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5. řádný valný sjezd Svazu junák ů-skaut ů  

Československé republiky 
 

Konaný dne 21. února 1926 v Sladkovského síni Obecního domu v Praze  
 
Úvod 
Jsme v jakémsi sněmovém období, postupně proběhnou sněmy od středisek až po Valný sněm, 
kmen dospělých právě dokončil svůj 7. sněm. Tímto příspěvkem jsem chtěl trochu připomenout 
sněmy dávné (tehdy ještě označované za sjezdy) Najdeme mnoho shodných rysů mezi tehdejšími 
a současnými sněmy, ale zjistíme i mnoho odlišného, např. počet hostů a zdravic byl bohatší, a 
také na „vyšší“ úrovni, naopak, vlastní jednací body se mnoho nezměnily.     Gog  

Po páté sešli se představitelé Svazu junáků-skautů, aby vyslechli zprávy svých činovníků o 
vykonané práci a o stavu našeho hnutí. 
První sjezd konán 25. ledna 1920, druhý· 12. února 1921 třetí při příležitosti prvého našeho sletu o 
slavnostech skautských 29. června 1922 a čtvrtý 2. února 1924. Všechny konány v Praze a jako k 
velkým svátkům sjíždějí se k nim zástupcové oddílů chlapeckých i dívčích, zástupci Místních 
sdružení, zpravodajové i jejich zástupci, tajemníci a členové Hlavního stanu, a v bratrské družnosti 
radí se o směrnicích pro budoucnost, uvažují o výsledcích vykonané práce a hledají její vady i 
přednosti, vcházejí ve vzájemný styk a poznání. 

V 8,30 zahajuje sjezd bratr místostarosta J. Rössler- Ořovský vítá nejprve přítomné hosty. Jsou to: 
za vládu republiky p. viceguvernér A. Rozsypal, dále p. zemský inspektor Fr. Holeček za 
ministerstvo školství a národní osvěty, p. major R. Procházka za min. národ. obrany a p. major 
A. J. Hruška  náčelník Čsl. Národního Svazu Střeleckého, za tuto korporaci. 

Dále mi dovolte, abych vaším jménem a jménem předsednictva Svazu pozdravil našeho protektora 
(shromáždění povstává ze svých míst), pana presidenta republiky. Bylo usneseno, aby z našeho 
shromáždění zaslán byl mu přípis. 

Následovaly zdravice: kanceláře přesidenta republiky, senátora Dr. Vavro Šrobára ad.  

Náčelník Svazu, br. prof. A. B. Svojsík přednesl následující programové prohlášení: 

I. Skauting je obrodné hnutí mládeže Touží po obrodě těla ducha i mravů A po této poslední 
především. Nechce obrodě jenom individuální ale celého kolektivu. 
Skauting není jen tělovýchovou jen sportem je to výchova člověka celého po všech stránkách jeho 
bytí, starajíc se o povzneseni kultury ducha, srdce i těla v pravdě, právu i kráse. Rozdílu v pojmech 
názvů „skauting“ a „junáctví“ pro nás není a v obou slovech je nám obsažena myšlenka celá. 

II. Skauting je hnutí vysloveně národní a skauting československý při veškerém absorbováni prvky 
organisace světové je čistě náš, je typicky český. Naše lány a lesy, které jsou skautu často drahým 
domovem objímá a miluje láskou, která jej spojuje v nejvěrnějším pokrevném. bratrství se všemi, 
kteří k této svaté hroudě československé jsou připoutáni. Ideálem našeho hnutí je dobrý, dokonalý 
člověk a tedy také řádný občan vědomý si nejen svých práv, ale i svých povinností k sobě, k jiným, 
k národu k vlasti ke státu. Výchovou k účinnému bratrství všelidskému stává se hlasatelem snahy 
po věčném míru a dorozumění mezi všemi národy světa na podkladě spravedlnosti a práva. Jen v 
tom je jeho mezinárodnost a v této snaze promítá se jeho vztah k celé společnosti lidské. 

III. Idea demokracie jest také ideou skautského hnutí při čemž intensivní výchovou se stará aby se 
uplatnily v této idei stejně ideály kulturní, politické a sociální. Na podkladě stejných zákonů a 
stejných mravních zásad učí tříditi lidi ne podle toho; co mají nebo co představují, ale jací jsou. Je 
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však nejen hlasatelem, nýbrž i praktickým vykonavatelem opravdového sociálního pokroku a 
soužití mládeže veškerých vrstev; není nikde tak dokonalé jako ve skautingu. Skauting neznaje ani 
třídy, ani rasy, ani vyznání snaží se překlenouti všechny sociální rozdíly a vybudovati společnost 
lidskou na základě sociální spravedlnosti pro všechny. 

IV. Skauting není hlasatelem žádného určitého vyznání. Uznává, že náboženství je pro většinu lidí 
mravní silou a hlásí se k zásadě E. Thompson Setonově, který dí: „Měj v úctě každé uctívání 
Velkého Ducha“. Seznamuje s hranicemi poznatelna a nepoznatelna, se systémy filosofickými i 
náboženskými, ale dává chovanci dospěti k určitému svitovému názoru svobodně, jeho vlastním 
přemýšlením, pozorováním a úsudkem, pokládaje náboženské přesvědčení za soukromou 
záležitost vlastního svědomí. Pokud chovanec podléhá bezprostřednímu vlivu skautingu, nezná 
podle R. Baden-Powella jiného, než „náboženství lásky“. 
V. V politice dbá naše hnutí naprosté nestrannosti. Mládež náleží celému národu a je vychovávána 
tedy pro národ. Ač se nevyhýbá nutnému a nezbytnému poučování politickému·skauting činí tak 
objektivně, aby rozhodování dopadlo vždy svobodně a po zralé úvaze pro nejlepší věc, pro 
nejlepšího člověka a pro největší dobro Upřímným bratrstvím hledí zjednodušiti dnešní 
komplikované poměry stranické a vzájemnou úctou otupovati ostny stranické nevraživosti. 
K vytyčené metě doufá dospěti jedině výchovou ryzích, poctivých a pevných charakterů. 

VI. Odmítáme co nejrozhodněji výtku, že by skauting náš měl tendence militaristické a 
imperialistické. V naší činnosti nenajde se ničeho, z čeho by se to dalo dokázati. Naše víra ve 
světový mír je upřímná, naše snahy pacifistické, naprosto poctivé. A přáli bychom si, aby tak bylo 
všude ve světě, zejména všude kolem nás. Pokud tomu tak není, nevyhýbáme se výchově branné, 
kterou však je každá výchova tělesná i mravní. Jsme tu na stejné linii s Mir. Tyršem a souhlasíme 
se slovy svého protektora, presidenta T. G. Masaryka, který pravil: „Pokládám válku za velké zlo, 
ale obranu za povinnost“. Že ani náš vzor, R. Baden-Poweli není militaristou, dosvědčují jeho 
snahy po Svazu Národů z mládeže za účelem zajištění světového míru pro blaho a štěstí všeho 
lidstva. 

VII. Ke všem složkám, institucím, korporacím a organisacím, pěstujícím mravní i tělesnou výchovu, 
chováme upřímné přátelství a úctu. Přáli bychom, si vřele, abychom dospěli k vzájemné shodě na 
tomto poli a v soustředných snahách mohli pracovati pro blaho nejdražšího pokladu národního, pro 
naši mládež. Soudíme, že ve svorné spolupráci mohli bychom vychovali nové, dokonalejší lidi, kteří 
by byli zárukou lepšího života, produševnělého, ne materialistického se spravedlivým, řádem 
společenským, v němž by štěstí životní bylo dosažitelno všem: 

S tímto programovým prohlášením vyslovilo shromáždění souhlas jednomyslně.  

Následovaly referáty „zemských zástupců“: 
� Viceguvernéra Ant. Rozsypala za Podkarpatskou Rus 
� plnomocníka pro Slovensko, místonáčelníka br. dr. Vojtecha Cvengroše. 
� místonáčelníka br. Josefa Nebeského.  

Zprávu zahraničního odboru Svazu přednesl mezinárodní zpravodaj, br. Jan Novák.  
Ve svém referátě hovořil: 

� o práci Svazu Slovanských Skaut ů založeném na našich Národních slavnostech v r. 
1922, který sdružuje polské, jihoslovanské, bulharské a ruské skautské organizace 

� v r. 1924 mělo Polsko 51 615 skautů, Jugoslávie 3428, Bulharsko pouze 200 členů, o 
Rusech nebyl stav znám. Dnes možno slovanských skautů počítat asi na I00 000 

� o spolupráci s jinými skautskými organizacemi , zejména se  dánskými, švýcarskými, 
estonskými, litevskými, francouzskými, rakouskými skauty a s rusými skauty emigranty 

� vysílání našich v ůdců do Lesní školy v Gilwellu.  
Svůj referát zakončil dvěma návrhy: 
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1) Zakladateli našeho hnutí skautského: Siru Robertu Baden-Powellovi poslán buď z tohoto 
shromáždění tento projev:  
Skautští činovníci a vůdcové, shromáždění na svém sjezdu dne 21. února 1926 v Praze, projevují 
Vám svou oddanost. Všemi silami snažíme se dosáhnouti vašich vznešených ideálů a s Vaší 
pomocí doufáme vychovávati z naší mládeže dobré lidi a dobré občany. Přejeme Vám zdraví a 
štěstí a děkujeme za vše, co jste dobrého učinil na prospěch mládeže celého světa. 

2) Valný sjezd, Svazu junáků-skautů  ČSR konaný dne 21. února 1926 v Praze posílá 
prostřednictvím Mezinárodní skautské kanceláře poselství přátelství a bratrství všem skautům 
celého světa. Sjezd. projevuje naději, že přátelské svazky vybudované za léta, zasvěcená těmže 
ideálům  služby a rozvíjené radostnou spoluprací budou posíleny a upevněny navržené rezoluce 
byly jednomyslně přijaty. 

Za Dívčí odbor při Svazu skautů promluvila hlavní zpravodajka, sestra prof. L. Sobotová. 
Seznámila plénum s činností dívčího skautingu u nás a určité stagnaci počtu členek v oddílech.  

Zprávu o vodním skautingu podali kapitán Hlavního stanu VS br. prof. inž. Ludvík Šimek a br. inž. 
Miloš Waigert. Ocenili úspěšný rozvoj tohoto nejmladšího skautského oboru. 

O slovo požádal svazový náčelník br. prof. A.B.Svojsík, aby přednesl zprávu o stavu svazového 
skautingu za uplynulé období. Ve své obsažné zprávě věnoval mimo jiné pozornost následujícím 
problémům:  

� zmínil nešťastné zavedení cenných známek ministerstvem železnic a poplatky za úrazové 
pojištění, které si vynutily zvýšení registračních poplatků 

� vyzvedl příznivý vliv Hlavního stanu na činnost celého hnutí 
� vyzval k dalšímu vytváření Místních sdružení na podporu celého hnutí 
� zdůraznil význam skautských rezervací a výstavby Skautského domova v Praze  
� ocenil společné vystoupení s KČT a Sboru pro ochranu památek proti tzv. divokým skautům 
� vyjádřil uspokojení s řešením problémů maďarského a židovského skautingu na Slovensku 
� zdůraznil naprostou nestrannost politickou členstva 
� uvítal užší spolupráci s Abstinentní ligou  
� příznivě se vyjádřil k úloze skautingu při připravované vojenské předvýchově mládeže  
� ocenil práci na poli skautské služby k dobročinnosti 
� vyzvedl hrdinské činy záchrany, jimiž se v mnoha případech vyznamenali členové Svazu 
� Podpořil rozhodnutí Hlavního stanu uspořádat v Praze světové setkání v roce 1929 (nutno 

schválit Valným sjezdem). 

Po br. náčelníkovi promluvil Hlavní zpravodaj, br. dr. Josef Šimánek. Přednesl velmi příznivé 
hodnocení br. náčelníka a požádal jej, aby přijal (jako první) zasloužené ocenění Stříbrného Vlka 
jako dík za jeho práci od celého hnutí. Br Svojsík poděkoval mimo jiné slovy: „Děkuji vám za poctu, 
která bude pro mne jen ostruhou účinnější a vytrvalejší práci“. 

Po tomto aktu, se ujal slova hlavní zpravodaj Svazu, dr. Josef Šimánek, aby podal svůj referát o 
stavu skautingu ve Svazu spojený s několika statistickými údaji 
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ÚDAJE O ČLENSTVU 
odbor oddílů členů průměr 
 1923 1925 1923 1925 na oddíl 
Skauti 614 610 20.775 17.058 27 
Skautky 131 123 2.227 1.802 11 
Vlčata 38 22 724 422 19 
Šotkové 7 7 125 115 16 
Roveři 4 6 90 110 18 
Old skauti 47 56 811 769 14 
Old skautky 3 19 5 49 5 
Vodní skauti 7 7 80 114 16 
Tábornici . 21 11 380 224 20 
Členové Svazu zakládající a přispívající .  101  
Členové Místních sdružení  1 500  
Činovnický sbor  2 843  
Celkem 872 847 28 017 25 107  
Tudíž úbytek 2.910 členů. 

 

Siť zpravodajská: 
 počet žup početokresů počet zpravodajů jejích zástupců 

1. I. 1922 18 73 97 
1. I. 1923 24 98 129 
l. I. 1924 28 126 196 
1. I. 1926 32 132 240 

 

Sbor zpravodajský 
povolání muži % ženy % celkem % 
profesoři a učitelé ............ 87 36 11 4.5 98 40,5 
úředníci a zřízenci 61 25 5 2 66 27 
lékaři 19 8 11 1 21 9 
obchodníci a·živnostníci 16 7   16 7 
dělníci a řemeslníci . 10 4   10 4 
inženýři 6 2,5   6 2,5 
právníci 6 2,5   6 2,5 
vojáci 3 1,5   3 1,5 
studenti 2 1   2 1 
jiná povolání 10 4 2 1 12 3 
Celkem 220 91.5 20 8,5 240 100 

Vodní skauting přimknul se těsněji ke Svazu a Old skauting vybudoval svůj definitivní program 
ideový i praktický.Nastolen nový řád Táborníků. Upraveny byly poměry na Karpatské Rusi a na 
Slovensku ustavením žup a zhuštěním okresů. 
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Sbor činovnický byl sestaven takto:  poč. členů 

Ústřední Rada 20 
Náčelnictvo 14 
Plnomocní místonáčelníci 3 
Funkcionáři ústředí a mimořádní 8 
Župní a okresní zpravodajové a jejich zástupci 240 
Tajemníci župních a okresních zpravodajů .. 62 
Sboroví vůdcové, jejich zástupci a tajemníci 80 
Zdravotní kapitáni a vůdcové 34 
Vůdcové oddílů a jich zástupci 1 756 
Správcové skautských Poraden 26 
Odborní instruktoři 590 

Celkem 2 843 
 

Za  nepřítomného a omluveného zpravodaje pro Lesní školy, br. Fr. Elstnera byla přečtena  zpráva 
Ústřední Lesní školy (Střediska táborové výchovy vůdců): 

� pokusy o zařízení stálé školy na vlastních pozemcích nevedly dosud k cíli  
� způsob práce je přesně určen řádem, který byl vydán náčelnictvem v den ustavení Ú. L. Š.  
� platí zásada, že absolventi kursů se zavazují k trvale prospěšné práci svazovým zájmům  
�  absolvent tvoří Kruh pracovníků Ú. L. Š.  
� šátek s odznakem školy je pietního vzpomínkového rázu 
� Zahájeným kursům Moravsko-slezské Lesní školy by nebylo  na závadu, kdyby 

instruktoři·M.S.L.Š. byli činně účastni na vedení kursů :ústředních 
� statistika dosavadních tří kursů bude dohotovena v březnu. 

Následovala zpráva o hospodaření Svazu 
Byla ukončena prohlášením hl. revizora: Při revizi nebylo shledáno závad, doklady shledány v úplném 
pořádku všechny příjmy i vydání byly náležitě odůvodněny. Ústřední radě bylo uděleno absolutorium za 
činnost v letech 1924-1926. 

Poté byly  provedeny volby. 0devzdáno bylo celkem 327 hlasovacích listin. Z toho byly  53 hlasy roztříštěny 
a jeví se výsledek  voleb takto: 

Ústřední Rada  
Starosta: dr. Vavro Šrobár 
Místostarostové : Bronislava  Herbenová, Jos. Rössler-Ořovský, inž. Ed. Schwarzer  
Členové: Petr Gajdík, Fr. Ježek, V.Melichar, inž. J. Nečas, Ed.Riedl, dr.Aug.Riegl, dr. V Říha, Václav 
Sladky, inž. L. Šimek, dr. A. Štefánek, Jos. Vavřín.  
Náhradníci: Jan Saliterník, Vil. Hron (Benešov), Em. Laštovička, Jos. Řeháček, Fr. Stehlík. 
Revisoři účtů: Aug. Brožek, dr. Fr. Herles;  Ant. Vosátka.  
Předseda čestné rady dr. J. Fuhrich . 

Náčelnictvo 
Náčelník A. B. Svojsík 
Náčelní pro dívčí skauting Em. Milčicová 
Místonáčelníci: Jan Novák, Sl. Řehák (Jičín), Aug. Šrámek (Nymburk) 
Hlavní zpravodajové Náčelnictva : dr. Jos. Šimánek, Lud. Sobotová 
Členové: Fr. Elstner, Vl. Herles, Ed. Skřivan, St. Stejskal,L. Syllabová-Filipová, Ed. Štorch, K. Vodenka, Vl. 
Wildmann 
Náhradníci: PhMg. Zachová,  Vrat. Židlický, I. Šimsa, J. Nušl 

Text nebyl jazykově upraven, byl ponechán původní pravopis i užívané výrazy. 
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7 .  kmenový sněm 
konaný v Kutné Hoře 

ve dnech 19.- 21. 10. 2007 
  

 

Úvod 
Tato samostatná příloha zahrnuje nejdůležitější skutečnosti o 7. sněmu kmene dospělých, zejména pro ty, 
kteří se sněmu nemohli zúčastnit. Některé - obsáhlé texty (zejména zpravodajů) byly zkráceny, ponechány 
byly zejména informace o výhledu jejich činnosti. Některé příspěvky, které bývají běžnou součástí 
pravidelných rubrik Kmenových novin OS jsou otištěny  v těchto rubrikách. A ještě něco, co se nevešlo do 
oficiálních textů. Na všech sněmech, které jsem absolvoval bylo vždy cítit různé názorové proudy, 
vystupovala tam různá lobby. Na tomto sněmu to bylo jinak, vládla tam nebývalá pohoda, které rádi říkáme 
skautský duch, myslím, že jsem to necítil jen sám.     Gog  

Kandidáti do ná čelnictva Kmene dosp ělých 
volené:   nevolené:  

Náčelník Vladimír Köhler – Mika  Organizační zpravodaj Jiří Klikoš – Číňan 
Místonáčelní Hana Kaprálková – Hanka  Zpravodaj pro RS Ivo Fišera – Rony 
Místonáčelník Vladimír Stránský – Sása  Duchovní zpravodaj  František Radkovský 
Výchovný zpravodaj: Zbyšek Lajczyk – Sidžo    
Zahraniční zpravodaj  Jan Adamec – Tarzan    
Tiskový zpravodaj Jiří Žáček – Gog    

 
Předsněmovní  diskuse  náměty a komentář pro 7. sněm Kmene dospělých 
���� od br. Žá čka, aby Kmenový sn ěm vyzval členy KD k v ětší podpo ře KN 

Doporučit, aby přispívající ještě více využívali místního skautského tisku. 
���� od br. Kole čkáře, aby se Kmenový sn ěm vyjád řil k legislativní úprav ě existence Kmene dosp ělých 
pouze na základ ě Řádu KD, a nikoliv p ůvodního Statutu (který byl zrušen).  Řád KD stanoví 
v článcích: 

Není pochyb, že náčelnictvo řídí záležitosti KD v tomto směru i jinak podle Řádu. 
���� od ses. Fouskové, aby Kmenový sn ěm označil spolupráci s rovery a juniorskými kluby KD za 
prioritu programu p říštího ná čelnictva   

dát do usnesení KS 
���� z Moravskoslezského kraje, z jehož sn ěmu vyplynul návrh do p ředsn ěmovní diskuse, aby pro 
pietní výpravy k Ivan čeně prosazovalo NKD charakter celostátní akce 

dát do usnesení KS 
���� z Ústeckého kraje, litují, ze mají Kmenové noviny formát A5 a doporu čují, aby byly barevn ější; KN 
hodnotí p řesto velmi dob ře 

barevnou přílohu nelze více rozšiřovat (náklady); grafiku br. Gog zahrnuje pravidelně 
 

Slovo vůdkyně SO  Vážené a milé sestry, vážení a milí bratři,  chci pozdravit vaše setkání za Svojsíkův 
oddíl a dovolím si ocitovat kousek projevu, který bratr Jan Písko pronesl na letošní členské schůzi 
Svojsíkova oddílu. Nazval ho Vyznání smyslu skautingu: K vymezení podstaty našeho hnutí přispěl 
Svojsíkův oddíl na konci století patnáctibodovou charakteristikou Svojsíkova skautingu. Chtěli jsme shrnout, 
co můžeme nabídnout našim občanům a celé společnosti. Skauting přináší návod, jak hledat ve světě 
životní orientaci. Podstatná je výchova charakteru, motivace a podpora vzdělání, získání tvořivého životního 
stylu. Avšak teprve dospělí skauti mohou ovlivnit společnost, v rodině, obci, podniku, parlamentu, ve všech 
prostředích, které mají přetvářet podle skautských zásad. Víte, že se jistým osobám tyto zásady stejně jako 
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klíčová slova skautské služby „povinnost-odpovědnost-kázeň“ nelíbí. Ale tyto principy, osvojené výchovou, 
vyjádřené pojmy čest a svědomí, které nelze nahradit paragrafovaným předpisem, mají moc překlenout  
propast mezi právem a spravedlností, pro všechny generace a kultury. Neskautské, přesto „legální“ tvrzení, 
že co není zakázáno, je dovoleno, a odtud jen krůček k tomu, že dovoleno je všechno, co je možné, patří 
k projevům pokleslé morálky, neboť ne vše legální je morální a ne vše dovolené prospívá. Také výchovu 
chápeme jako určitý proces s cílem naučit člověka, který má-li vést jiné, musí ovládat napřed sám sebe. 
Celoživotní členství ve skautském hnutí byla myšlenka 3. kmene, ustaveného po r. 1989. Společenství 
dospělých skautů mělo být nejen pokračovatelem skautských programů, zejména v oblasti kultury, sociální 
práce, mezinárodních vztahů a zdrojem intelektuálního potenciálu hnutí, s celým systémem vzdělávání, 
lesních škol, ale i nezávislým ekonomickým zázemím. Dospělí skauti jsou nositeli kontinuity hnutí 
v organické jednotě všech věkových kategorií. Jejich interakce může rozšířit prostor k dialogu obohacený 
pluralitou pohledů na svět i mimo hnutí, s důrazem na vytváření přátelských vztahů.  
A tak bych mohla ve čtení pokračovat. Bylo velmi těžké vybrat jen část a nechci vás zdržovat od důležitého 
jednání, k němuž vám přeji, aby se práce dařila, přinášela vám radost a našemu hnutí i naší společnosti 
prospěch.   Hana Bouzková – v ůdkyn ě Svojsíkova oddílu  
 
Zpráva náčelníka kmene dospělých a hodnoceni programového prohlášení minulého sněmu Bratři a 
sestry, vážení hosté!   Uplynuly nám, téměř na den, tři roky od minulého 6. sněmu našeho kmene. Skončilo 
opět jedno volební období činovníků a podle Stanov Junáka i Řádu KD dostali letos důvěru ve volbách 
v klubech, střediscích, okresech i krajích noví nebo staronoví činovníci, kteří budou vykonávat svoje funkce 
po další tři roky. Než se  v neděli rozejdeme, měli bychom mít zvoleno i nové Náčelnictvo KD Junáka a znát 
jeho představy o úloze a činnosti kmene v následujících třech letech. Na posledním našem sněmu 
předstupovali před vás kandidáti s připraveným společným Programovým prohlášením o své představě 
hlavních priorit našeho kmene. Tento dokument byl později přijat celým Náčelnictvem kmene dospělých. 
Dovolte mi dnes zhodnotit, jak se vytčené cíle podařilo uskutečnit: Hlavní motto Programového prohlášení 
NOS „Skauting je jen jeden – proto jsme a chceme nadále  být spolu s mladou generací skaut ů a 
skautek v naší spole čné organizaci „Junák – svaz skaut ů a skautek ČR“ bylo přijato velice sympaticky 
ve všech  kmenech i ve všech orgánech Junáka. Dnes je náš kmen brán, díky mnoha dalším krokům, jako 
nezpochybnitelná součást Junáka. 
PROGRAMOVÉ  PROHLÁŠENÍ  NOS  obsahovalo 3 hlavní oblasti naší činnosti: 
1) SLUŽBA HNUTÍ  – služba našemu hnutí je především věcí nás dospělých, jsme zde od toho, abychom 
se věnovali všemu, co naši mladí nezvládnou nebo na co nemají čas, protože vedou oddíly a střediska a 
navíc mají svoje zaměstnání, děti, rodiny; musíme proto pomáhat jako činovníci nebo i fyzicky tam, kde 
naše síly stačí; 
a)   práce pro mládež :  � působíme jako činovníci středisek, ORJ, KRJ; mnozí vedou oddíly nebo tábory  
� pomáháme s opravami majetku, stavíme tábory, působíme mnohde jako správci nemovitostí  � z našich 
řad pochází desítky instruktorů a lektorů lesních kurzů, lesních škol, členů zkušebních komisí. Do této 
oblasti patří i vzdělávací akce pořádané přímo naším kmenem, protože zhruba třetina absolventů je 
mladších 35 let a třetina mladších 50 let. Podařilo se uskutečnit další ročník naší lesní školy a seminář 
„Digitální technologie ve skautské praxi“. Uskutečnili jsme i seminář „K novele ŘVČČ“, který společně 
s Kruhem našich Lesních škol sbíral poznatky a náměty k novému Řádu vzdělávání Junáka, jehož novela je 
po téměř třech letech stále na začátku  a do Sněmu Junáka na jaře 2008 nebude připravena. Jednou 
z nejznámějších aktivit v této oblasti je Skautská univerzita Pardubice (SKUNIPA) – z činovníků obětavě 
zajišťujících tuto vzdělávací akci si zaslouží jmenovat alespoň br. Ing. Jiřího Klazana CSc. – našeho Kyba, 
který za svoje nezměrné aktivity obdržel vyznamenání zlatý stupeň Sv. Jiří. 
b)  vytvá řet veřejné mín ění o skautingu a Junáku: rodiče dnešních dětí ani ostatní veřejnost nevědí, co je 
skauting; a pokud nebudou rodiče přesvědčení o správnosti skautské výchovy, nebudou posílat svoje děti 
do našich oddílů. A zde je veliká příležitost pro naše aktivity, v letošním roce stého výročí skautingu se zdá, 
jako by bylo vše v pořádku, desítky relací v televizi, přenosy ze Světového jamboree v Anglii, spousty 
vnitrostátních akcí jako výstav, skautských dnů, to vše působí v očích veřejnosti ve prospěch skautingu. 
Díky proto všem, kteří přispěli i tou nejskromnější akcí! Ale jak to bude až letošní oslavy skončí? Měli 
bychom se připravovat už na příští rok, regionální media, naše skřínky, nic nesmíme zanedbat. Rodiče věří 
více známým lidem ze svého okolí než celostátním mediím. V této oblasti bych chtěl poděkovat br. Ing. 
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Jiřímu Žáčkovi – Gogovi, který i přes značné zdravotní problémy dokázal vytvořit další ročníky Kmenových 
novin. Začalo se pracovat s webovými stránkami, ale dosud se nepodařilo naše stránky řádně zprovoznit. 
Nevzdáváme se a snad se to příštímu náčelnictvu podaří. 
c)  Starost o historii , vzhledem k tomu, že historická komise měla dlouhodobé problémy se začleněním 
do struktury Junáka, převzalo ji na jaře 2005 náčelnictvo našeho kmene mezi své odborné komise a tak 
pomohlo vyřešit ekonomické zabezpečení historické komise. Když v roce 2006 byl ustaven NJ Skautský 
institut A.B.Svojsíka, jehož náplní je i bádání na úseku historie, byla historická komise dána k disposici 
SI ABS. Nezastupitelnou úlohu pro nás však mají vzpomínky pamětníků a reprodukce listinných památek na 
stránkách Kmenových novin OS. 
2) Druhá základní oblast SPOLUPRÁCE: Spolupráce a komunikace ve střediscích je věcí vzájemného 
respektu a porozumění mezi oddíly i činovníky střediska. Každý z nás si je určitě vědom nutnosti dobrého 
vztahu mezi starší a mladou generací skautů. Buďme mladým dobrými rádci a pomocníky, ale respektujme 
jejich skautskou stezku, která se samozřejmě nesmí odchýlit od poslání skautingu. A stejně respektujme i 
svoje vrstevníky, skautské bratrství se nesmí nikdy stát pouhou frází!  Na úseku spolupráce a vzájemné 
komunikace kmene se všemi orgány Junáka, včetně VRJ a NJ, se situace podstatně zlepšila, můžeme 
konstatovat, že jsme respektováni.Tento vzájemný dobrý vztah se odrazil i v dosud přijatých řídících aktech 
Junáka. Na mnoha vzájemných schůzkách s pověřenými tvůrci předpisů (Ing. Polák-Kasař, Bořek Slunéčko 
a další) jsme hledali cestu, jak zakotvit v předpisech existenci našeho kmene a nenarušit vztah státu 
k dětské organizaci. Po Stanovách Junáka druhý nejdůležitější předpis (Junáka) „Organizační řád a 
systemizace“ byl v říjnu 2005 schválen a je v něm řada ustanovení o nás. Naše kluby jsou postaveny na 
úroveň ostatních oddílů středisek, všichni vedoucí klubů dostávají zdarma časopis „Skautský svět“ a jsou 
členy střediskové rady s hlasem rozhodujícím. Zachovali jsme si svoji řídící síť, na svých sněmech si volíme 
zpravodaje s hlasem rozhodujícím do ORJ i KRJ, máme a volíme si svoje náčelnictvo kmene dospělých což 
dívčí a chlapecký kmen nemají, v NJ máme dva zástupce s hlasem rozhodujícím. Důležité je, že v OŘ je 
odkaz na Řád kmene dospělých, který nahradil dřívější Statut. Změna byla provedena proto, že statuty mají 
v Junáku pouze zvláštní jednotky a náš kmen je třetím kmenem Junáka a ne Zvláštní jednotkou Junáka; 
diskuse na toto téma už nadobro skončily. Řád kmene dospělých byl schválen a platí od 1.1.2007. Kopíruje 
prakticky náš dosavadní statut, t.zn. že jsou v něm zakotvena všechna  důležitá ustanovení; je v něm 
zachován i dosavadní název pro interní styk – úplný text bude zveřejněn jako příloha prosincového čísla 
Kmenových novin. Stručně řečeno, ve výchovném hnutí, jakým vždy Junák byl, budou vždy na prvním místě 
mladé kmeny, výchova mládeže. Je důležité si uvědomit, že stát a společnost toto vyžaduje a za to cca 80% 
rozpočtu Junáka je hrazeno z dotací státu. Z těchto důvodů musí požadavek státu respektovat i legislativa 
Junáka, zejména nejvyšší předpis, Stanovy Junáka, které schvaluje Ministerstvo vnitra. Proto podrobnosti o 
právech a povinnostech našeho kmene jsou mimo Statut Junáka, v dalších interních předpisech, které stát 
neschvaluje. Dalším významným aktem bylo zřízení Zvláštní jednotky Junáka, Hospodářské správy Kmene 
dospělých k 1.1.2006. Jedná se o právní subjekt, který byl zřízen pro plnění organizačně - právních a 
hospodářských činností ve prospěch Kmene dospělých Junáka. Přeloženo do češtiny to znamená, že nyní 
máme možnost zajišťovat naše akce sami a nemusíme již např. zajišťovat ekonomickou stránku semináře 
v Chrašticích u Příbrami přes středisko v Turnově. A skončily rovněž diskuse o tom, že ZJ by měl být celý 
náš kmen nebo jeho náčelnictvo. Z dalších dokumentů schválilo NJ novely Statutu ŘZSX a Statutu medaile 
Syrix. Statuty byly novelizovány v souladu s dalšími předpisy o vyznamenáních Junáka. Schválením těchto 
předpisů došlo k zásadnímu a pro nás kladnému vyřešení problémů, které nás pronásledovaly po řadu let. 
Navázali jsme úzkou spolupráci s Roverským odborem Junáka a sestra Míla Fousková se pravidelně 
účastní zasedání Náčelnictva kmene dospělých; dnes večer ji uvidíte i v trochu jiném světle, jako 
šéfdirigentku skvělého skautského vokálního souboru Cantuta, mimochodem nového klubu našeho kmene. 
ROJ nás pozval i na svoji největší letošní akci OBROK (na 1300 účastníků), kde jsme měli několik besed o 
činnosti našich klubů a aktivitách kmene dospělých. Tříletá spolupráce s ROJ přináší první ovoce; Na území 
Prahy vzniklo 6 nových klubů KD z roverů. snad se přiblížíme našemu cíli, aby roveři neodcházeli z Junáka 
a zůstali skauty po celý život. Velký podíl na úspěšné spolupráci s ROJ má br. Ing. Ivo Fišera – Rony, který 
věnoval spousty času této problematice. Myslím, že pro každého z nás se stalo samozřejmostí heslo 
„Jednou skautem, navždy skautem“. A myslím si, že je velice důležité, aby po skončení roverského věku 
zůstávali tito skauti a skautky nadále v Junáku, protože příslušnost ke skautské organizaci provokuje 
v každém ty lepší stránky jeho osobnosti! Je proto nutné, abychom vytvořili prostor, kam může tato mladá 
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generace přejít, až se nabaží roverských aktivit, místo, kde může najít svoje další uplatnění. Oni svoje místo 
hledají, ale po besedách s nimi jsme překvapivě zjistili, že toho o naší činnosti, o možnostech, vědí velice 
málo, volají po větší informovanosti. Snažme se jim proto při osobním styku nabídnout prostředí rozumných, 
dospělých lidí. Nenuťme je dělat vše tak, jak jsme zvyklí. Ať si vytvoří na středisku svůj vlastní klub, ať si jej 
nazvou podle svého, ať si vytvářejí svůj program. Jediným kritériem musí být soulad s posláním a principy 
skautingu. Važme si těch mladých a pečujme o ně – neumím si představit budoucí lidskou společnost bez 
skautů, myslím, že nikdo z nás takový stav nechce dopustit. 
3)  ŽIVOTNÍ  STYL   My všichni i v dospělém věku zůstáváme skauty – to nám nikdo nedokázal vzít ani v 
době německé okupace, ani v době komunistických zákazů! Myslím, že ve věku dospělosti, a potom i v tom 
starším období dospělosti, bychom si měli nejen pomáhat, ale i si hrát, sami sobě dokázat, že spoustu věcí 
umíme a vydržíme. Je v tom i kus recese, ale to je právě to,co vytváří skvělou atmosféru mezi přáteli, 
kamarády, zkrátka skauty. Je to báječný pocit, když stojíte s x-křížky na hlídce mezi stany a kolem vás 
pochrupují spokojeně vaši vrstevníci, když v Anglii na Světovém jamboree potkáte stovky skautských kmetů 
z Čech a z očí všem září radost, že se splnil jejich životní sen, když ve Sluneční zátoce potkáváte staré 
známé. A za to dík všem těm, kteří tyto akce organizují, pořádají a mají s tím spoustu starostí.Čím jsme 
starší, tím jsme závislejší na svém okolí, lpíme více na svých kamarádech, na dobrém slovu. Náčelnictvo 
pověřilo sestru místonáčelní zajištěním aktivit v této oblasti, od přání k osobním výročím až po síť 
dobrovolníků na telefonu. 
Omlouvám se všem a všemu, na co se nedostalo v mé zprávě Dalo by se povídat o Skautském muzeu 
v Nižboru, O oslavách 100. výročí narození Jaroslava Foglara, Velena Fanderlika, o výstavách, táborech. 
Za ta tři léta se stalo mnoho věcí a čas je limitován. Jednotliví členové náčelnictva vás budou informovat o 
dění ve svěřených úsecích.  Přeji přátelskou pohodu dalšímu jednání! 
V Chlumci n.C. 18.10.2007.     Vladimír Köhler – Mika  ná čelník Kmene dosp ělých Junáka  

Zpráva o charitativní činnosti Kmene dospělých  V této oblasti se snažíme o naplnění 3. bodu 
skautského desatera – SKAUT JE PROSPĚŠNÝ A POMÁHÁ JINÝM. Předpokládám, že každý z nás 
nějakým způsobem přidává svůj kousek do obrovské skládačky služby. Někdo jako jednotlivec, někdo 
prostřednictvím svého klubu. Takže jsem tyto kousky posbírala a složila z nich mozaiku, která snad bude 
inspirací pro ostatní. Jako kmen dospělých jsme podpořili sbírku „Postavme školu v Africe“ a předali jsme 
Junáku na konto tohoto projektu 14780 Kč.  Další činnosti, které probíhají průběžně: � návštěvy nemocných, 
pohovoření, četba � doprava invalidních osob � nákupy a pomoc v domácnosti u dlouhodobě nemocných 
� přivážení a odvoz členů na schůzky klubu � koncerty při charitativních akcích � návštěvy domovů 
důchodců � šití panenek KIWANIS � spolupráce s dětským domovem � sběr věcí pro charitu a Červený kříž 
� dárcovství krve � příspěvky na Adventní koncerty � adopce na dálku.     Hana Kaprálková - mistoná čelní  

(Příspěvky zpravodajů byly omezeny pouze na nejaktuálnější sdělení) 

Ze zprávy zahraničního zpravodaje 
2007 
 

▪  39. evropské fórum v Grossarl 13.-20.1. (2 delegáti). 
▪  6. evropská konference ISGF v polském Krakově 20.-24.6. (6 delegátů). 
▪  21. světové jamboree v anglickém Chelmsfordu 23.7.-10.8. (1 člen v Info centru ISGF). 
▪  Polské národní jamboree v Kielcích 13.-18.8. (4 delegáti). 
▪  11. česko-polsko-slovenské setkání v Bílé-Mezivodí v Beskydech 4.-7.10. (8 delegátů). 

         Organizaci zajistili bratři Marek Matýsek, Zbyšek Lajczyk a Miloš Gurecký. 
Další 
činnost:  
 

Příprava dokumentů pro Světovou kancelář ISGF. 
Příprava zpráv o mezinárodní činnosti KD pro Kmenové noviny. 
Překlad dokladů a článků z cizojazyčných publikací. 
Příprava pravidelných článků pro středoevropský časopis Zentraleuropa Aktuell (3 x za rok). 
Příprava článků pro World Gazette Mondiale  
Vyřizování mezinárodní skautské korespondence. 
Osobní kontakt se skauty a skautkami jiných zemí. 

Jan Adamec-Tarzan,- zahrani ční zpravodaj KD  
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Ze zprávy výchovného zpravodaje 
Prosím návrhovou komisi, pokud tak již neučinila, aby zapracovala do usnesení sněmu připomínku ses. Míly 
Fouskové, zástupce Roverského odboru Junáka ve kmeni dospělých, a to, aby náš sn ěm ozna čil 
spolupráci s rovery a juniorskými kluby KD za prior itu programu p říštího ná čelnictva. 
Od počátku mé práce jako VZ bylo velkým přáním, aby se postupně dařilo to, že se bude z našeho 
vynaloženého úsilí na  obou stranách věkové škály ztrácet co nejméně energie, a že se bude čím dál 
více…“ snoubit invence mládí s moudrostí a zkušeností stáří“Velmi mě potěšilo, že ve zdravici našemu 
sněmu od br. Vítka Koutenského-Pudila, vedoucího roverského odboru, kterou přečetla ses. Míla Fousková 
bylo doslovně uvedeno jeho přání za rovery, které je téměř totožné a to: Využít “energii a nápaditost roverů 
a moudrost a vyrovnanost dospělých“ Ivo Fišera – Rony, výchovný zpravodaj  

Ze zprávy tiskového zpravodaje 
Odhad vývoje KN   Pokračovat ve vydávání podmiňuji několika předpoklady: 
� bude dostatek příspěvků, zejména z činnosti klubů 
� nalezneme dostatečnou finanční podporu v rozpočtu kmene 
� dokážeme je vhodně zkombinovat s W-stránkami, a tak plynule nechat KN nahradit modernější formou 
� budu schopen pokračovat, nebo nalezneme nějakého jiného 
Zlepšení KN 
� zlepšit grafickou stránku, zejména doprovodné kresby 
� naučit se vybírat ty vhodné, „správné“ fotografie. 

Jiří Žáček – Gog,  tiskový zpravodaj  
 

Výzva seniora Sboru nositelů ŘZSX   Součástí KD je i Sbor nositelů Řádu zlaté Syrinx. Podle Statutu 
tohoto řádu je to dvanáct živých nositelů, členů KD. Tento počet je t.č. naplněn. Počet nositelů ŘZSX mimo 
KD omezen není. Nositelé ZSX jsou povětšinou v létech, kdy nemoci nedovolují účast na našich akcích a za 
morbidní lze považovat striktní ustanovení o počtu nositelů ŘZSX. Ale toto ustanovení dává možnost 
přehledu o počtu živých nositelů, což se o mnohých nositelích jiných čestných vyznamenání nedá říci. 
Právě pro vyšší věk nositelů ŘZSX je nutno dopředu vybírat možné další nositele, což ovšem neznamená 
navrhovat kohokoliv, kdo nemá zásluhy či předpoklady pro ocenění tímto řádem. Ve sněmovních 
materiálech jste dostali směrnice pro udělování všech vyznamenání KD, kde se dočtou i o nutnosti 
dodržovat jakousi posloupnost od bronzového stupně až po zlatou Syrinx. To předpokládá nejen dodržovat 
tuto směrnici, ale i rozhlédnout se do řad těch, kteří už pro Junáka a především pro náš Kmen dospělých 
velký kus práce udělali, aby mohli být na vyznamenání ŘZSX v příhodném čase doporučeni. Evidenci 
vyznamenání Syrinx i Řádu zlaté Syrinx vede obětavě br. Chládek-Carda, u něhož jsou založeny i návrhy 
na udělení ŘZSX, které splňují všechna potřebná kritéria; platnost jejich trvání musí být znovu ověřována při 
jejich případném projednávání. Prosím vás proto, abyste tyto informace přijali za své a do budoucna se jimi 
řídili. Přeji vám radostné dny.   Miroslav Moravec – Kudla, senior Sboru nositel ů ŘZSX   

 
Informace ze Svojsíkova oddílu  První čs. ministr financí a tvůrce čs. měny Alois Rašín říkával, že „za 
práci pro vlast se neplatí“. Skautští činovníci nejsou za svoji práci pro hnutí placeni. V písemných 
materiálech máte informaci o čestných létech Junáka. Je to vlastně takové „pohlazení na duši“, které 
každého potěší. Využívejte ho, pohlazení pro duši není nikdy dost.    Mir. Kubát – Sir zástupce SO v NKD  
 

Programové prohlášení náčelnictva Kmene dospělých   
Noví kandidáti Náčelnictva Kmene dospělých pokládají základní motto Programového prohlášení 
dosavadního náčelnictva za vyjádření svého vztahu ke skautskému hnutí: 
“Skauting je jen jeden“, proto jsme a chceme nadále být spolu s mladou generací skautů v naší společné 

organizaci „Junák – svaz  skautů a skautek ČR.“ 
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Postavení kmene dospělých v Junáku se stabilizovalo, vzájemné vztahy se zlepšily, ale stále zůstávají tři 
základní oblasti našeho působení ve skautském hnutí: 
1. SLUŽBA skautingu, Junáku, podle potřeb, zejména: 
a) pomáhat při práci s mládeží: � organizačně – činovníci středisek, VOJ, právní a technická pomoc 
� při výchovné činnosti, lektoři, instruktoři, členové komisí, příručky � fyzicky, správa budov, opravy, 
jednorázové akce; 
b) pomáhat vytvářet veřejné mínění o Junáku a skautském hnutí prostřednictvím: 
� celostátního a regionálního  tisku, rozhlasu, televize � skautského tisku, video nahrávek, výstav,vývěsních 
skříněk � publikací o skautingu, příruček, � místních, veřejných i ryze skautských akcí; 
c) věnovat se zachování kronik, listin i ostatních artefaktů ve střediscích i VOJ; � organizovat „Skautskou 
paměť  � pomáhat SI ABS vytvořit síť kvalifikovaných dobrovolníků.  
2.   SPOLUPRÁCE   všech tří kmenů Junáka i jednotlivých činovníků na všech úrovních, zejména: 
a) udržovat dobré vztahy a vzájemný respekt mezi kmeny i orgány Junáka,  
b) ve spolupráci s ROJ vytvářet podmínky pro přechod starších roverů a rangers do kmene dospělých, 
c) spolupracovat na legislativě Junáka, 
d) spolupracovat na poli mezinárodních vztahů s ostatními skautskými organizacemi včetně ISGF. 
3.   ŽIVOTNÍ  STYL  - Chceme se řídit heslem: „Skauting – životní styl dosp ělých“  
Skautská výchova nemůže končit dosažením věku dospělosti, její působení musí provázet každého z nás 
po celý život a společně musíme působit i na celou ostatní společnost. Proto zejména musíme a chceme: 
a) spoluvytvářet podmínky pro skauting všech kategorií dospělých v rámci Junáka; moderní variabilní 

metody při zachování výchovných cílů, 
b) spolu s propagací celospolečenských cílů skautingu dospělých na veřejnosti zvýrazňovat 

i nezastupitelnou úlohu skautské výchovy mládeže, 
c) vydávat nadále Kmenové noviny, jako informační a zájmový tisk pro dospělé,  
d) zvýrazňovat skautské ideje při mezinárodních stycích. dospělých. 
V Kutné Hoře 20.10.2007.    Sestra a brat ři: Hana Kaprálková, Jan Adamec, Vlad. Köhler,  

Zbyšek Lajczyk, Vlad. Stránský a Ji ří Žáček 

Závěrečná řeč seniora 7. kmenového sněmu 
Sestry a bratři,  po třech letech skončila další etapa vedení našeho Kmene dospělých, po třech letech 
nastupuje do funkce nové náčelnictvo. Prostě – „Král zemřel – ať žije král ! A to bývá dobrá příležitost 
k hodnocení i plánům. Po letech tápání a hledání jakéhosi pofidérního sebeurčení našel Kmen dospělých 
pod odstupujícím vedením své svébytné místo v našem Junáku, svazu skautů a skautek ČR a za to mu 
patří dík.  

Miroslav Moravec – Kudla, senior sn ěmu kmene dosp ělých 

Usnesení  7.  sněmu  kmene  dospělých (KD)  Sněm schválil v první den jednání jednací řád a volební řád 
sněmu a zvolil příslušné sněmové komise: 

a) komisi volební, jež zvolila za svého předsedu br. Moravce, 
b) komisi návrhovou, jež zvolila za svého předsedu br. Plchota, 
c) komisi mandátovou, jež zvolila za svou předsedkyni ses. Nekolovou. 

2) Sněm vyslechl zprávu náčelníka KD a volených zpravodajů za uplynulé funkční období náčelnictva a 
vyslovil odstupujícímu náčelnictvu kmene absolutorium s poděkováním za dosavadní práci, která 
zvýraznila úlohu a postavení KD v Junáku, jako jeho nedílné součásti. 

3) Sněm potvrzuje platnost volby nového náčelnictva KD ve složení:  

náčelník br. Vladimír Köhler - Mika 
místonáčelní:  Ing. Hana Kaprálková 
místonáčelník Ing. Vladimír Stránský - Sása 
zahraniční zpravodaj Dr. Ing. Jan Adamec - Tarzan 
výchovný zpravodaj br. Zbyšek Lajczyk - Sidžo 
tiskový zpravodaj Ing. Jiří Žáček - Gog 
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4) Sněm vyslechl stručné shrnutí předsněmové diskuse KD (přednesené br. Vladislavem Jechem) a 
výsledky následné rozpravy vtělil do následujících bodů tohoto usnesení. 

5) Kmenový sněm ukládá příštímu náčelnictvu, aby spolupráci s rovery a juniorskými kluby KD považovalo 
za prioritu svého programu tak, jak se k tomu zavázalo ve svém programovém prohlášení. 

6) Sněm pověřuje náčelnictvo KD, aby při projednávání jednorázových celostátních akcí na náčelnictvu 
Junáka přihlíželo k termínům konání dalších tradičních akcí dle jejich historického významu a pokusilo 
se dosáhnout v náčelnictvu Junáka vyhlášení současné skautské mohyly Ivančeny za skautský 
památník. 

7) Kmenový sněm doporučuje náčelnictvo KD a členy KD k větší podpoře Kmenových novin a hledání 
prostředků, které povedou k jejich  zkvalitnění. 

8) Kmenový sněm doporučuje náčelnictvu KD věnovat pozornost přípravě lesních škol a včlenit do nich 
i program pro nejmladší členy KD. 

9) Kmenový sněm pověřuje náčelnictvu KD vypracovat kalendář významných skautských akcí 
s historickým významem a věnovat  jim zvýšenou pozornost při jejich přípravě.  

10) Kmenový sněm pověřuje náčelnictvo KD zaměřit svou pozornost ve spolupráci s jednotlivými regiony a 
jednotlivými kluby na zajišťování archivních materiálů pro program „Skautská paměť“.   

11) Kmenový sněm schválil programové prohlášení nového náčelnictva KD. 
12) Sněm pověřuje nové náčelnictvo KD informovat o průběhu a výsledcích sněmu všechny články KD 

prostřednictvím Kmenových novin, Junák hlásí a dalším vhodným způsobem. 
13) Sněm děkuje sestře Hance Kaprálkové, bratrovi Jaroslavovi Chládkovi a přístavu „DOBRÉ NADĚJE“ a 

jeho členům z Kutné Hory za pečlivou přípravu a náročnou organizaci sněmu KD v Kutné Hoře. 
Usnesení přijato hlasováním účastníků: pro - 68 hlasů,  proti - 0 hlasů, zdrželi se - 3 hlasy. 

Kutná Hora 21. října 2007 

Zápis1. zasedání náčelnictva Kmene dospělých Junáka Kutná Hora    sobota 20. října 2007  
Přítomni : sestry Eva Hörnerová, Hana Kaprálková, Marie Myšáková a bratři Jan Adamec, Jaroslav Frič, 
Miloš Gurecký, Miroslav Hlaváč, Čestmír Janata, Vladislav Jech, Jiří Klikoš, Vladimír Köhler, Zbyšek 
Lajczyk, Ladislav Marek, Marek Matýsek, Pavel Pokorný, Zdeněk Maxmilián, Miroslav Moravec, Josef 
Richter, Vladimír Stránský, Josef Svéda, Jiří Wolf, Jiří Žáček.  Nepřítomní : Luboš Lehký, František Hron a 
Jiří Horňák 
Program 
1) br. Náčelník Köhler přivítal přítomné členy NKD a navrhl jmenovat zpravodaje:  

Náčelnictvem kmene dospělých byli jednomyslně jmenováni tito zpravodajové.  

duchovní rádce KD mons.  František Radovský, s hlasem poradním  
organizační zpravodaj Jiří Klikoš - Číňan, s hlasem rozhodujícím  
zpravodaj pro spol. s rovery  Ing. Ivo Fišera, s hlasem rozhodujícím 

2) Členové NKD po diskusi odsouhlasili, že v listopadu 2007 postačí zasedání RNKD a ta navrhne 
termíny druhého zasedání NKD a zasedání dalších vč. příští Kmenové porady. 
3) Br. náčelník představil všechny činovníky NKD a připomněl jim práva a povinnosti při zasedáních NKD. 
4) NKD jmenovalo svým tajemníkem br. Ing.Vladislava Jecha, s hlasem poradním. 
Zapsal: V. Jech v.r.     Vladimír Köhler – Mika,  n áčelník Kmene dosp ělých 
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D ÍD ÍD ÍD Í V Č Í  S K A U T I N GV Č Í  S K A U T I N GV Č Í  S K A U T I N GV Č Í  S K A U T I N G     
Jan Lucemburský skautkám, Vzpomínka na  

Olave Baden-Powell,  Na co neradi vzpomínáme.   
 

Jan Lucemburský skautkám 
Jestliže jste se chytily na tento nesmysl, nepřipíše se to na vrub vaší špatné orientaci v historii, ale na tušení 
nějaké senzace. 

A ta tu opravdu je 
Všechno začalo v r. 1946 na světové konferenci skautek v Evianu. Dnes odhlasovaná žádost mladých, aby 
byly také zastoupeny na světových konferencích, byla v r. 1946 jasná bez usnášení Mme Knaff 
z Lucemburska i Vlastě Koseové z Československa. Proto se v Evianu mohly sejít sedmadvacetiletá MUDr. 
Maudy Klein s šestadvacetiletou zahraniční tajemnicí Vlastou Litochlebovou. Vzniklo přátelství, ne pouze 
skautské, ale úplně „člověčí“, které pokračovalo v dopisech po několik let. 

Ve „Skautce“ z 15. dubna 1947 najdete dokonce zkratku historie lucemburských skautek. Vznikly stejně jako 
my v r. 1915 během světové války, kdy bylo Lucembursko okupováno Německem. 10. května 1940 
zaplavily německé oddíly znovu zemi. V září 1940 byla skautská organizace gestapem rozpuštěna, materiál 
a peníze zkonfiskovány. Ale část věcí a především vlajky se podařilo zachránit. Část peněz se podařilo včas 
převést na dobročinné spolky, které mohly existovat o něco déle. Ale i po rozpuštění organizace byl den, 
kdy se scházely všechny staré vůdkyně. Byl to 22. únor. Čtyřikrát jej slavily u své náčelní Madame Knaff. Po 
celou válku sama pracovala na svém statku, aby mohla přijímat skautky, kdykoliv to bylo třeba. A pak přišel 
den plný slunce a štěstí 10. září 1944, den osvobození. S prvními lucemburskými vlajkami se objevily i první 
skautské kroje. Oslava třicetiletí organizace v roce 1945 byla popudem k jejímu dalšímu růstu. Dnes mají 
dvě lucemburské organizace skautek (katolická vznikla v r. 1938) celkem 3 400 členek, tzn. 0,9 % 
obyvatelstva Lucemburska. Pro srovnání u nás tvoří počet skautek v České republice 0,31 % populace. 

V padesátých létech jsme se ztratily jedna druhé. V r. 1990 jsem ze světové konference poslala po 
zahraniční zpravodajce Lucemburska milé Maudy lístek. 

Znovu jsme obnovily dopisování a v osobním dopise se ocitla věta: „Nedělej si starosti, kvótu do WAGGGS 
vám zaplatíme. Vždyť náš vévoda byl vaším králem!" Tento slib nezůstal jen v osobním dopise. Pokladní 
světového výboru WAGGGS již oficiálně tento závazek lucemburských skautek potvrdila. 

Na závěr ještě jednu maličkost. Protože jsem jela na světovou konferenci s archívními fotografiemi, zeptala 
se mne jedna z mladých delegátek, když jsme se vracely ze střediska singapurských skautek: „A co jste 
dělaly tak mladé na světové konferenci“? Když jsem odpověděla: „Co bychom dělaly? Kritizovaly jsme staré 
dámy,“ doslova nadskočila na sedadle autobusu: „Ale tak to bylo stejné jako teď!“ Po dvojím přerušení 
činnosti bylo zapotřebí, aby se ty „staré dámy“ u nás ujaly práce. Ale do sněmu jistě najdeme nástupkyně, 
které budou schopny obhájit postaveni skautek. ve společnosti.     Vlasta Mackové 

 
VZPOMÍNKA NA OLAVE BADEN-POWELL 
Při návštěvě jedné anglické zpravodajky jsem si teprve uvědomila, jaké štěstí mne potkalo, když jsem 
kromě jiných vynikajících členek dívčího skautingu mohla osobně poznat i světovou náčelní. Dala jsem jí 
přečíst dopisy od Lady B.P. a měla jsem pocit, že stojí v pozoru. Potom se přiznala, že ji nikdy neviděla. 

Psát o Lady B.P. je těžké. Kouzlo její osobnosti tvořily vedle vrozené laskavosti a ohleduplnosti i vnímavost 
k pocitům jednotlivých lidí. Jak upozorňovala sestra náčelní Koseová před její návštěvou v Československu, 
nebylo radno stavět kolem její cesty špalíry, protože každému „musela“ podat ruku. 

V její společnosti si nikdo nepřipadal méněcenný. Každého svým chováním přesvědčila, že na jeho práci 
závisí výsledek úspěchu celého hnutí. Neuměli jste si představit, že by někoho pomluvila nebo přemýšlela o 
jeho postranních úmyslech. Byla to prostě šťastná bytost, která nikdy nezapochybovala o smyslu své 
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činnosti. Byla poctěna státními i skautskými řády a zahrnována dopisy z celého světa, na které se snažila 
odpovídat. Psací stroj zůstal až do posledních měsíců života její věrnou spojkou s okolním světem. 

Narodila se 22. února 1889 jako třetí dítě v bohaté rodině. Tatínek po ukončení studia v Cambridgi dostal od 
otce úkol řídit pivovar, což naprosto odporovalo jeho povaze, byl milovníkem poezie a umění vůbec. Po 
deseti letech úspěšného řízení podniku výhodně pivovar prodal a věnoval se jen svým koníčkům. Matčina 
rodina měla z jedné strany šlechtické předky, ale zchudla, takže maminka, než se vdala, pracovala jako 
guvernantka. Po celý život si pečlivě psala deník. Lady B.P. z něho cituje ve svém životopisu celé pasáže. 

Často se dohadujeme, jaké je to vlastně jméno - Olave. Zde se projevila otcova láska k severským ságám. 
Pro chlapce si přál jméno Olaf, dcera byla tedy Olave. Tatínek měl ještě jednu zvláštnost: nevydržel dlouho 
na jednom místě, proto se rodina často stěhovala. Když konečně v r. 1908 koupil vlastní dům, byl to 
sedmnáctý domov Olave. 

Její dětství se nedá srovnávat s dětstvím našich prvních skautek. Nikdy nechodila do školy, učily ji 
guvernantky. To skončilo, když jí bylo 11 let. Od té doby plánovali další směr jejího vzdělání rodiče. Mezi 
učením měla spoustu času na sporty (bydleli vždy v sídlech, kde byla zahrada nebo i obora) cizí řeči a 
hudbu. Hodně cvičila na housle. V životopisu se zmiňuje o dojmu, jaký na ni udělal Jan Kubelík. Ale 
v popisu denního zaměstnání se dočtete i o tom, jak se sestrou měly na starosti slepice, od opatřování 
krmení, až po zápisy o snůšce vajec. Mnoho péče a lásky věnovala i svým psům, později i koním. Její 
snaha pracovat v nemocnici skončila jen týdenními schůzkami s nemocnými dětmi. 

V lednu 1912 doprovázela svého otce na cestě na Jamajku. Bylo jí třiadvacet let. Cestou se na lodi 
seznámila a tajně zasnoubila s pětapadesátiletým Robertem Baden-Powellem, zakladatelem skautské 
organizace. Když B.P. ukončil svou cestu za skauty v USA, Japonsku, na Novém Zélandu, v Austrálii a jižní 
Africe a vrátil se domů, oznámili v září své zasnoubení a 30. 10. 1912 měli svatbu. 

Matka s tím nesouhlasila, stejně jako někteří skauti. Jeden malý kluk náčelníkovi napsal: "Zklamal jste mne. Už 
nebudete pracovat se skauty jako předtím, protože Vás bude chtít pro sebe Vaše žena. Všechno je v háji." Ale neměl 
pravdu. Olave se vrhla do práce a už v roce 1913 byla vůdkyní oddílu skautek. Brzy se stala členkou náčelnictva, kde po 
nahrazení starých „viktoriánských“ dam byla zvolena předsedkyní. Dosavadní předsedkyně Agnes B.P. zůstala do roku 
1920 starostkou, pak pro tuto funkci získali princeznu Marii. 

Za první světové války v letech 1914 - 1918, se skauti i skautky velice osvědčili. Olave měla dvě malé děti, a 
přesto odjela do Francie a podílela se na práci v útulku pro vojáky. V roce 1916 ji zvolili náčelní anglických 
skautek. Předtím prošla nejrůznějšími nižšími funkcemi. Za rok se jí narodilo třetí dítě. Později manželé B.P. 
pečovali i o tři osiřelé neteře, vychovávali tedy šest děti. 
V roce 1919 byl vytvořen mezinárodní výbor skautek, jehož se Olave B.P. stala předsedkyni. Podobný výbor 
vznikl i v Americe. Z těchto kořenů vyrostla v roce 1928 světová organizace WAGGGS. 

Třicátá léta jsou léty rozkvětu skautského hnutí. Rok před vypuknutím druhé světové války se manželé B.P. 
stěhuji do Afriky a zakladatel skautingu umírá 8. 1. 1941 v Keni. Jednapadesátiletá vdova dostává desítky 
dopisů. Ale teprve list od redaktorky časopisu „The Guider“ ji přesvědčí, že musí překonat zármutek a vrátit 
se do Anglie. Cestuje přes velkou část Afriky a navštěvuje přitom místní skautky. 24. 7. 1942 odplouvá 
z Kapského Města. Na jejich konvoj útočily nepřátelské ponorky i letadla, potopily dvě lodi, ale Olave se 
bezpečné dostala do Anglie. Jejich dům zabrala kanadská armáda, takže Olave zpočátku přespává na 
polním lůžku ve skautském ústředí. Později se mohla ubytovat v Hampton Court Pallace, kde pak byla až do 
své smrti. 

Po návratu do vlasti se hned zapojila do práce. V přeplněných vlacích jezdila do vybombardovaných měst a 
povzbuzovala skautky, aby si nezoufaly a pomáhaly, kde mohou. Konečně přišel rok 1945. Ještě před 
koncem války se vypravila na kontinent a navštívila Francii, Švýcarsko, Itálii, Lucembursko, Belgii. Po 
uzavření přiméří pokračovala v návštěvě dalších zemí a vrátila se až počátkem podzimu. Celý její život byl 
naplněn cestami, při nichž několikrát objela svět. Československo ji přivítalo v září 1946. Měla zájem o 
organizace ve všech zemích. Ještě před dvaceti lety jsem od ní dostala dopis, v němž nám blahopřála 
k obnovení činnosti a děkovala všem, kteří ji napsali. V roce 1973 vydala svůj životopis. Tehdy byla u nás 
na návštěvě bývalá pracovnice "Naší chaty" ve Švýcarsku, která nás informovala o vážné nemoci Lady B.P. 
Zemřela 25. 6. 1977 a byla pochována v Keni. 
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Na závěr připomenu jednu z jejich myšlenek: "Ve světě plném nejistoty a strachu září naše hnutí jako zlatý 
řetěz na tmavém pozadí. Články řetězu jsou ukuty z nejčistšího zlata našeho slibu a zákona. Každý má 
svou speciální a individuální tvař, svou národní charakteristiku, aby obohatil a zkrášlil celek. Řetěz se 
prodlužuje s každým novým článkem a sílí podle duchovní úrovně a počtu skautek v jednotlivých zemích. " 

Vlasta Macková 
 

Na co neradi vzpomínáme 

 
Časopis pro světlušky a skautky 

 

Jsou okamžiky a události na které bychom neměli zapomínat. Zanedlouho bude 60 výročí 
velmi smutné události, právě nastupující komunistický režim předvedl svou pohotovost. Již 1 
března vyšly dva články v časopisu Skautka, která dokazují, že likvidace Junáka musela být 
připravována jako ostatní potlačování demokracie u nás dlouho před tímto „prohlášením“.  

PROVOLÁNÍ AK ČNÍHO VÝBORU ÚSTŘEDÍ JUNÁKA , 
Obrozený JUNÁK nastupuje: 

1. k podpoře vlády Klementa Gottwalda;  

2. k aktivní účasti na výstavbě státu; 

3. k boji proti nepřátelům lidové demokracie;  

4. k pevné jednotě Svazu české mládeže. ; 

Dnešní historická doba zavazuje JUNÁKA, aby projevil svůj kladný postoj k událostem, jež zpevňují naši 
lidově demokratickou republiku. 

Junák, representovaný podepsaným akčním výborem, staví se po bok silám sdruženým v nové vládě 
Klementa Gottwalda. Abychom tento boj zabezpečili, budeme vychovávat mládež k aktivní účasti na 
výstavbě státu, pomáhat všem kladným a tvořivým složkám, bojovat proti nepřátelům naší lidově 
demokratické republiky, kteří jakkoliv ohrožují konsolidaci státu a klidnou a bratrskou spolupráci Čechů a 
Slováků ve společném státě při uskutečňování socializačního procesu. V pevné jednotě se Svazem české 
mládeže budeme pracovat, aby ze světa zmizely všechny zpátečnické živly, které staví přehrady základním 
ideám junáckého hnutí, to jest mezinárodnímu sbratření všech lidí a vybudování lepší společnosti. V tomto 
smyslu navážeme neprodleně spolupráci se všemi organizacemi mládeže slovanských států, abychom 
spolu s nimi pomáhali lidstvu', na cestě ke světovému míru, demokracii politické i hospodářské a humanitě. 
V přesvědčení, že tyto, myšlenky jsou vlastní všem junákům a skautkám, plnícím řádně slib, zákon i heslo, 
žádáme, aby odpovědně uskutečňovali toto prohlášení celou svou prací ve svých jednotkách i v akčních 
výborech obrozené Národní fronty,  

Ústřední ak ční výbor Junáka. 
 
POHLED VPŘED 
Čím více je někdo překvapen událostmi dnešních dnů, tím více se musí zamýšlet nad svým vlastním 
nedostatkem pochopení pro vývoj událostí ve světě. 

Změny v životě států, národů i jednotlivců souvisejí a nelze posuzovat jednu událost bez sledování a 
pochopení ostatních. 

I život a vývoj naší organizace pochopíme správně jen tehdy, sledujeme-li současně vývoj našeho národa a 
státu. Skauting v jednotlivých státech vznikl a vyvinul se ve shodě s poměry sociálními, hospodářskými a 
kulturními oněch států. To, co je nám ve skautském životě sestřiček např, z Norska nebo Anglie nezvyklé 
nebo i podivné, pochopíme, poznáme-li celý způsob života jejich národa. Nejen odlišnosti národů, ale i 
změny a vývoj vlastního státu se obrážejí jasně ve skautingu. 

Náš národ postoupil v posledních dnech o velký krok vpřed na cestě k dobudování státu, lidově 
demokratické republiky, na cestě k sociálnímu zabezpečení všech občanů a současně se pevněji přimkl k 
nejbližším příbuzným, slovanským národům. Změny, které vývoj přináší, týkají se všech občanů státu, tedy i 
těch mladých, junáků a skautek. Pochopitelně se oddíly ptají: „Jak budeme nyní žít, skautsky pracovat a 



Příloha Kmenových novin OS 
 

 17 

účastnit se života obrozeného státu?“ Plným právem se oddíly ptají a žádají jasnou odpověď. S radostí ji 
můžeme dát. Žít budou naše oddíly dobře, ba lépe než dříve, protože jsme (Junák) jedinou organizací 
mládeže, budeme mít, sjednoceni s SČM, klubovny a vůbec lepší podporu činnosti. 

Jako dosud budeme pracovat v družinách a oddílech, hrou a zpěvem vyjadřovat svou životní radost a cvičit 
se v obratnosti a pohotovosti, učit se poznávat přírodu i občanské povinnosti krok za krokem podle Stezky, 
zdokonalovat se ve skautských dovednostech a užívat jich ve prospěch druhých, cvičit vkus i důmysl na 
rukodělných pracích, učit se správně myslet a mluvit při rozhovorech a debatách o událostech' veřejného i 
kulturního života. Zájem o život republiky nebudeme projevovat jen slovy, ale především skutky. Využijeme 
každé příležitosti, abychom jí prospěšnou a dobře vykonanou prací dokázaly svou lásku a oddanost. 

Oddíly a okrsky budou dále měřit své síly, ukázněnost a dovednost v soutěžích a ve Svojsíkově závodu, 
budou připravovat své obvyklé letní tábory. Na žních, v dětských útulcích a na lesních pracích splní skautky 
svůj slib republice. 

Skautky nad 15 let budou tvořit zájmové kroužky junácké při SČM. Mládež bude opravdu sjednocena a 
stane se činnou složkou národa. 

A velká touha skautek, cesty do ciziny? Dejte se, sestry, překvapit. Jsou již připraveny zájezdy do zemí, 
které tak málo znáte, do zemí těch nejbližších národů, do zemí slovanských.   

Dr. R. Vančurová. 
 

VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ SVOJSÍKOVA ODDÍLU 
konané 15. 9. 2007 

 
OOOOddílovka se vším všudyddílovka se vším všudyddílovka se vším všudyddílovka se vším všudy    
Přestože výroční zasedání oddílu začalo zcela standardně, přivítáním, první slokou junácké hymny, 
vzpomínkou na ty, kteří navždy opustili skautskou stezku, vtiskla   vůdkyně oddílu ses. Bouzková tomuto 
tradičnímu setkání novou dimensi, byla to „prachobyčejná“ neformální oddílovka namísto minulých 
formálních zasedání. Dokázala to zpěvní vložkou a promítnutím ještě neučesaného souboru původních 
filmů na skautské akce,  promítnuté br. Holdem-Amatérem. Ještě jedna novinka, tentokrát ne příjemná. 
Stále si myslíme, že s mobily je spojena zejména generace nejmladších; omyl, sezení bylo neustále rušeno 
všemi možnými druhy zvonění. Pak, že naše generace nejde s dobou!  

Další velmi pěkné překvapení připravily sestry z Pražské družiny, na stocích na chodbě vedle běžně 
připravené kávy a čaje byly nastrojené talíře s mnoha sladkými i  slanými pochoutkami.   

Úvodem programu byla přednesená básnička „Sto  let skautingu“  od  Jiřího Kopeckého – Kopy. Navázala 
ses. Dagmar Bednářová svým pravidelným, jako vždy zajímavým, zamyšlením „Deset zlatých pravidel 
duševního zdraví“.  

Svůj pozdrav našemu zasedání přednesli za ústředí br. Zd. Prančl – Wabi,  náčelník ChK a ses. M. 
Rocmanová – Katka, náčelní DK. Poté následovalo již pravidelné vystoupení br. Píska (stručný obsah jako 
samostatný článek). Zprávou hospodáře br. Miloslava Moravce - Očka skončila „povinná“ část zasedání.  

Na pořad se dostalo přijímání nových členů do oddílu. Jejich seznam byl zveřejněn na pozvánce zasedání, 
a tak nebyly žádné formální dotazy či připomínky. Všichni navržení byli zasedáním oddílu přijati všemi 
hlasy. Stejným počtem hlasů byl doplněn do oddílové rady SO jako člen za Moravu také br. B. Holub. 

Z pléna nám vyprávěl své zážitky z návštěvy světového jamboree br. Wagner, který se této největší 
skautské slavnosti účastnil jednou s autobusových oldskautských výprav.  
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Zcela novým bodem programu bylo zařazení společného zpěvu za doprovodu tří kolínských oldskautů 
kytaristů.  Z počátku jsme zpívali podle zpěvníčku „Písničky skautského mládí“„ vydaného severočeskou 
družinou SO a rozdaného účastníkům zasedání. Postupně se osmělilo několik účastníků a požádalo 
některé písničky spojené opravdu s naším mládím. A tak po  Písních jako Junácký slib, zazněly Džungle 
ztichla, Poštorenská  kapela, My pluli dál,  Stály báby, a několik dalších. Tento bod určitě zaujal a odezva na 
něj byla: to by se mělo zase opakovat.  

Dalším naprosto netradičním bodem bylo promítnutí velmi zajímavého souboru skautských filmů, 
připravených br. Jiřím Holdem – Amatérem. Při oznámení asi hodinové produkce nezavládlo nijaké nadšení, 
po skončení se názor radikálně změnil. Přispěly k tomu určitě některé unikátní snímky, které jsme mohli 
spatřit poprvé. Jako snímky „Skautské slavnosti 1915 na Klamovce“,  velmi obsažný snímek  „Tábor 
30. oddílu  pod Orlíkem 1923“ obsahující cestu, stavbu tábora s podsadami, denní program; budíček, oběd, 
první pomoc, slib, návštěvu na zámku, odjezd na vorech do Svatojánskch proudů i parníkem do Prahy. 
Neidentifikovaný „Skautský průvod Prahou“, od pravděpodobného autora br. Václava Pačese - Cancíka z 
5. vodního oddílu  (pravděpodobně jednoho ze současných kandidátů na prezidenta republiky). První závod 
„Přes tři jezy“ z roku 1939  s účastí čtyř  pramic (z toho 3 lodě z 5. přístavu). Následovalo ještě několik 
dalších, neméně zajímavých a unikátních snímků.  

Zasedání ukončila vůdkyně oddílu ses. Bouzková  předlouhým poděkováním s důrazem na všechny 
novinky tohoto zasedání opomněla však jednu důležitou skutečnost, že na této vítané „inovaci“ má také svůj 
lví poddíl.   Gog 
 

Zpráva  o činnosti SO za léta 2006Zpráva  o činnosti SO za léta 2006Zpráva  o činnosti SO za léta 2006Zpráva  o činnosti SO za léta 2006----2007200720072007    
Vážení a milí členové SO,   letos volíme netradiční formu: zprávu dostáváte písemně, budete si muset 
doplnit některé statistické údaje sami, byly upřesněny před chvílí. Tak tedy: bylo přijato 5 členů, samí bratři, 
ing. Jaroslav Černý z Brna, Zdeněk Maxmilián z Rudné, JUDr. Josef Pišvejc z Berouna, ing. Jiří Pucholt 
z Benešova nad Ploučnicí a pater Martin František Vích z Dobeše. Vítáme je mezi námi.  

Mělo by nás tedy být 491, z toho 145 sester a 346 bratrů; průměrný věk je 77,4 roků. Je nám velice líto, že 
navržená sestra Věra Marcelliová se udělení tohoto vyznamenání nedožila. Z našich řad odešlo 11 bratří a  
2 sestry: 

Oddílová rada se sešla 4 x – v listopadu, březnu, červnu a dnes. Zúčastnila jsem se schůzky Podbrdské 
družiny a  otevření skautské výstavy v Berouně. V náčelnictvu kmene dospělých (OS) nás zastupuje bratr 
Kubát, jemu děkujeme i za dotisk zpěvníčků, které máte k dispozici. 

Konečně byl náčelnictvem Junáka přijat Řád kmene dospělých i Řád Svojsíkova oddílu. Texty mají rádcové 
a jsou na internetu. V konečné podobě se nepodařilo prosadit právo posílat delegáty na sněm, ani 
navrhovat vyznamenání, či podávat jiné návrhy. Mohu Vás ujistit, že řadě členů náčelnictva nechyběla 
dobrá vůle tyto věci zařadit, vše údajně narazilo na současné Stanovy Junáka a ustanovení jednotlivých 
vyznamenání  vzhledem k  postavení SO v Junáku. Bylo by třeba, aby toto bylo opět včleněno do stanov, 
pak to může být i v Řádu SO. Změnu by musel provést řádný sněm Junáka, který by se měl sejít v dubnu 
příštího roku. Je i na Vás, abyste v tomto směru působili na delegáty sněmu. SO uděluje Čestná léta služby,  
je to asi  100 ročně. 

Přispíváme i nadále na školní vzdělávání indické dívky Sarithy Naik, a to jednotlivé družiny, částkou 
200,- Kč, zbytek do 5 000,- Kč je doplácen ze společné pokladny. Její dopisy chodí 2x ročně, každý rok 
dostáváme zprávu o jejím prospěchu a o tom, co vše bylo pořízeno za náš příspěvek. Korespondenci s ní 
vedu já, překlady dopisů Sarithy i mých dostávají rádcové. Poslední dopis si můžete prohlédnout v předsálí i 
se zprávami rádců družin a některými vašimi dopisy.  

Příští členská schůze se sejde zase za rok, 3. sobotu v září (20.9.2008). Prosím, abyste na to pamatovali ve 
svých plánech a upozornili nepřítomné členy své družiny. Především ty, kteří se letos i předcházející roky 
omlouvali z důvodu  zahraničního zájezdu s OS. Je nám líto, že i s Oddílem Velena Fanderlíka se 
překrýváme na jednom datu, ale kvůli jejich setkání jsme před časem změnili náš termín z druhé na třetí 
sobotu v září.   H. Bouzková    v ůdkyn ě SO 
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Zprávy družin SO    Zprávy družin SO    Zprávy družin SO    Zprávy družin SO    (podle zpráv rádců družin)    
I zde jsme volili netradiční formu představení jednotlivých družin, z písemných zpráv rádců jsem vybrala to, 
co by mohlo pro ostatní být inspirací. Zprávy rádců jsou k nahlédnutí v předsálí. Většina družin se schází 2x 
– 4x  ročně v místech podle dostupnosti dopravy. Všechny družiny jsou ve styku i s těmi, kteří se schůzek 
nemohou zúčastňovat. Některé družiny  je i navštěvují osobně. 

Krásné je, že řada členů SO dosud pracuje aktivně v hnutí, ať už ve střediscích, okresech i krajích, na 
Lesních školách či při čekatelských a vůdcovských zkouškách. Pomáhají také při závodech, posílají zprávy 
do regionálních novin i rozhlasu. 
Pražská družina  – rádkyně Libuše Amlerová: na schůzky zve členy náčelnictva, ti informují o dění  v hnutí; 
shromažďuje vzpomínky jednotlivých členů na jejich skautskou činnost. 
Polabská družina – rádce Miroslav Stárek: nic nového. 
Podbrdská družina  – rádce  MVDr. Jiří Soukup: jedna schůzka každý rok je věnována poznávání 
pamětihodností regionu. 
Jiho česká družina  - rádce Otto Wagner: bratr Treybal sepsal historii skautského hnutí ve Strakonicích, 
rádce spravuje skautský areál v Táboře 
Západo česká družina  – rádce Havel Šmíd – členové zastoupeni v Poradním sboru Kmene dospělých. 
Pracují na relacích o skautingu na Plzeňsku pro plzeňský rozhlas, pořad běží pravidelně každou sobotu celý 
rok. 
Severo česká družina – rádce Miroslav Kubát: vydává informační tiskovinu „Rádcoviny“, dostávají ji všichni 
členové; bratr Řeháček pečuje o zviditelňování skautingu v novinách i rozhlase, dosáhl vydání Skautského 
desatera. Družina vydala skautský zpěvníček. 
Ústecká družina  – rádce Stanislav Procházka: i tato družina vydává informační list „Zprávy z klobouku“. 
Někteří členové se podílejí na předávání Betlémského světla. 
Východo česká družina  – rádce Lubor Šušlík: několik středisek uspořádalo výstavy ke 100.výročí 
skautingu, na jejich přípravě se podíleli i členové SO. Sestry z Havlíčkova Brodu šijí panenky pro UNICEF. 
Jihomoravská družina  – rádce ing. Zbyšek Pecha: družina /zásluhou rádce/ vydává „Skautské listy“. 
Hanácká družina – rádce Ing. Zdeněk Šobr: družina se pravidelně podílí na Memoriálu Rud.Plajnera; letos 
oslavili 80. narozeniny bratra Ladislava Ruska – Šamana, který dostal Řád stříbrného vlka.  Bratr Jan Zajíc 
vede celkovou evidenci Čestných let služby. 
Slezská družina – rádce Jiří Fiedler: podzimní schůzka byla i shromážděním k 60. výročí vzniku mohyly na 
Ivančině. Na jarní schůzce si připomněli 15.výročí trvání družiny a 100.výročí vzniku skautingu. 
Zlínská družina  – rádkyně Jana Roubalová: družina si pořídila nášivku s emblémem družiny a poslala ji 
i těm, kdo se schůzek neúčastní, aby si mohli připomínat své členství v družině. Schůzky družiny jsou ve 
skautské klubovně. Členové tak sledují činnost mladé generace. Omlouvám se, pokud jsem vynechala 
něco, co považujete za důležité. Podrobnější zprávy jsou v dokumentaci. 

 Hana Bouzková 

    
Vyznání smyslu skautingu Vyznání smyslu skautingu Vyznání smyslu skautingu Vyznání smyslu skautingu ––––    (výběr z vystoupení br. Píska)    
Br. Písko přednesl poměrně obsáhlý příspěvek, ve kterém se věnoval následujícím skutečnostem: V úvodu 
zmínil probíhající oslavy 100. výročí založení skautingu a jeho Baden-Powellovu orientaci k obrodě 
společnosti výchovou dobrého občana, který plní povinnosti k Bohu, k bližnímu a k sobě. 

Vzpomněl naše prožití dlouhého období pronásledování a rezistence. Proto jsme věřili v šanci spravedlnosti 
v sociálním státě, kde by byly nosné právě skautské morální zásady. Zdůraznil zklamání ze současného. 
politického, ekonomického a morálního vývoje a dalších paradoxů světa. 
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Poukázal, že skauting nabízí této konzumní společnosti jako lék morálku služby, skromnosti a dobrovolného 
sebeomezování s cílem hospodárnosti a ochrany životního prostředí, aby měřítkem politiky se staly opět 
mravní hodnoty. Že skauting přináší návod jak hledat ve světě životní orientaci. A že podstatou je výchova 
charakteru, motivace a podpora vzdělání, získání tvořivého životního stylu. 

Zmínil, to že právě dospělí skauti jsou nositeli kontinuity hnutí v organické jednotě všech věkových kategorií. 
Upozornil na rizika trhu nabídky využití volného času a nebezpečí zapadnutí do kategorií společenské 
diferenciace sekularizované společnosti lépe, než do skautského hnutí. A v této souvislosti připomněl 
i stanovisko SO. 

Závěrem  poděkoval velkému kruhu sester a bratří, přítomných, nepřítomných i těch, kteří již nejsou mezi 
námi, za nezištnou službu skautské lásky. Pro nás, kteří jsme se skautingem spojili svůj osud, to znamená 
chápat ho nejen jako hru, ale jako výzvu ke kultivaci světa. Zakončil výzvou „Mějme odvahu vystoupit 
k pramenům, které čerpají ze zdroje ducha. Jen pravda nás osvobodí na pouti za hlasem srdce, v úctě 
k Bohu, na stezce stále zelené.“15.9.2007  Jan Písko 

 

10 zlatých pravidel duševního zdraví   (10 zlatých pravidel duševního zdraví   (10 zlatých pravidel duševního zdraví   (10 zlatých pravidel duševního zdraví   (přednesla Šavra) 
1. Pamatuj, že každé utrpení, i to největší, jednou přejde. Veškeré dění v toku času je proměnlivé. Po dešti 
vychází slunce, i po té nejkrutější zimě přijde zase jaro! 

2. Tam, kde nemůžeš pomoci ani změnit chod věcí, nestarej se zbytečně o cizí záležitosti. 

3. Nepropadej panice kvůli zodpovědnosti. Tvá schopnost a odolnost poroste tím více, čím méně se 
poddáváš spěchu, vzrušení a pesimismu. 

4. Vyvaruj se boje proti představám. Mnozí se vyčerpávají v boji proti překážkám, které existují jen v jejich 
fantazii. Nezaplétej se do neplodných zálib, které nevedou k cíli. Pamatuj, že síla je jen v jednoduchosti, 
proto netříšti své síly! 

5. Nežij v minulosti, nepřemýšlej ani mnoho o budoucnosti. Žij přítomností. Nic důležitého nezměníš! Znáš 
snad někoho, kdo se nikdy nezmýlil? Chybám se nevyhneš, přijdou-li, naprav je-není většího vítězství. 

6. Rázně odlož nenávist, závist a touhu po destruktivní kritice. Kritika, která současně nepřináší pomoc a 
náznak, jak zlepšit špatné, je někdy horší, než původní špatná věc. Tato tři zla výrazně překážejí osobní 
spokojenosti. 

7. Netrpělivost, posměch, fanatismus, fatalismus a pesimismus ničí duševní harmonii.  

8. Zažeň myšlenky o důstojném „usazeném stáří“. Snaž se uchovat smysl pro romantiku, dobrodružství a 
recesi. Neboj se v žádném věku nových setkání a nových úkolů. 

9. Důvěřuj lidem a měj je rád. Neočekávej od nich dokonalost, ani ty nejsi dokonalý. Snaž se ocenit jejich 
individualitu. Jen málo lidí je vysloveně špatných. Úsměvem a duševním pohlazením prosadíš víc než 
přísností a tvrdostí. 

10. Pozoruj své okolí a všimni si, že tvé problémy jsou v zásadě stejné jako problémy jiných. I lékař trpí 
bolestí, i policistu někdy dusí strach, i král pláče při smrti svého syna. Nekomplikuj si trvale svou životní roli, 
prostuduj ji dobře, snaž se jí rozumět a využít ji ze všech sil k pomoci těm, kteří jsou na tom ještě hůře. 
A pak svou roli hraj s důvěrou a odvahou, ale hlavně vždy se smyslem pro fair play.  

Petr Hoffmann - Na frekvenci Čínské medicíny 
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H I S T O R I E  J A M B O R E E  
Původ názvu jamboree  
má několik interpretací. Jednou z nich je následující: Původně toto slovo existovalo jako slangový 
výraz pro „hlučné shromáždění.“Po první hromadné skautské akci v londýnské Olympii, se ptali 
B.P. proč ji tímto názvem označil. Údajně odvětil: „Inu, jak jinak byste ji nazval?“ 

Toto slovo bylo následně velmi rychle přijato médii i veřejností a dnes je synonymní se skautingem. 
Ve známém Oxfordském anglickém slovníku je vysvětleno jako „velké shromáždění skautů a 
skautek“. 
Světová skautská jamboree 
Hned na počátku skautského hnutí si Baden Powell uvědomil, že festival mezinárodního skautingu 
by mohl sloužit k budování mostů mezi národy a působit jako hnací síla pro mír. Po jednadvaceti 
Světových skautských jamboree, mravní základ těchto událostí – shromažďování mladých lidi 
z celého světa, aby se naučili jak učinit svět lepším – nikdy nezněl pravdivěji. 

1. LONDÝN, Velká Británie, 1920 
První Světové skautské jamboree byla událost, která se odehrála v kryté hale Olympie v centru 
Londýna. Pro organizátory to byl velmi náročný úkol, protože bylo nutno během devíti dnů přilákat 
180 tisíc návštěvníků, aby se uhradily náklady. Hlínu a travní drny bylo nutno přivézt a položit do 
prostorů, určených pro stavbu stanů a pro předvádění různých skautských dovedností. Několik 
vystavených exotických zvířat rovněž přispělo k úspěchu představení. Pro nedostatek přiměřených 
travních ploch v samotném Londýně muselo 5.000 účastníků kempovat v předměstském parku 
poblíž Richmondu. Toto jamboree bylo spíše výstavou o skautingu než skutečné shromáždění 
skautů. Ale bylo tak úspěšné (denně prošlo stísněnými prostorami výstaviště přes 15 tisíc 
návštěvníků),že bylo rozhodnuto opakovat Světová jamboree každé čtyři roky na volném 
prostranství.  

2. KODAŇ, Dánsko, 1924 
Přes 5.000 skautů ze 35 zemí se shromáždilo na tomto sedmidenním kempu, podporovaném 
celým světem. Byla to tak důležitá událost, že se jí ve velkolepém průvodu zúčastnila i dánská 
královská rodina. Znamenalo to naději, že Světová jamboree budou pokračovat i v budoucnu. 

3. ARROW PARK, BIRKENHEAD, Velká Británie, 1929 
S 30.000 skauty z 35 zemí a s dalšími 10.000 britskými skauty tábořícími poblíž bylo toto jamboree 
největším mezinárodním shromážděním mládeže jaké dosud svět viděl. Britské počasí bohužel 
tuto událost značně zkomplikovalo. Prudký liják proměnil celý areál v moře bláta. To však 
nepodlomilo nadšení a ducha přátelství účastníků a tak se toto jamboree, které bylo zároveň 
oslavou 21. výročí založení skautingu, stalo maturitou skautského hnutí. 

4. GÖDÖLLO, Maďarsko, 1933 
Zatímco předchozí jamboree připomínalo blátivou lázeň, 25.000 skautů ze 45 zemí, kteří vztyčili 
své stany v maďarském Královském lese, bylo obdařeno krásným počasím a tak se stalo známé 
jako „Slunečné jamboree“(Sunboree). 

5. VOGELENZANG, Holandsko, 1937 
Tato událost bude připomínána jako Baden Powellovo poslední skautské jamboree před jeho smrtí 
v roce 1941. Téměř 22.000 skautů z 54 zemí vyslechlo zakladatelovo poselství skautům celého 
světa. 

6. MOISSON, Francie, 1947 
Šesté světové jamboree bylo původně plánováno na rok 1941. Druhá světová válka však tomu 
zabránila a tak muselo být o šest let odloženo. Navzdory obrovským potížím, kterým organizátoři 
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čelili mělo setkání veliký úspěch. Přes 22.000 skautů z 38 zemí přišlo podpořit událost, která byla 
nazvána „Jamboree míru“. 

7. BAD ISCHL, Rakousko, 1951 
Rakousko v té době stále ještě trpělo následky války a vojenské okupace. Rakouští skauti však 
přes tyto nepříznivé okolnosti dokázali nashromáždit dostatek prostředků na pořádání „Jamboree 
skromnosti“. Mnozí z nich ušetřili náklady tím, že dva roky pracovali na budoucím tábořišti a 
budovali zařízení pro 13.000 účastníků. 

8. NIAGARA-ON-THE-LAKE, Kanada, 1955 
První Světové jamboree, které bylo pořádáno vně Evropy. Přes 1.000 účastníků z Velké Británie 
přeletělo Atlantický oceán, aby se stali součástí shromáždění 11.000 skautů ze všech koutů 
zeměkoule. 

9. SUTTON COLDFIELD, Warwickshire, Velká Británie, 1957 
Slavnostní jamboree, kterým bylo oslaveno 50. výročí založení skautingu a 100. výročí narození 
jeho zakladatele Baden Powella. Přes 32.000 skautů z 85 zemí se shromáždilo v Suttonském 
parku na třetím jamboree pořádaném ve Velké Británii. Jeho význam byl oceněn vydáním 
příležitostných poštovních známek. 

10. LAGUNA, Filipíny, 1959 
První Světové jamboree uspořádané v Asii za přítomnosti 10.000 skautů z 69 zemí. 

11. MARATHON, Řecko, 1963 
Tohoto jamboree s olympijskou tematikou se zúčastnilo přes 14.000 skautů a skautek. Soutěžilo se 
v triatlonu a dalších sportech. Zvláštní událostí byla soutěž ve splnění dvanácti úkolů bájného 
Herkula, která otestovala sílu, zručnost a vytrvalost všech, kteří se do ní přihlásili. 

12. FARRAGUT STATE PARK, U.S.A., 1967 
„Za přátelství“bylo tématem tohoto jamboree, které shromáždilo na 12.000 skautů a skautek z více 
než 100 zemí. Zvláštností byla rekonstrukce Baden Powellova prvního tábora na ostrově 
Brownsea a pro tuto příležitost speciálně rybami obohacený rybářský areál. Rovněž návštěva 
představení Wild West Rodeo zanechala v účastnících nezapomenutelné dojmy. 

13. ASAGIRI HEIGHTS, Japonsko, 1971 
Jamboree bylo situováno na úpatí velebné hory Fuji. Přes 20.000 účastníků si v pohodě 
vyměňovalo zážitky a kulturní aktivity až do doby, kdy do tábořiště nečekaně vtrhl mohutný tajfun a 
řádil tam po celé tři dny. V pravém skautském duchu jamboree pokračovalo za podmínek, v nichž 
bylo nutno uplatnit všechny nacvičené znalosti o přežití v krizových situacích. Jen několik málo 
aktivit bylo zrušeno. 

14. LILLEHAMMER, Norsko, 1975 
Téměř 16.000 skautů a skautek z 91 zemí, i tak vzdálených jako  Bermudy a Zimbabwe, přijelo na 
toto jamboree. Organizátoři z pěti nordických zemí předvedli příkladnou mezinárodní spolupráci při 
přípravě a zajištění hladkého průběhu tohoto shromáždění. 

ROK SVĚTOVÉHO SKAUTSKÉHO JAMBOREE, 1979 
Plánované 15. světové skautské jamboree se mělo konat v Íránu. Před jeho uskutečněním však 
v této zemi došlo k revoluci, v níž byl íránský Šach svržen. Nový režim skautingu nepřál. Jamboree 
bylo tudíž zrušeno a onen rok určen jako Rok světového skautského jamboree. Četná jamboree 
pak byla zorganizována v různých částech světa, aby nikdo nebyl ochuzen o zážitky 
z mezinárodních skautských setkání. 
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15. KANANASKIS COUNTRY, Kanada, 1983 
Po neuskutečněném jamboree 1979 bylo velkolepé shromáždění na úpatí Skalistých hor patřičně 
nazváno „Duch skautingu žije dál“. Zúčastnilo se ho na 15.000 skautů a skautek ze stovky zemí ze 
všech koutů světa. 

16. CATARACT PARK, Austrálie, 1987 
Tento rok Světová skautská jamboree dorazila až na jižní polokouli. Pod heslem „Sjednocujeme 
svět“, přes 16.000 skautů a skautek z více než osmdesáti zemí kempovalo ve speciálně 
vybudovaném stanovém městě. 

17. MOUNT SORAK NATIONAL PARK, Jižní Korea, 1991 
Více než 130 národních výprav přijelo do Jižní Koreje naplnit jamboree motto „Mnoho zemí-jeden 
svět“. Přes 19.000 skautů a skautek tábořilo jen několik kilometrů od sporné hranice se Severní 
Koreou a svými aktivitami dokazovalo světu, že lze žít i v rozděleném světě v duchu přátelství. 

18. DROTEN, Nizozemsko, 1995 
Po 16 letech se Světové jamboree opět vrátilo do Evropy. Jeho tématem bylo „Budoucnost začíná 
dnes“. Největší atrakcí pro 29.000 účastníků byla Vesnice globálního vývoje, ve které si skauti a 
skautky z celého světa mohli vzájemně vyměňovat zkušenosti a obdivovat kulturní zvláštnosti 
jednotlivých národních delegací. 

19. PICARQUIN, Chile, 1998/9 
„Společně budujeme mír“ bylo heslo jamboree, které se poprvé uskutečnilo v Latinské Americe. 
Zúčastnilo se ho 31.000 skautů a skautek z historicky největšího počtu 157 zemí. 

20. SATTAHIP, Thajsko, 2002/3 
Jubilejní jamboree se konalo pod heslem „Podílej se na našem světě, podílej se na našich 
kulturních hodnotách“. Podle účastníka Pavla Trantiny-Goblina, „Šlo o první Jamboree 
organizované státními úředníky. Celý organizační štáb tvořili zaměstnanci thajského ministerstva 
školství a v servis-týmu bylo mnoho učitelů, kteří byli uvolněni z výuky. Na naše cítění přílišná 
poslušnost se projevovala také v určité organizační nepružnosti, kdy každé rozhodnutí muselo být 
posouzeno autoritou co možná nejvyšší…Thajské jamboree co do programu pro mladé účastníky 
bylo asi nejpropracovanější a nabízelo nejvíce poznání.“ Zúčastnilo se ho na 35.000 skautů a 
skautek ze 145 zemí. (Skauting č.6, 2003) 

21, HYLANDS PARK, Chelmsford, Velká Británie, 27.7.-8.8. 2007 
Letošní Světové jamboree, pořádané u příležitosti 100. výročí skautingu, proběhlo v duchu hesla 
„Jeden svět-jeden slib“. Zúčastnilo se ho na 40.000 skautů a skautek ze 158 zemí. Ke stěžejním 
částem programu patřil ceremoniál přivítání druhého skautského století v „Den úsvitu“, 1. srpna 
v 8 hodin ráno. Dva zástupci z každé delegace oslavili tento akt na ostrově Brownsea, kde se 
v roce 1907 uskutečnil první skautský tábor. V průběhu jamboree dorazila do hlavního areálu 
štafeta „Duchovního poselství skautů a skautek“, která byla zažehnuta v den narozenin B.P. u jeho 
hrobu v keňském Nyeri a nesena přes Etiopii, Súdán, Egypt, Řecko, Itálii a Belgii do Velké Británie, 
kde byla v předvečer Dne úsvitu přijata na ostrově Brownsea a později přenesena do prostoru 
jamboree. Organizace štafety byla zcela v režii ISGF a tak konečné stanoviště bylo pro ni 
připraveno v Informačním centru ISGF, kde byl plamen vystaven až do konce Jamboree. 

                                                                                                              Přeložil a upravil Tarzan 
 



 

 

 


