselé mysli  
9. Skaut je hospodárný 
10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i 
skutcích 
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SKAUT JE ZDVOŘILÝ 
Zdvořilost patří k základním vlastnostem 
dobrého člověka, kterého si každý váží. 
Nadarmo se neříká v lidových rčeních: „Se 
smeknutým kloboukem projdeš celý svět!“ 
Rozhodně ti každý spíš vyjde vstříc, když o 
vše poprosíš a za všechno poděkuješ. To 
jsou skutečně kouzelná slůvka. Zdvořilý 
mladý člověk vždy uvolní místo starším a 
nemocným lidem ve vlaku, elektrice nebo 
v autobusu. Zdvořilý člověk nepoužívá 
neslušná, sprostá nebo hrubá slova. Na 
všechno, co neví, se zeptá, a vždy slušně 
odpoví. Zdvořilý člověk je trpělivý a nelže. 
Je taktní a nikoho neuráží. Váží si rad 
starších, zkušenějších a nedělá naschvály. 
Na potkání vždy předem pozdraví a vhodně 
se rozloučí. Skauti se odedávna na celém 
světě zdraví, když se potkají, přestože se 
třeba ani neznají. Stačí, že jsou v kroji, nebo 
mají na civilních šatech skautskou lilii. 
Zdvořilý člověk dává druhému přednost, 
když společně vstupují do dveří. Zbytečně se 
nerozčiluje, nejedná ukvapeně, aby nikoho 
neurazil. 

O našem prvním prezidentovi T. G. 
Masarykovi by se dalo mimo jiné říci, že to 
byl zdvořilý člověk. Vždy našel ten správný 
tón a výraz v řeči, vhodnou dobu a formu, a 
to mu otevřelo celý svět. Tomáš Garrigue 
Masaryk se narodil 7. března 1850 
v Hodoníně jako prvorozený syn chudých 
rodičů, kteří sloužili na císařských dvorech. 
Vyučil se kovářem a později odešel na studie 
na vysokou školu, kde získal doktorát 
filozofie. Působil blahodárně jako 
univerzitní profesor Po celý život pracoval 
pro svůj národ a pevně věřil, že jednou 
přijde okamžik, kdy Češi a Slováci budou 
osvobozeni z rakousko-uherského útisku. To 
se stalo v roce 1914, když vypukla první 
světová válka. Masaryk, tehdy 64letý, se 

vydal do ciziny a přesvědčoval učence a 
státníky všech kulturních národů světa, že 
jeho český národ je národ slavný a vzdělaný 
a že si zaslouží svobodný a nezávislý stát. 
Jeho úsilí a statečný boj hrdinných legionářů 
přinesly ovoce. Za pomoci Francie, Anglie a 
jmenovitě prezidenta Spojených států 
amerických W. Wilsona byla 28. října 1918 
vyhlášena naše státní samostatnost a T. G. 
Masaryk se stal prvním prezidentem naší 
republiky. V závěru aktivní politické 
činnosti byl při abdikaci z nejvyšší funkce v 
r 1935 poctěn čestným titulem „Prezident 
Osvoboditel“. 

V hovorech se spisovatelem Karlem Čapkem 
se vyznal, že při výkonu prezidentského 
úřadu považoval za jistou životní satisfakci 
„ani jako hlava státu jsem nic podstatného 
nevyškrtl z toho, v co jsem věřil a co jsem 
miloval jako chudý student, jako nepohodlný 
kritik, jako reformní politik na svém hledání 
pravdy, ani na nejvyšším mravním a 
náboženském příkazu lásky k člověku“. 

Nezapomeňte také, že mudrosloví našich 
předků říká: „Se zdvořilostí nejdál dojdeš,“ 
„Hlavou zeď neprorazíš“, „Ráno moudřejší 
večera“, „Trpělivost růže přináší“, „Učený 
z nebe nespadl“, „Komu není rady, tomu 
není pomoci“. Všechna tato rčení můžeš 
uplatňovat ve svém životě, aby se i o tobě 
dalo říci, byl to dobrý a zdvořilý člověk. 
Převzato z publikace Jiřího Řeháčka-
Mimoňského Balúa „Desatero skautského 
zákona“  

Vydala Severočeská družina Svojsíkova oddílu 
Junáka k 100. výročí vzniku světového 
skautingu. 1907-2007 jako 3. vydání nákladem 
1.000 ks.  

Sazba a tisk: Tiskárna Ralsko, s. r. o., Mimoň, 
tiskarna.ralsko@seznam.cz  

Brožura vznikla za podpory Libereckého kraje. 
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Z ČINNOSTI OLDSKAUT Ů  
35. střediska Jar. Rady  

35. klub NIBOWAKA-GILL 
 vedoucí Atri-Karel Skála 

506. k1ub ÚPLNĚK  
vedoucí Logan-Vl. Chochola 

zpravodajka OS 35. střediska Kendy-
Irena Skálová 
zpravodaj  OS ORJ  Praha 10 Akéla-
Jindřich Matoušek 

Telegraficky z naší OS činnosti 
Výjezd (So 23. 9.) ke skautům do Kouřimi, 
naše hromadná akce, odjezd od Venouška 
z Jevanské na Skalce v h. (Bývalý starosta 
Kouřimi K. Čihák, nás provázel historickými 
památkami i „skautským táborem“). 
Všechno skvělé, výtečné, vč. předvečerního 
táboráčku s výstupy, zpěvem (na přání 
vystoupil též Atri s hrůzostrašnou historií „U 
krrchova starrá vrrba trrudně trrčí 
v chmurrné mrraky krraje“. A hrála jejich 
kapela. Díky bráškové a sestry. (Uvedeme 
příště z Loganova PUEBLO.) 

Setkání (Čt 28. 9.) na latifundii u Logana, se 
vztyčením státní vlajky a Svatováclavským 
chorálem. Účast mohutná, program výtečný 
vč. „opékání“ na otevřeném ohni. 

Br. Nikolaos z Řecka poslal pozdravy i fota 
z minulých akcí, vybrali jsme Medvěda, 
Kendy s knížkou Praha pro Nikose, Sup a 
Nikos osobně.  

Uloupená hranice (So 30. 9.) Český Jiřetín-
Georgensdorf 1938 tak se jmenovala akce v 

prostorách Hoffmanova dvora v Praze-
Vinoři. Nešetříme chválou ani zde. Naše 
hromadná účast. Zakoupili jsme si vlčí mák 
do klopy za padlé vojáky ve válkách, zhlédli 
jmenovaný film a „skutečný“ boj. Na místní 
faře je umístěna pamětní deska s křížem a 
trnovou korunou: 

V září r. 1948 se na této faře sešli 
představitelé protikomunistického oboje 
Vojta Beneš (1876-1951), Milada Horáková 
(1901-1950), Vojtěch Janečka (1914-1975), 
Josef Nestával (1902-1976), Zdeněk Peška 
(1900-70). V této době působili na faře 
salesiáni Dona Boska- P. Metoděj Hasilík, 
P. August Holý, P. František Mikulík. 
Nezapomeneme na ty, kdo se postavili proti 
zvůli komunistického režimu. 

Přednáška (Út 3. 10.) u ČSOP na Moskevské 
velmi pěkná přednáška „s obrázky“ o 
Sardinii našeho br. Zdeňka Frühbauera-
Chrousta. Manželé Dr. Prášilovi předali ses. 
Kendy (nenápadně, jako každoročně) 500 Kč 
pro Lokali. Díky.  

14. setkání (So 7. 10.) skaut. sběratelů.  

Schůzka (Út 10. 10.) Na Letné,“Staré 35“, 
jako vždy pěkné posezení, i když se naše 
řady tenčí. 

V Atriu Žižkov (Út 17. 10.) Malé české 
muziky Jiřího Pospíšila. 

U památníku (Čt 26. 10.) obětí světových 
válek v Hostivaři. Velmi pěkná slavnost. A 
naše překvapení: U hrobu Miloše jsme se 
setkali s br. Zdeňkem Sochorem-Štěkalem 
(dř. 92. oddíl v Záběhlicích), nyní bytem 
Sýkořice u Zbečna, přítelem rodiny 
Duškových. Šli jsme po skončení k hrobu 
našeho spolubojovníka Karla Vyhnala a do 
Toulcova dvora k prohlídce a na kafíčko. 
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Státní svátek (28. 10.)  Slavnostní 
shromáždění k 88. výročí vzniku ČSR, 
v Panteonu Národního muzea v Praze, 
položení kytice k soše TGM. Projevy, vč. 
Anděly Dvořákové, předsedkyně ČSBS. 
Odpoledne odjezd autobusu k pomníku 
Legionářů, Emauzy. 

Sportovně-branné odpoledne v oboře 
v Satalicích. Výtečná akce KVH  „28. říjen“, 
skautů „Vpřed“- Satalice a Městské části 
Praha 9. Blahopřejeme pořadatelům. Taková 
pěkná a náročná akce, vč. bojové techniky a 
ukázek, není nic lehkého. 

Převzato z Lokali 
zapsal Logan 

 
 

Roverská hlídkaRoverská hlídkaRoverská hlídkaRoverská hlídka    
Myslím, že bychom se, my 

oldskauti, měli o činnost roverů 
více zajímat. Použit můžeme dva 
zdroje. Jeden, ten živější, míváme 
poblíž, jsou to roveři v našem 

okolí, často i ve vlastním středisku. Protože 
tato věková skupina ráda vyhledává své 
vrstevníky, bývají známy i jejich akce. Ten 
druhý zdroj je roverský tisk.  

Ne všude máme možnost podívat se na 
webové stránky „Rovernet“ nebo do 
časopisu „Roverský kmen“. Pokusil jsem se 
trochu projít po těchto zajímavých důkazech 
o barevnosti roverských aktivit.  

ROVERNET 
zachycuje celou šíři pestré činnosti roverů. 
Najdeme v nich mnoho elánu i poučení. 
Posuďte sami podle jednotlivých rubrik: 
� Zážitky z léta � Vzdělávání � Kronika 
� Kultura � Múze neodoláš � Putování 
� Pošta ze světa � Hajdy Párk � Tržnice 
� Vychytávky � Pel Mel � Roverský kmen. 

ROVERSKÝ KMEN 
Podívejme se, jak sám sebe tento časopis 
charakterizuje. ROVERSKÝ KMEN je 
dvouměsíčník pro rovery a roverky, který 
přináší pohled na různé tváře roveringu 
v celé naší republice. Snaží se podněcovat 
činnost roverských kmenů i jednotlivců a 
přicházet s nápady a návrhy na užitečný a 
smysluplný program. 

Technická údaje o časopisu 
Rozsah: 50 černobílých stran, 2 barevné 
strany obálky + příloha Semínka, 36 stran 
Formát: A5, příloha Semínka A6 
Periodicita: 5 x ročně + 1 speciál přiložený 
k poslednímu číslu. 
Cena celoročního předplatného: od 
1.11.2006  250,– Kč (vč. doručení domů).  
Roverský kmen slaví své 10. narozeniny. 
Letošní ročník přináší několik zajímavých 
změn a zároveň se snaží navázat na to 
nejlepší ze svých tradic. 

Barevná obálka představí vždy jednoho 
skautského fotografa, především právě jeho 
obrázky a krátkým medailonkem. V každém 
čísle bude čekat rozhovor se zajímavou 
osobností veřejného života. V rubrice Špičky 
se dozvíte o dění z ústředních orgánů 
Junáka, které může být zajímavé i pro R+R. 
Nebudou chybět reportáže z uplynulých akcí 
a pozvánky na ty, které se chystají. Rubriky 
Jubileum a Stovka připomínají dvě výročí 
roku 2007. V jubileu bude přetiskovat 
úspěšné články z minulých ročníků jako 
motivaci pro jejich vyhledání. Stovka 
odkazuje na stoleté výročí světového 
skautingu. K dalším rubrikám patří Za 
oponou zapomnění, která vypráví příběhy 
osob postižených komunistickým režimem 
před rokem 1989. v rubrice Kultura se 
dočtete tipy na knihy, hudbu, filmy od 
mladých roverů a roverek. Malá sešitková 
příloha Semínka je letos věnovaná literárním 
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textům, které jsou publikovány na internetu 
na osobních skautských blocích. 

Tato malá procházka rovenstvím může 
mnohé z nás vrátit alespoň na chvilku ve 
vzpomínkách ke svým zážitkům z toho věku. 
Porovnat je se současným rovenstvím a 
trochu neeticky jim zazávidět. Ale aby 
nezůstalo jen u té závisti, snažit se pochopit 
a podle svých sil i vycházet vstříc. Pokusme 
se zajímat, snad to usnadní to otálení, 
nerozhodnost a obavy dnešních roverů 
vstoupit mezi nás a převzít od nás kmen 
dospělých. Na ten mnozí z nich již dávno 
mají právo, a přinést do něj činnost a 
programy, na které si my již dovolujeme jen 
vzpomínat.  
 
 

Různé 
STÁLÁ SKAUTSKÁ EXPOZICE  

v prostorách zámku Nižbor 
Vážení skautští sběratelé, sběratelky,  

v současné době spolupracuje náš 
Skautský institut s Obecním 
úřadem v Nižboru na vytvoření 
stálé expozice „Z historie českého 
skautingu“ v prostorách zámku 

Nižbor. Předem Vás proto informujeme o 
celém záměru a v závěru si Vás dovolujeme 
požádat o spolupráci při shromažďování 
skautských exponátů pro tuto expozici. 

V zámku jsou dnes reprezentační místnosti 
Obecního úřadu a také je zde umístěno 
Informační centrum Keltské kultury 
(nedaleko je Oppidum ve Stradonicích, které 
je jedno z pouhých čtyř, dochovaných 
v Česku). Jako další kulturní akcí 
v prostorách zámku bude námi připravovaná 
stálá výstavní expozice "Z historie českého 
skautingu", která vzniká za finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR, Obecního úřadu 

Nižbor a naší organizace Junák - svaz skautů 
a skautek ČR a kterou bychom rádi otevřeli 
v červnu t.r. v rámci oslav 100. výročí 
založení světového skautingu. 

A teď ta žádost, kterou máme na Vás 
skautské sběratele: 

Žádáme Vás proto, pokud vlastníte nějaké 
zajímavé historické skautské předměty, které 
byste byli ochotni buď zapůjčit či dokonce 
věnovat pro tyto účely, bude s nimi 
zacházeno jako s majetkem našeho 
Skautského institutu a zaručujeme Vám, že 
se nedostanou do nepovolaných rukou. Při 
zapůjčení věcí bude s Vámi sepsán protokol 
o zápůjčce s datem jeho navrácení. Při 
věnováni věcí Vám bude předána darovací 
listina s poděkováním. U těchto exponátů 
bude vždy uvedeno Vaše jméno jako jejího 
majitele či dárce. 

Jedná se nám především o busty skaut. 
osobností, kroje, klobouky, obrazy, plakáty, 
staré skautské odznaky, přezky, vlajky, 
legitimace, kroniky a podobně. Také 
uvítáme různé rukodělné skautské výrobky, 
jako sádrové odlitky stop zvěří, různé 
dřevěné předměty, roverské hole, vůdcovské 
křeslo a sedátka a jiné skautské výrobky. 

Pokud tedy chcete zapůjčit či dokonce 
věnovat jakékoli skautské předměty a 
dokumenty, co nejdříve se ozvěte písemně 
na výše uvedenou adresu ředitele 
Skautského institutu nebo telefonicky na 
čísla ředitele Skautského institutu. Po 
spojení s Vámi můžeme sami zajistit 
přepravu uvedených předmětů do místa stálé 
expozice. Bezpečnostní opatření proti 
zcizení exponátů bude zajištěno! 

Věříme, že správně pochopíte naši snahu o 
vybudování první stálé skautské expozice 
v České republice (na Slovensku je Skautské 
muzeum v Ružomberoku) a pomůžete nám ji 
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společnými silami vybudovat. Už také proto, 
že jednou z činností Skautského institutu je 
shromažďování a zpřístupňování 
spravovaných muzejních a archivních 
souborů týkajících se skautského hnutí, péče 
o ně a jejich využíváni a popularizace! 
Věříme, že termín červen 2007 dodržíme a 
sejdeme se společně na slavnostním zahájení 
stálé skautské expozice „Z historie českého 
skautingu“ na zámku v Nižboru! 
V Praze dne 10. ledna 2007  

Za Skautský institut A. B. Svojsíka: 
Zdeněk Kovářík - Kosma, ředitel 

email: zdenek.kovarik@P8.mepnet.cz, 
  mobil: 606 585 101 

Junák - svaz skautů a skautek ČR  
Skautský institut A. B. Svojsíka se sídlem 
Cafourkova 522/5, 181 00 Praha 8 
 
 
STUDIE A REŠERŠE 

Komunismus a skauti-komunisté 
Již po dlouhou dobu nevyšly žádné práce 
z oboru historie Junáka. Proto jsem 
s uspokojením přijal velmi zajímavé 
oznámení o vypracované rešerši a 
připravované studii od br. Karla 
Lešanovského-Kaye. Je o to významnější, že 
se jedná o velmi obtížné téma. 

Autor zdůrazňuje, že není ani historik, ani 
archivář. Celou práci zpracoval jako laik, 
který zjistil, že se nikdo z řádně vyškolených 
a zkušených odborníků tomuto tématu 
nemíní věnovat. Domnívá se, že se jedná o 
téma, které by na skautské roli dědičné 
nemělo být opomíjeno. 

Protože nelze počítat s tím, že by se někdo 
ujal rozšíření výsledků této práce, 
předpokládá autor, že bude práce převedena 
do formy CD-R a poskytována v této podobě 
případným zájemcům.  

Vážený bratře, 
podařilo se mi dokončit další část úkolu, 
kterého se na skautské rolí dědičné nikdo 
nechtěl ujmout. Jedná se o obsáhlou rešerší 
ke studii nazvané „Komunismus a skauti-
komunisté“ Bez zpracování této stránky 
osudů našeho skautského hnutí nebyl by 
podle mého názoru.jeho obraz úplný. 

Všechny dokumenty této rešerše a jejich 
soupisy si již z Děčína do archivu 
Skautského institutu  A.B.Svojsíka odvezl 
jeho ředitel, br. Bc. Zdeněk Kovařík-Kosma. 

Předpokládám, že se mi vlastní studii podaří 
dokončit co nejdříve a zhoršující se 
zdravotní stav mne v tom nebude zdržovat. 

Rešerše k úkolu 

Rešerše je součástí studie br. Lešanovského 
„ Komunismus a skauti-komunisté“ skládá se 
ze tři částí: 

a) Vysvětlení smyslu a formy rešerše jako 
součásti celé studie. 

b) Seznam obsahu svazků dokumentace 
k úkolu „ Komunismus a skauti-komunisté“. 

c) Vlastní dokumentace roztříděná a uložená 
v archivních souborech.  

U každého jednotlivého souboru je uložena í 
celá příslušná část rešerše.  

V rešerši je zaznamenáno celkem 3301 
archivních položek. Z toho velké množství 
shromážděných dokumentů má řadu listů a 
bylo snahou autora je předat do archivu 
v maximální úplnosti. Datum ukončení prací 
na této rešerši je 30. listopad 2006. 

Karel Lešanovský-Kay 
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PŮLNOČNÍ OHLAS 
na pořad „Skauting je cesta“ 

„Propagace“ skautingu po půlnoci. Je časné 
ráno, čtvrtek 25. ledna 2007 15 min. po 
půlnoci, první sněhová kalamita v Čechách. 
Na TV obrazovce se objevuje titul „Skauting 
je cesta“. Cílem je zřejmě propagace 
skautingu, moderuje br. Gedeon. 

Celý pořad dokumentuje činnost prvního 
kmene Junáka, tak nějak co by se dalo 
z dokumentu použít, vč. naší účasti na 
pořadatelské službě při Olympijských hrách 
2004 v Aténách. Téměř hodinový vstup na 
ČT předává divákovi, napůl ospalému, 
neúplný průřez činnosti skautek a skautů, ať 
již v klubovnách, na táborech, Betlémské 
světlo atd. 

Přestože několik „vstupů“ dokumentuje i 
zkušenosti ses. Illnerové i starších sester a 
brášků, nikde nezaznívá ani jedním slovem 
kontinuita mezi ml. kmeny, R+R a kmenem 
dospělých. Přestože všichni společně 
rozvíjejí a pokračují na skautské stezce. 
Tento e-mail si dovoluji poslat Tobě, br. 
Gedeone, dále R+R, br. Permoníkovi, 
náčelníku CHK, br. Prančlovi, náčelníku 
KD, br. Köhlerovi-Mikovi a redakci 
Kmenových novin OS. Předpokládám, že 
odpověď na tento TV příspěvek nemůže 
obsahovat žádné protože nebo jelikož, ale 
jenom proč. 

Pořad k propagaci skautingu byl vysílán po 
půlnoci. Nezazněla, o dokumentaci nemluvě, 
upoutávka či vstup o hnutí R+R i KD. Br. 
moderátor se snad ještě cítí být členem 
prvního kmene naší organizace? Jestliže 
něco uvádím, vyberu úplný sled skutečností 
a nechám si ještě oponovat. 

Pořad končí v 0,55, zřejmě již všichni diváci 
spí. A ani poslední údaj www.skauting.cz 

na temné ploše obrazovky kvalitní informaci 
o skautské cestě vůbec nic nepřidá. 

Antonín Skřivan – Monti 
Zpravodaj KD Plzeňský kraj 

 
Plzeňští skauti v rozhlase V úterý 23. ledna 
2007 proběhla v budově Českého rozhlasu 
Plzeň schůzka skautů s paní Květou 
Bodollovou, vedoucí redakce volné 
rozhlasové tvorby. Cílem schůzky bylo 
domluvit podrobnosti k plánovanému 
vysílání o skautingu u příležitosti jeho stého 
výročí. Skauti by se měli objevit jednou za 
měsíc až do konce roku v pořadu Náš host. 
Tento pořad je vysílán každý den včetně 
víkendů od 11,20 do 11,50 hod. V každém 
pořadu jde o tři zhruba pětiminutové vstupy 
formou diskuze moderátora se dvěma hosty 
 

Oslavy 100. výročí založení skautingu 
Oslavy budou probíhat po celý rok, do velké 
části z nich se může zapojit i veřejnost. Mezi 
nejzajímavější skautské události příštího 
roku bude patřit: 
� Celosvětové skautské jamboree (27. 7. až 
8. 8., Anglie)  
� Slavnost skautských šátků (20. – 22. 
dubna, Praha)  
� Šátkový sv. Jiří (24. dubna)  
� Šátky veřejně známých osobností (jaro – 
podzim) 
� Úsvit druhého století skautingu (1. srpna)  
� Putovní výstava po českých městech 
(podzim 2007 – podzim 2008) 
 

Je skauting skutečně otevřen všem ? 
V lednovém  čísle  (154) časopisu Na dobré 
stopě, duchovním rádci skautských oddílů, 
vyšla prvá část  rozsáhlého článku „Je 
skauting skutečně otevřen všem ?“ Jeho 
autorem je  br. Ing. Jiří Čejka, DrSc. – 
Péguy (text připravený pro Sborník SOVF 
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„Skautský oddíl Velena Fanderlika – 
svědomí českého skautingu“).   

Původně jsem uvažoval požádat autora o 
možnost přetištění článku, ale rozsah a 
určení článku to asi neumožní. Přesto chci 
upozornit naše čtenáře, pokud mají možnost  
se s článkem seznámit, ať již v tištěné nebo 
digitální formě na skautských webových 
stránkách, aby tak učinili.  
 

Vzpomínka na br. Frant. Bobka- Stopaře 
V květnu 2006 odešel do skautského nebe. 
Byl činovníkem 34. střediska Ostříž, členem 
34. OS klubu, členem Svojsíkova oddílu a 
oddílu Velena Fanderlika. Byl vůdcem s duší 
Družiny Strážců Svojsíkova hrobu. Všichni, 
kdo přicházeli v září ke hrobu A.B.S., jej 
znali vzorně oblečeného v kroji a neúnavně 
informujícího o rodině Svojsiků. My, co 
jsme s ním byli často v kontaktu, 
vzpomínáme na dobrého Frantu - Stopaře, 
bratra - kamaráda. 

Vzpomeňte s námi.  
34. středisko Ostříž Praha 4 

Opožděná výzva  (Poznamenejte si do svých 
skautských kalendářů) 
� každý rok 17. listopadu v 10`hod. se 
scházíme u pamětní desky Vladivoje Tomka, 
posledního popraveného skauta 17.11. 1960 
(jeho pamětní deska je ne nábřeží Kapitána 
Jaroše v Praze 7, vedle „Krále železnic“) 
� každý rok 17. listopadu v 11,30 hod. se 
scházíme u památníku skautů a skautek 
(kteří v různých vypjatých obdobích položili 
životy) na nádvoří před krematoriem ve 
Strašnicích. 

Věříme, že se připojíte. 
Pražská družina OVF  

a Družina Strážců Svojsíkova hrobu 

 

OZNÁMENÍ, NEPŘEHLÉDNĚTE 
Seminář digitálních technologií ve skautské 

praxi 
Kde: Chraštice 

Kdy: 5.-8. května 2007 
Přihlášky zasílejte Ivo Fišera-Rony 

fisera@kthostinne.cz 
tel: 777 949 936 

do 21. dubna 2007 
 
„ Inzerát“ Obracíme se na sběratele hledáme 
obrázek z titulní stránky potáborového čísla 
časopisu Vpřed, ročník 1946. Jsou na něm 
dva skauti před stanem.   

 

 

 
NEZAPOMENEME  

Se zármutkem oznamujeme, že dne 14.2.07 
navždy opustil ve věku nedožitých 66 let  
svou životní i skautskou stezku br. Antonín 
Skřivan – Monti, dlouholetý člen 53. oddílu 
Šedá střela, člen náčelnictva kmene 
dospělých a předseda západočeského 
poradního sboru. Skautské myšlence věnoval 
celý život, v němž vychoval několik 
generací mládeže v duchu pravdy, čestnosti 
a lásky k vlasti. Nezapomeneme.  
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Statut kmene OS Dnem účinnosti byl zrušen 
Statut kmene OS schválený Ústřední radou 
Junáka dne 16. května 1998 a nahrazen 
Řádem Kmene dospělých schváleným dne 
9. 12. 2006 s účinností od 1. 1. 2007. Předpis 
byl zahrnut do balíčků KRJ-ORJ, které 
pravidelně ústředí zasílá střediskům.  

Statut Syrinx  Obdobně byl projednán a 
schválen Statut Syrinx; jako statní 
legislativní předpisy je možné získat na 
webových stránkách Junáka.  

Řád Svojsíkova oddílu  NJ schválilo dne 
9. 12. 2006 Řád Svojsíkova oddílu, řád 
nabývá účinnosti ke dni 1. 1. 2007.  

Předsněmová diskuse  RNKD připomíná, že 
předsněmová diskuse končí 31. 8. 2007. 

Zahraniční tisk  V posledním čísle časopisu 
 Woorld Gazette Mondiale otiskli článek 
našeho zahraničního zpravodaje br. Adamce 
„O digitálním semináři“.   

Seminář pro rovery  Ve spolupráci 
s Roverským odborem Junáka probíhá 
příprava semináře „Od roveringu do kmene 
dospělých“ 

Barevná příloha  Vzhledem k tomu, že 
způsob tisku Kn nedovoluje přímo do textů 
vkládat barevné fotografie, projednala 
RNKD možnost do Kn v budoucnu vkládat 
(zatím nepravidelně) barevnou přílohu.   

Autorství článků  S radostí vítám každého 
dalšího dopisovatele či dopisovatelku. Ne 
vždy mi umožní zaslat jim autorské číslo 
Kn, vypadá to jako by se ostýchali svůj 

příspěvek „podepsat“. To tentokrát platí o 
autorce příspěvku Orlovské šlápoty; své 
číslo Kn máš u mě, pokud mi nějak sdělíš 
adresu.  

Problémy databáze  Místonáčelník br. 
Stránský-Sása žádá, aby činovníci kmene 
dospělých při vyplňování registračních 
formulářů uváděli všechna data i ta, která 
jsou označena jako „nepovinná“, (adresa, 
činovnická funkce apod.) protože se 
pravidelně opakují. V důsledku jejich 
absence se informace nepromítají do 
aktualizace databáze, která slouží 
k vyhledávání potřebných údajů a která 
slouží jako náhrada Kmenové knihy.    

Začlenění HK  Předseda HK projednává 
způsob začlenění HK do Skautského 
institutu ABS. Pro případ realizace požaduje 
doplnění statutu SI ABS o zajištění 
podmínek pro její další činnost.   

Omluva  Při přípravě posledního čísla KN do 
tisku nedopatřením „vypadla“ rubrika „Ze 
skautského světa“. Moc se omlouvám jak 
autorům, tak čtenářům, články jsem zařadil 
do tohoto čísla. Gog 

 

Co se do dnešního čísla nevešlo  
Velmi nerad tuto zprávičku uvádím. Počet 
příspěvků do Kmenových novin je předem 
neodhadnutelný. Rozsah je naopak omezen 
financemi i časovými možnostmi. Dostávám 
se tak často do obtížné volby, omezit počet 
příspěvků nebo je raději zkrátit. Zpravidla 
dojde na obě možnosti, méně aktuální 
příspěvky posunu do dalšího čísla a zejména 
dlouhé aktuální příspěvky zkrátím. Moc se 
omlouvám a doufám, že to neodradí vás 
dopisovatele. 
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Webové stránky kmene dosp ělých  
www.skaut.cz/kmendospelych 

 

 

 
 

 
Skautský institut A.B.S: 
Zdeněk Kovářík - Kosma, ředitel SI A.B.S 
email: zdenek.kovarik@P8.mepnet.cz, 

  mobil: 606 585 101 
PhDr. Ondřej Bastl - Medvěd, ved. muzejní sekce  
email:  bastl@cityofprague.cz,     

mobil: 728 801 618 
Ivan Vápenka, organizační štáb expozice v Nižboru  
email:  ivanvap@volny.cz,    

 
 
Skautský studentský pěvecký sbor 
CANTUTA,  

www.skauting.cz/cantuta 

 
 
Brouzdali jsme po webových stránkách 
� Skautské hnutí dnes existuje ve 214 
zemích světa, má téměř čtyřicet milionů 
členů a stalo se tak největší mezinárodní 
organizací pro děti a mládež. Skauti a 
skautky na celém světě dodržují stejné 
skautské zákony a mají stejný výchovný 
systém. Skauting nabízí dětem 
dobrodružství, romantiku, naplnění dětských 
snů a seberealizaci. To vše opřené o 
srozumitelný mravní zákon. 

� Skauting neexistuje pouze v Afghánistánu, 
Andoře, Číně, na Kubě, v severní Koreji, 
Laosu a Barmě. 

� Jakkoliv skauting staví na své tradici, je 
bezesporu moderní organizací. Svoji činnost 

přizpůsobuje měnícím se potřebám tak, aby 
byl schopen plnit své poslání vychovávat 
úspěšné, sebevědomé a současně obětavé a 
vysoce mravní osobnosti připravené na 
život. 

� Díky svému mezinárodnímu rozměru 
dokázalo skautské hnutí překročit všechny 
myslitelné hranice. Je otevřeno každému bez 
rozdílu kultury, sociálního, náboženského či 
etnického původu. Dospělí a děti se ve 
skautském oddíle stávají partnery, vzájemně 
se od sebe učí a překonávají tak hranice 
věkové, tak generační. Díky všestrannosti 
skautského výchovného programu si zde 
každý může najít svůj zájem. 

Celosvětové skautské hnutí slaví sto let 
� Skauting je na světě už téměř 100 let 
v srpnu 2007 slaví sté výročí svého vzniku. 
Za tu dobu prošlo skautskými oddíly na půl 
miliardy lidí. 

� Jistě není náhoda, že skauty bylo v dětství 
velké množství těch, kteří dnes mají ve světě 
i u nás velký vliv. Skauting učí mladé lidi 
vést, sebe i druhé. Mnohé zahraniční 
společnosti cíleně vybírají své vedoucí 
osobnosti z řad bývalých skautů. 

� V současné době má světové skautské 
hnutí víc než 40 milionů členů v pěti 
světadílech. Jen v pěti státech světa skauting 
neexistuje. Zbylé skoro dvě stovky zemí se 
příští rok zapojí do velkolepé narozeninové 
party, do oslavy Století skautingu. Mezi nimi 
i Česká republika, tedy 46 tisíc dnešních 
skautů a odhadem půl milionu českých 
občanů, kteří byli skauty v minulosti ve 
svém mládí.  



Kmenové noviny OS 

 

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. 
E D I T O R SE D I T O R SE D I T O R SE D I T O R S     
 

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) 

� 5th ISGF Conference of Middle Europe Subregion  
� Message on the 25th October 2006 Anniversary 
� Participation of Adult Scouts/Guides in 
international activities 2007 
� Projekt – Skout Idea Flame 

z klubů  (Club news) 

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

Pro  ZamyšleníPro  ZamyšleníPro  ZamyšleníPro  Zamyšlení     
( R E F L E C T I O N S )  

Works by COSG members, original articles, 
essays, viewpoints, scout philosophy… 

 
 
ROVERSKÁ HLÍDKA  
(ROVERS´ FILE ) 
Texts and Articles relating to the Project 

of Closer Relations between Rovers and Oldscouts  
 

Různé      (Miscellaneous ) 

Invitations, notes, remembrance of important 
personalities, jubilees, attractions, schedule of 
activities etc.  

 

  
 

( 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… 
� Annual Report 2006 
� Kaleidoscope Grossarl 2007 
� Colored Pictorial Enclosure 

 

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 
or to: 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. 


