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Sluneční zátoka
uvítala exilové skauty

Tábor pod Pařezem:
setkání generací v ráji

Příloha časopisu
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Zprávu, která čtenáře zřejmě ne-
potěší, řekněme hned na úvod: Toto 
číslo přílohy MAGOS je posledním, jež 
členové Kmene dospělých dostávají 
do rukou! 

Oldskautský magazín vycházel jako 
příloha časopisu Skautský svět od roku 
2016. Vydávání bylo výsledkem úsilí 
Náčelnictva KD, které dlouhodobě vní-
malo potřeby a volání členské základny 
po vlastním periodiku. Tradiční nástroj 
přenášení informací, tištěný časopis, 
nelze ani v dnešní době plně nahradit 
elektronickou komunikací. V Kmeni 
dospělých tím více, že nemalou část 
členské základny tvoří pamětníci před- 
a poválečné éry skautingu u nás. Pro 
mnohé skauty-seniory je dostupnost 
internetu značně omezená. 

Pilotní projekt oldskautské přílohy 
byl nastaven na dobu jednoho ročníku, 
s přesahem do vyhodnocení projektu 
v letošním prvním pololetí. Hodno-
cení probíhalo v několika rovinách: 
Na loňském podzimním sněmu Kmene 
dospělých v Šumperku delegáti tlumo-
čili velice pozitivní ohlas na vydávání 
„magoše“ u jednotlivců i v klubech. 
Usnesení sněmu proto doporučilo po-
kračovat ve vydávání přílohy a rozšířit 
její rozsah. 

Stejné stanovisko vyslovi-
lo znovu i Náčelnictvo KD 
na nedávném jarním jednání 
v Českých Budějovicích. 
V té době už byly známy 
výsledky dotazníku, 
vloženého do letošního 
prvního čísla. Anketu bylo 
možno vyplnit i elektronic-
ky, prostřednictvím webu 
Junáka.

Odpovědi v dotazníku v naprosté 
většině kritérií potvrdily úspěšnost 
pilotního projektu. Podstatná část 
čtenářů (84 %) se vyslovila pro pokračo-
vání přílohy v dané formě a uvítala by 
rozšíření počtu stran. Čtenáři, členové 
KD, vesměs vyslovili spokojenost s kon-
cepcí, úrovní i obsahem periodika. 
Všech osm vydaných čísel se stalo zrca-
dlem mnoha aktivit jednotlivců, pestré 
činnosti klubů i velkých kmenových 
projektů. MAGOS účinně propagoval 
motivační program Oldskauting 21 
a na jeho stránkách se odráželo, jak se 
tuto náplň skautingu dospělých daří 
rozšiřovat. Jako důstojná vizitka Kmene 
dospělých byl magazín přijímán i v za-
hraničí, na mezinárodních akcích ISGF.      

Specifičnost skautingu dospělých 
v Junáku – českém skautu je však vní-
mána různorodě. To ostatně vyjádřila 
stanoviska vydavatele – Tiskového 
a distribučního centra i Výkonné rady 
Junáka, u nichž hodnocení projektu 
vyznělo rezervovaněji. 

Na květnovém jednání Náčelnictva 
Junáka tak bylo posouzeno několik 
variant budoucnosti magazínu Kmene 
dospělých. Náčelnictvo rozhodlo, že 

vydávání samostatné přílohy bude 
tímto číslem ukončeno a old-

skautská tematika bude začle-
něna do Skautského světa.  

Tyto řádky se nepíší lehce. 
Proto už zbývá jen poděko-

vat všem, kteří redakci 
při tvorbě magazínu 
pomáhali – činovníkům 
KD, dopisovatelům, spo-

lupracovníkům… Ano, 
tvořili jsme „magoš“ 
společně!

Loučení s „magošem“

Ani letošní Skautský dobrý sku-
tek, do něhož se v celé republice 
zapojilo na 2000 skautů v téměř 
stovce míst, nezůstal stranou po-
zornosti Kmene dospělých. 

V hlavním městě nabídli oldskauti 
v rámci projektu pomoc Nadaci 
Artevide. V jejím ateliéru na Malé 
Straně se sešli s mladými nevido-
mými výtvarníky, kteří zde malují 
originální obrazy pomocí speciální 
metody protlačování barvy z pod-
ložky na plátno. 

„Připravili jsme pro ně tematické 
workshopy Lilie za ostnatým drátem. 
Na podzim bude v Památníku Vojna 
u Příbrami rozšířena stálá expozice 
o skautingu ve třetím odboji a výstavu 
chceme doplnit také o kolekci obrazů 
od nevidomých výtvarníků,“ říká praž-
ský krajánek KD Ondřej Přerovský 
– Lazebník.

V ateliéru Artevide proběhly tři 
tvůrčí dílny s celkem 14 výtvarníky. 
Nejdříve se besedovalo o perzeku-
cích skautů v 50. letech i ilegální 
skautské činnosti v období komuni-
stického režimu. Pak se malíři sezná-
mili hmatem s předlohou v podobě 
kartonových maket lilie nebo troj-
lístku. Stejným způsobem si osahali 
reliéf slibového odznaku. Nakonec 
šel z ruky do ruky i kus samotného 

Skautský dobrý skutek 
pomohl nevidomým
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šéfredaktor
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K zážitkům z oldskautského tábora v Prachovských skalách si mohou zá-
jemci přidat tentokrát i zajímavý bonus – kvalifikační kurz pro vedení klubu 
dospělých a složit potřebnou zkoušku (VZOS). 

Nová forma vzdělávání v KD byla ověřena vloni na podzim pilotním 
kurzem v Hradci Králové. Nosné tematické okruhy jsou zaměřeny program 
skautingu dospělých (OS 21), organizaci, zdravovědu a právní minimum.     (os)

Ve skalách lze získat VZOS

Na tábořišti pod skalním hra-
dem Pařez (GPS: 50.4792411 N, 
15.2742858 E) jsou vítáni zájemci 
napříč všemi generacemi členské 
základny. Pravda, výraznou část 
účastníků většiny ročníků tvořili 
padesátníci a starší, ale stále častěji 
překračují táborovou bránu 
i mladší. Tábor se stává 
také „Mekkou“ kmenové-

ho rodinného skautingu, většinou 
prarodičů s vnoučaty. 

„Generační skladbu ovlivňuje 
ve velké míře termín tábora, přibliž-
ně týden před začátkem prázdnin. 
Ne každý, kdo chodí do práce, si 
může už koncem června vzít dovo-
lenou,“ zamýšlí se Jaroslav Chládek 
– Carda, který od samého počátku 
oldskautského táboření zajišťuje 
organizačně vše potřebné.  

„Carda je duší oldskautského tábora 
po celou historii,“ zdůrazňuje uznale 
Milan Skácel – Kobra, který dlouhá 

léta tábor vedl. „Díky Cardově 
obětavé práci v zázemí tábora jsme 
se naplno mohli věnovat hlavně 
programu. V Jaroslavu Chládkovi 
jsem měl organizačního parťáka, jaký 
se jen tak nenajde.“

Také proto jsme obálku letního 
„magoše“ věnovali právě bratru Car-
dovi. Proč to neříct přímo: Bez něho 
by oldskauti pod Pařezem po celá 
dvě desetiletí netábořili!                (lč)

Skautský dobrý skutek 
pomohl nevidomým

Pod Pařezem je místo
pro všechny generace

ostnatého 
drátu… 

Při práci všem 
u plátna asistoval 

tvůrce metody, akademic-
ký malíř Dino Čečo. 

Poradil, jakou jehlici, 
dřevěnou tyčinku, 

náprstek či jiný 
„štětec“ použít, 
a usměrňoval 
postup tahů, aby 
zobrazené téma 

mělo i odpovídající 
kompozici. „Tvar 

skautských symbolů je 
malíře dost složitý. Vždyť 

zkuste se zavřenýma očima 
vzít do ruky nějaký předmět, který jste 
nikdy neviděli, a pak ho poslepu nakres-
lit,“ popisuje úskalí a náročnost výtvar-
né tvorby nevidomých Dino Čečo.

Ukázky, jak se hendikepovaní ma-
líří s náročností tématu vypořádali, 
mohou nyní jako první vidět čtenáři 
„magoše“. Od podzimu bude celá 
kolekce vystavena v Památníku Vojna 
v Lešeticích.

„Jsme vděčni za tuto spolupráci 
s pražskými oldskauty. I tato tematic-
ká aktivita má pro všechny, kteří se 
každodenně musí vyrovnávat se svým 
hendikepem, velký význam. Pozitivně 

to ovlivňuje jejich 
psychiku,“ ocenila 
pomoc prezi-
dentka Nadace 
Artevide Zuzana 
Kopečná.

(sj) Přihlášky na tábor i kurz VZOS: Jaroslav Chládek, Pražská 73,  
500 04 Hradec Králové 4; tel.: 603 435 874; e-mail: jchladek@volny.cz

Už po dvaadvacáté budou letos členové Kmene dospělých 
z celé republiky tábořit v úchvatném romantickém prostředí 
Prachovských skal. Letní oldskautský tábor u Pařezské Lhoty se 
uskuteční od 24. do 30. června.

K těm, kteří pod Pařezem 
poznali, že oldskauting nabízí 

příležitost k různorodé aktivní 
činnosti pro všechny generace dospělých, 
patří i Petra Zajícová z Pardubic a Libor 
Čermák z Prahy. V programu tábora si 
možno vyzkoušet i orientační běh nebo si 
vyrobit originální turbánek z bezu.
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Zprávy z regionů a o činnosti klubů 
možno nadále posílat na adresu 

oldskauting@email.cz. Budou 
zveřejněny na novém webu KD.

Květnový Den muzeí využili oldskau-
ti z Dobrušky k návštěvě místní 
vlastivědné expozice. Akce určitě 
stojí za zmínku, protože je čítanko-
vým příkladem naplňování pilíře 
osobního rozvoje podle programu 
OS 21. Takže - víte, co je „mikve“?

„Součástí muzea je přilehlá 
židovská synagoga. V jejím podzemí 
je i rituální očistná lázeň – mikve. 

V minulosti byly tyto kamenné vany ne-
odmyslitelnou součástí života židovské 
komunity,“ popsala 
místní zajímavost or-
ganizátorka klubové 
akce Iva Vulasová. 
„Mikve byla objevena 
při odborném průzku-
mu zdejších historic-
kých domů. Od roku 
1995 se stala v Česku 
první rituální lázní, 
která byla zpřístupně-
na veřejnosti.“

Židé se před významnými svátky – 
a ženy také po porodu či menstruaci 
– museli ponořit do mikve, aby smyli 
hříchy za minulá období. Teprve pak 
mohli přistoupit k modlitbě v syna-
goze. „V dobrušské lázni se ovšem tělo 
muselo ´očistit´ rychle. Mikve byla 
vlastně studánka ve sklepě se stálou 
teplotou okolo 5 stupňů. Do lázně musel 
každý sestoupit a pokleknout, aby se 
tělo ponořilo celé,“ dodává Iva.

(iv)

„V roce 1993 jsme ve středisku 
Zubr Lanškroun založili oddíl 
starých skautek a skautů.

Od té doby máme pravidelně 
každé druhé úterý v měsíci 
schůzku, výlet, posezení.

Podle tradice jsme zavedli zápisy 
do kroniky…“ poslal do „magoše“ 
příspěvek o oldskautech z Lan-
škrouna Jan Špičák – Kazan. 

Zdánlivě běžnou zprávu dopro-
vodil fotografiemi řady stránek 
zmíněné klubové kroniky. Její 
první svazek je už uložen 
ve střediskovém archivu, druhý 
se rychle zaplňuje. Kronika je vý-
mluvným svědkem, že skauting 
se pro lanškrounské „oldy“ stal 
skutečně životním stylem, který 
je neopouští ani s přibývajícím 
věkem. Přestože Kazan v závěru 

napsal, že „bohužel nejlepší písmáci 
nás opustili /do věčných lovišť/, tak 
teď to vedeme, jak se dá…“, vyřčená 
skromnost určitě není na místě. Už 

proto, že i kro-
nika je psána 
horoucím 
skautským 

srdcem!
(jš) 

Poprvé v 23leté historii Skautské 
regaty, skautského mistrovství ČR 
v jachtingu, se šampionát usku-
tečnil na vodní nádrži Nové Mlýny 
pod Pálavou. Do kempu v Dolních 
Věstonicích se sešlo rekordních 257 
vodáků. Při takovém počtu bylo ná-
ročné pořadatelství samotné regaty 
i zajištění organizace v kempu. 

Mezi automobily s přívěsy s loděmi 
i stany musely zůstat průjezdné 
koridory a vše mělo potřebný řád. 

K obětavým organizátorům patřila 
i dvojice oldskautů Sten a Žoržet z klubu 
Soumaři ostravského přístavu Eskadra. 
Další Soumar Kolosáňka zase prokázal 
své schopnosti, kdy přes noc slepil mno-
hočetné fraktury stěžně jedné z lodí, 
takže přece jen mohla na vodu…

Už 42 let vyrážejí oldskauti z Havlíčko-
brodska a jejich přátelé z mnoha dalších 
míst republiky na jarní výšlap údolím 
Doubravky u Chotěboře. Na desetikilo-
metrové trase romantickým, ale zároveň 
„westernově divokým“ kaňonem, lze 

pokaždé objevit něco nového, přestože 
se itinerář výpravy nemění. Doubravka 
se totiž za velké vody dokáže změnit 
v burácející bystřinu, přenášející i obří 
balvany z místa na místo. 

Součástí vycházky je i zastavení u mo-
hyly u Horního mlýna (GPS: 49.7198303 
N, 15.6993753 E), věnované památce 
skautských obětí totalitních režimů. Také 
letos každý účastník vložil do mohyly 
vlastní z domova přinesený kámen, či 
alespoň oblázek. 
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Kronika psaná srdcem

Dobrý vítr v pl achtách

Jarní výšlap úd olím Doubravky
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Výprava Eskadry se na SKARE 2017 stala 
druhým nejúspěšnějším přístavem: Její 
lodě ve volné třídě plachetnic (kat. dospě-
lých) vybojovaly 1. a 3. místo a první dvě 
příčky získala Eskadra v závodě O modrou 
stuhu HKVS. Navíc loď My Blue Heaven (ja-

chetní třída Létající Holanďan) 
se stala i nejrychlejší 

lodí celé regaty.
(jh)

Letošního výšlapu se zúčastnily dvě desítky 
oldskautů ze Světlé nad Sázavou, Třebíče, 
Chotěboře, Městce Králové a Kolína. Nechy-
běl – a s neuvěřitelnou vitalitou zvádl také 
celou trasu – ani zakladatel tradice pochodu, 

dnes 91letý Stanislav Kovařík – 
Sonny (na snímku u mo-

hyly), doyen klubu OS 
Ledeče n. S.         (jk)

Roy se pravidelně zú-
častňoval mezinárodní 
soutěže Memoriál Jana 
Tleskače a třikrát se stal 
jeho vítězem. Více než 
pět let držel výkonem 
2,7 sekundy (!) světový 
rekord. Ve sbírce má té-
měř 200 různých mode-
lů ježka v kleci, který se 
u nás díky Foglarově ro-
mánům stal bezesporu 
kultovním hlavolamem. 
Desítky dalších kousků, 
ať už vlastní originální 
konstrukce nebo repliky 
nedostupných druhů, 
sám vytvořil.

Zatím posledním „maj-
strštykem“ z Royovy díl-
ny je replika ježka v kleci 
Američana Clarence 
A. Worralla, na který 
byla už v roce 1896 
vydána patentová 
listina! Od dneš-
ních známých 
modelů se hla-
volam liší hlavně 
odlišným tvarem 
klece. 

„Vyráběl jsem ho jen podle 
plánku dochovaného paten-

tového nákresu,“ říká zručný 
konstruktér. „Práce trvala 
dva měsíce. Často jsem 
tápal, řada nepovedených 
pokusů skončila v koši. 

Nakonec jsem Worrallovu 
konstrukci i princip řešení 

hlavolamu pochopil. Tento 
ježek je ovšem na vyjmutí velmi 

těžký.“
Pro úplnost jen dodejme, že prin-

cip vyjímání ježka z klece je odvo-
zen od 2000 let starého čínského 
hlavolamu had a hvězdice. Ze se-
vření v oválném prstenci (had) se 
hvězdice vysvobodí krouživými 
pohyby do různých směrů a ná-
klonů. Stejně tak, jak se k plánku 
létacího kola, ukrytého v dutině 
ostnaté kuličky v kleci, dostá-
val ve Stínadlech vynálezce 
Jan Tleskač…                             (sj)

V šlépějích Jana Tleskače
Výjimečnou manuální zručností se může chlubit mělnický 
oldskaut Jan Trojan – Roy. Poté, co před půl druhým 
desetiletím předal vedení skautského oddílu Toronto svým 
nástupcům, se naplno začal věnovat dalšímu letitému zájmu – 
sbírání i vlastní výrobě hlavolamů ježek v kleci.

Dobrý vítr v pl achtách

Jarní výšlap úd olím Doubravky
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Reflexe Anthropoidu v zrcadle 
jubilea má mnoho podob. Sály kin 
plní projekce stejnojmenného filmu 

z britské produkce. Česká národní 
banka vydala k výročí tematickou 
minci nominální hodnoty 200 Kč. 
Filatelistům přibyl do sbírek aršík se 
46korunovou poštovní známkou. 
Na knižních pultech se objevilo 
několik nových titulů. Prosakují 

informace o na-
studování operní 
i baletní adapta-

ce událostí kolem 
atentátu…

Bohužel ne vše, co se z doby před 
tří čtvrtě stoletím odráží ve vzpo-
mínaném zrcadle, nese očekávaný 
punc kvality nebo 
originality. Různé 
„tvůrčí“ počiny 
jsou někdy jen 
kompilací a ohý-
báním toho, co 
už bylo dříve v li-
teratuře faktu či 
jiných zpracováních 
vyřčeno. 

MISTROVSKÁ MOZAIKA ODBOJE
Oč více rozpaků vyvolávají někte-

ré střípky jubilea, o to více může 
těšit, že do kategorie skutečně 
přínosných prací patří i ty, 
které vzešly z autorské dílny 
členů Kmene dospělých! Přinášejí 
nová fakta, dosud nezveřejněné 
dokumenty, nebo jsou v kreativní 
podobě neotřelým příspěvkem 
k mapování historie.

Kromě rozsáhlého archivu písemností a fotografií spravuje Jáček i ojedinělý 
filmový archiv. Jeho základ vytvořili už za první republiky jeho otec František 
a strýc Ferdinand, provozující v Praze prosperující půjčovnu a kino. Dvojí 
konfiskace rodinného majetku nacisty a poté komunisty je o mnohé připravila. 

Řadu unikátních hraných filmů i dokumentů se však podařilo zachránit.
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Operace Anthropoid 
v zrcadle současnosti
Kulaté výročí 75 let od vyvrcholení Operace 
Anthropoid je bezesporu jedním z nejvýznamnějších 
historických jubileí, které si letos v Česku 
připomínáme. Atentát na říšského protektora 
Reinharda Heydricha v květnu 1942 byl ovšem 
odbojovou akcí, která dalece překročila hranice 
české kotliny a stala se událostí širokého 
geopolitického významu. 
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Hovoříme především o bohatě 
výpravné obrazové a textové pub-
likaci Anthropoid (vydalo Centrum 
české historie), jejímž autorem je 
historik a specialista na období 
„heydrichiády“ Jaroslav Čvančara, 
skautskou přezdívkou Jáček. Kniha 
přináší na 352 stranách více než 800 
fotografií s fundovanými komentáři 
a je dalším svazkem autorovy knižní 
řady (např. trilogie Někomu život, 
někomu smrt, monografie Heydrich 
ad.). Ta už do přímo mistrovsky 
ucelené mozaiky skládá Jáčkovo 
mnohavrstevné letité badatelské 
úsilí a je naprosto ojedinělým zápi-
sem do kroniky čs. odboje za druhé 
světové války. 

Druhé dílo je opět výsledkem 
dlouhodobého zájmu o tematiku 
výsadku, jehož cílem byla likvidace 
nesnášeného nacistického kruto-
vládce v protektorátu Čechy a Mo-
rava. Od Jaroslava Čvančary o 36 let 

mladší Roman Liščák, 
který mj. vetknul 

grafickou podobu 
stálé výstavní ex-
pozici o skautingu 

ve třetím odboji 
v Památníku Vojna 

u Příbrami, se nyní 
představuje jako au-
tor velkoryse konci-

povaného kresleného 
příběhu nejen o samotné 

Operaci Anthropoid, ale i činnosti 
dalších odbojových skupin.

NOVINKA: KRESLENÝ PŘÍBEH
„U mládeže trvale roste obliba ko-

miksu a kreslených příběhů. Byla by 
škoda tento trend nezúročit. Věřím, 
že se tak hrdinský čin našich vojáků-
-parašutistů i činnost dalších odbojo-
vých skupin dostanou přijatelnou 
formou ještě více k dnešním 
teenegerům,“ popisuje svůj 
tvůrčí přístup k Anthropoidu 
talentovaný výtvarník, 
který trvale žije v Rum-
burku. „Zároveň mi však 
nešlo o vytvoření klasického 

komiksu. Ač charakter knihy se může 
jevit blízký tomuto žánru, důraz kla-
du spíš na detaily a ucelený pohled 
na danou operaci a odboj v širších 
souvislostech. Spíše než o komiks, se 
jedená o graficky rozvrženou kresle-
nou odbornou literaturu.“

SPOLEČNĚ V HNÍZDĚ JESTŘÁBŮ
Oba tvůrce spojuje kromě společ-

ného zájmu o historickou tematiku 
ještě skautské pouto: Oba jsou čle-
ny stejného oldskautského klubu, 
pražské Osmačtyřicítky – Jestřábi.  

„Erudicí a hloubkou znalostí se 
vůbec nemohu srovnávat s Jáčkem,“ 

přiznává 
skromně Ro-

man. „Vše, 
co jsem 
zakom-
ponoval 
do příbě-
hu, je ale 

podloženo dlouhodobým bádáním, 
studiem i komunikací s předními 
historiky.“ 

Autor plánuje, že kresebně vše 
dokončí o prázdninách. Zkraje pod-
zimu by dílo mělo jít do tisku. Více 
o příběhu se lze dozvědět na  
facebook.com/KreslenyAnthropoid.

(sj)

V Čvančarově knize nechybí ani příběhy tragických 
osudů skautů: Do skupiny sedmi statečných parašutistů, 
kteří zahynuli v kryptě a na kůru kostela v Resslově 
ulici, patřil i odchovanec skautingu Adolf Opálka (foto 
vpravo). Na levém snímku je po boku A. B. Svojsíka lékař, 
skaut a spoluzakladatel trampské osady Ztracenka Jan 
Včelák. Jeho odbojová cesta skončila v koncentračním 
táboře Mauthausen…  

Ukázky připravovaného kresleného příběhu 
Romana Liščáka – studie postav Kubiše, 
Heydricha a Gabčíka – zdobí záhlaví tohoto 
článku. Děj obrazové knihy však autor pojímá 
v širším záběru protinacistického odboje. 
Takto zobrazil jeho další významnou postavu 
– Václava Morávka.
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V únoru oslavil osmdesátiny 
profesor Eduard Zvěřina, prů-
kopník mikroneurochirurgie 
u nás a zároveň v tomto oboru 
i respektovaná osobnost v mezi-
národních kruzích. Eduard prožil 
chlapecká léta v poválečném 
Junáku jako člen pražského 
6. oddílu. Skautingu zůstal věrný 
i v dospělosti, kdy už proslul jako 
odborník v praktické neurologii 
i pedagog na univerzitní půdě. 

Eda trvale udržuje kontakt 
se skautskými přáteli z mládí. 
Kamarádi z někdejšího oddílu, 
společně s členy dávné Dva-
náctky a Jednadvacítky, vytvořili 
už počátkem 80. let oldskautský 

klub. Později, v jednom činžáku 
na Vinohradech, vyklidili suterén-
ní skladiště harampádí a kobku 
v ruinách proměnili v útulnou 
klubovnu. Zdi jsou obloženy 
dekoračním lomovým kame-
nem a bohatě je zdobí skautské 
relikvie.  

Pravidelně každý čtvrtek na-
večer zní z klubovny tóny kytar, 
banja, foukací harmoniky i dalších 
nástrojů. Oldskauti hrají a zpívají, 
debatují, vzpomínají – ale také 
spřádají další plány. Pestrou klu-
bovou činnost zachycuje už sedm 
objemných svazků kroniky, kterou 
pečlivě vede tahoun party „oldů“ 
Miloš Horák – Liška.

Žilky fenoménu skautingu se proplétají mnoha oblastmi 
života. Není proto divu, že se  slibová lilie zatřpytí 
nejednou i v prostředí skautingu zdánlivě vzdáleném…

Oldskauti začali „surfovat“ 
na kmenových internetových 
stránkách v roce 2005. Web sloužil 
plných deset let. Obsah po celou 
dobu obětavě naplňoval Vladislav 
Jech – Kamzík. Ani tehdější odpo-
vídající technická úroveň webu 
však v průběhu let neodolala stále 
agresivnějším infekcím virtuálního 
světa. V létě 2015 došlo k vážné 
virové nákaze webu, jehož provoz 
musel být zastaven. 

Příprava nového webu nebyla 
snadná. Internetové stránky bylo 
nutno vytvářet na nových zákla-
dech, s využitím současných prvků 
informačních technologií. Pro web 
bylo nutno připravit také moderní 
grafickou podobu. Skladba webu 
se rodila na dobrovolnické bázi, 
jen technická část byla svěřena 
profesionálům v oboru IT. Nároč-
nost práce několikrát oddálila 
spuštění nového kmenového 
virtuálního média. 

V první letní den začne ověřo-
vací provoz. Ostrý start s plným 
funkčním využitím všech dostup-
ných nástrojů, které umožní přístup 
do komfortního prostředí moder-
ního webu (včetně propojení se 
servisem internetových stránek celé 
organizace www.skaut.cz), proběh-
ne počátkem prázdnin.

(os)

www.skaut.cz/kmendospelych 

Lilie ve třpytu křišťálu

Nový web 
Kmene dospělých
S příchodem léta 2017 
bude také spuštěn dlouho 
očekávaný nový web 
Kmene dospělých.
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„Počátkem 50. let jsme s woodcraf-
tery tábořili u říčky Belá v podhůří 
Vysokých Tater na Slovensku. Bouřli-
vé horské bystřině, valící se zpod Kri-
váně, jsme říkali Hřmící řeka. O kus 
níže po proudu stál ve stejné době 
i tábor oddílu Jaroslava 
Foglara. Jestřáb ji ovšem 
nazýval Zelenou říč-
kou,“ vzpomíná Miloš 
Horák. 

„S Jestřábovou Dvoj-
kou jsme ale byli ve sty-
ku už v době za německé 
okupace, kdy se skauti ukrývali 
v Klubu českých turistů. Na výpra-
vách jsme se pak setkávali i v pová-
lečném Junáku. Dodnes vzpomínám 
například na hokejový zápas mezi 
našimi oddí-
ly, ve kterém 
nám Dvojka 
uštědřila 
citelnou 
porážku,“ 
mračí se 
Liška naoko 
i po bez-
mála tří 
čtvrtě století 
od dávné-
ho klání 
na ledě.

Říčka Belá v podhůří Vysokých 
Tater se v díle Jaroslava Foglara pro-
mítla nejen do kulis letního tábora 
v románu Poklad Černého delfína, 
ale Jestřába inspirovala i k písňové 

tvorbě. Na nápěv refrénu tramp-
ského evergreenu Niagara 

od Eduarda Ingriše na-
psal Foglar text písně 

Zelená říčka.
Poměrně málo 

známý Jestřábův text 
otiskujeme v po-

sledním čísle „magoše“ 
jako bonus na rozloučenou. 

V samotném oddíle Jestřábových 
Hochů od Bobří řeky píseň nezdo-
mácněla. Obohatí alespoň zpěvník 
oldskautských klubů?                   (bk)

Od Kriváně hučí říčka, té jsem srdce svoje dal, 
/:tady jsem byl vždy tak šťastný, tu říčku jsem miloval.:/

Zelená ty moje říčko, dál si zpívej do noci, 
/:kdo sem jednou k tobě přijde, tomu není pomoci.:/
Mraky plynou nad krajinou, ztrácejí se v červáncích, 
/:s nimi mizí mladá léta, vlas mi zbělel ve spáncích.:/

Kdo tu bude, říčko moje, u tě jednou tábořit, 
/:až mi osud nedovolí na tvém břehu dále žít.:/

Naposled já k tobě přijdu poslechnout si píseň tvou, 
/:a pak, říčko moje milá, nikdy už na shledanou!:/

Pro pracovně stále plně vytížené-
ho profesora Zvěřinu není ovšem 
pravidelná účast na schůzkách 
v jeho možnostech. Jako specialista 
na odstraňování nádoru slucho-
vého nervu v mozečku je i dnes 
u operačního stolu stále nepostra-
datelným odborníkem. O to více 
využívá všechny jiné příležitosti 
k setkání s letitými přáteli. 

V dubnu čerstvý osmdesátník 
uspořádal pro početný okruh rodi-
ny, domácích i zahraničních kolegů 
z lékařských kruhů i blízké přátelé 
velkou narozeninovou oslavu. 
V centru metropole, v hotelu Am-
bassador na Václavském náměstí, 
nechyběla mezi pozvanými hosty 
ani jubilantova oldskautská parta. 
„Bratr Eda vyslovil přání, abychom si 
společně zazpívali několik skaut-
ských písniček,“ prozradil „kapel-
ník“ Miloš Horák. A tak i z pódia 
pompézního sálu, třpytícího se 
v lesku křišťálových lustrů, zazněly 
skautské evergreeny – Poštorenská 
kapela, Stály báby u silnice, My 
pluli dál a dál…

Je nabíledni, že s klubovou 
„kapelou“ si písně s chutí zazpíval 
– oděn ve smokingu, ale zároveň 
s oldskautským šátkem kolem krku! 
– také samotný oslavenec! 

(sj, mh)

Od Kriváně hučí říčka…
Při listování kronikami oldskautského klubu 
z pražských Vinohrad by zejména skautské historiky 
zaujala fotografie indiánského týpí se siluetou masivu 
tatranského Kriváně v pozadí. 
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O původu a podobě Gilwellského 
kruhu se ve skautském společenství 
šíří mnohá “fakta“ i historické „prav-
dy“. Ve většině případů jde ale spíše 
o mýty a legendy. 

JISKRA OD ELSTNERA?
Za zrodem českého 

fenoménu Gilwellského 
kruhu stál významný 
prvorepublikový činovník 
František Alexander 
Elstner. Jako dvacetile-
tý, pro skauting nadmíru 
zapálený mladík, byl v roce 1922 
vyslán A. B. Svojsíkem do ang-
lického Gilwellu na wood-badge 
kurz pro skautské vůdce. 

Po návratu dal F. A. Elstner podnět 
k vzniku obdobných vzdělávacích 
kurzů v našich podmínkách – 
lesních škol. První se uskutečnila 
v roce 1923 v Jemčinské oboře 
u Jindřichova Hradce. Tam zřejmě 
poprvé došlo i k sepjetí překřížených 
paží s vysláním „tichého pozdravu“ 
– stisku sousedovy ruky. Z mýtické 
jiskry Gilwellu vyšlehl rychle se šířící 
plamínek…

I LEXIKONY MLČÍ…
První úskalí na cestě za historií 

rituálního sepjetí rukou musíme 
překonat ve výslovnosti: „Mekka“ 
britského skautingu se vyslovuje 
„Gilwell“, nikoliv „Džilwell“! K zod-
povězení však zbývá řada otázek: 
Nakolik je Gilwellský kruh spjatý 

s historií či dnešními wood-badge 
kurzy u Londýna? Je známým 
rituálem napříč celou skautskou 
zeměkouli?  A jak správně zkřížit 

ruce: pravou ruku přes levou, 
nebo obráceně? 

Ale proč prá-
vě tak? 
A kterým 
směrem 
- vpravo, 
nebo vlevo 

- se má šířit 
stisk rukou?
O Gilwell-

ském kruhu 
nám překvapivě neřekne skoro nic 
ani jindy „všeznalý“ internetový 
vyhledávač Google. A mlčí i reno-
mované knižní lexikony… 

V KOLÉBCE SKAUTINGU
Pátrejme tedy dál – u činovníků, 

kteří poznali skauting i bezprostředně 
v jeho kolébce. 

„Náš chlapecký oddíl měl celkem 
čtyři společné tábory se skauty z Velké 
Británie, z toho dva v jejich základnách 
ve Skotsku. Nikdo z britských přátel však 
o něčem takovém jako je ´Gilwellský 
kruh´ nikdy neslyšel. Žasli, když jsme jim 
tento rituál předváděli a vysvětlovali, 
o co jde,“ vzpomíná na společné tábo-
ření se skauty z britských ostrovů Jiří 
Navrátil – Cyrano, dlouholetý skautský 
vůdce, který dnes stojí v čele střediska 
Bratří Mašínů, a zároveň je členem 
100. klubu OS. 

Cyrano žil také 
řadu let v Kanadě. 
„I při mém působení ve Scouts Canada, 
kteří mají k britským skautům nejblíže, 
narážely mé dotazy na Gilwellský kruh 
jen na udivené pohledy! A to Kana-
ďané považují svoje vůdcovské kurzy 
za přímou odnož kurzů z anglického 
Gilwellu. Stejně tak jsem za oceánem 
neobjevil o ´kruhu´ jakoukoliv zmínku 
v žádném handbooku či manuálech 
pro vůdce.“

RITUÁL NAPŘÍČ ZEMĚKOULI?
Přes vyřčené otazníky lze ale 

vidět na řadě akcí v zahraničí, 
že symbolický řetěz paží leckde 
přece jen znají. O tom, že rituál 
překračuje hranice zemí i konti-
nentů, svědčí i historické snímky, 
stejně jako momentky ze skautské 
současnosti.
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V našich zeměpisných šířkách patří k základním 
stavebním kamenům skautských tradic. Na nejrůznějších 
setkáních je neodmyslitelným „společenským“ rituálem, 
bez něhož nelze akci ukončit. Do Gilwellského kruhu se 
spojují ruce při zpěvu večerky, jindy řetěz zkřížených 
paží doprovází melodie Valčíku na rozloučenou. Uvnitř 
kultovního kruhu dohasínají uhlíky táborových ohňů…
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Letos, kdy slavnost k poctě 
skautského patrona dosáhla 
„plnoletosti“, vzklíčilo v rakouské 
metropoli semínko nové mezi-
národní tradice: Akce se stala 
pomyslně dalším oldskautským 
„trojsetkáním“, tentokrát podél 
společné hranice Rakouska, Slo-
venska a Česka.

Georgs Feier se koná pravidelně 
v kostele sv. Jiří v Kahlenberger-
dorfu na severním okraji rakouské 
metropole. Ten se letos v první 
květnový pátek zaplnil do posled-
ního místečka oldskauty z Vídně 
i dalších místních gild (klubů) 
našich jižních sousedů. Početná 
byla také skupina zahraničních 
účastníků. Ze Slovenska přijeli 
zástupci obou oldskautských or-
ganizací – Kruhu dospělých skautů 
a skautek Slovenského skautingu 
i Slovenské skautské gildy. Český 
oldskauting zastupovala dvou-
členná delegace NKD.

Při duchovní slavnosti zněla 
v kostele němčina i oba slovan-
ské jazyky. Akce měla skutečně 
mezinárodní charakter. Slavnostní 
atmosféru dotvářely vlajkosláva 
rakouských gild, hudební vystou-
pení i symbolika ISGF v průčelí 
chrámové lodi.

Následné setkání v blízké 
skautské klubovně vytvořilo pro 
všechny – bez rozdílů jazyků či 
národních specifik – prostor pro 
živou diskusi a výměnu zkušeností 
o skautingu dospělých v jednot-
livých zemích. Při tom se ochut-
návali speciality z místní skautské 
kuchyně. V nabídce občerstvení 
se objevily i pravé české buchty! 
Ty sám upekl rakouský oldskaut 
s českými kořeny Leo Ge, známý 
i mnohým českým oldskautům 
díky svým aktivitám a práci 
ve Skautském muzeu ve Vídni.

Každý si mohl z Kahlenbergerdor-
fu odnést malovaný hrnek se sym-
boly Georgs Feier. Suvenýry vyrobila 
sestra Daniela, rakouská oldskautka, 
opět ale původem Češka. 

Řada účastníků akce na oplátku 
přispěla do dobrovolné charitativ-
ní sbírky vídeňská gildy. Výtěžek 
poputuje do centra sociálně péče 
Gaudeamus v Bratislavě. V tomto 
ústavu pro zdravotně hendikepo-
vanou mládež působí také skaut-
ský oddíl. Schází se v moderním 
srubu, který byl v areálu centra 
Gaudeamus postaven rovněž 
z finančního daru rakouských 
oldskautů.

(hk, sj) 

Se značnou „obřadností“ proplétají 
kruh rukou polští harceři. I na každo-
ročním oldskautském česko-sloven-
sko-polském Trojsetkání předvádějí 
správné a jednotné překřížení rukou 
s ohledem na závěrečnou „piruetu“ 
účastníků kruhu. Po ní se při otočce 
řetěz přirozeně rozplete. Naopak leckde 
u nás je pozdrav zakončen společným – 
někdy až komicky emotivním – potřásá-
ním zkřížených pravic a levic sousedů 
v kruhu.

Jak však uspokojivě vyřešit dilema, 
která ruka má seshora křížit druhou 
paži? Jednoznačnou odpověď nadávají 
ani fotografie ze zahraničních zdrojů: 
Polský „harcerski krag“ preferuje pravici 
přes levici, stejně kříží ruce i skautky 
z Thajska. Skauti z USA rituál, který ale 
nazývají Friendship Circle (Kruh přátel-
ství), také znají, kříží však ruce v opač-
né pozici. A historická fotografie se 
skotskými skauty tajemství „správného“ 
kruh ještě umocňuje! 

A jak se „Gilwellský kruh“ provádí při 
samotných gilwellských wood-badge 
kurzech? Snaha o nalezení odpovědi 
prostřednictvím internetového kanálu 
YouTube nedopadla slavně: Absolventi 
se po získání šátku s obdélníčkem 
skotského tartanu v cípu a dřevěných 
korálků při závěrečném ceremoniálu 
většinou jen chytí kolem ramen a zazpí-
vají „hymnu“ Back to Gilwell…        (sj)
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Už 18 let si dospělí skauti z vídeňské gildy připomínají 
svátek sv. Jiří duchovní slavností a přátelským 
setkáním – Georgs Feier. 
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V době třetí nucené pauzy činnosti Junáka udržovali prapor 
skautingu nad hlavami i ti, kteří se po roce 1968 nesmířili se 
životem v rudých kleštích totalitní moci a raději zamířili do ciziny.

V roce 1975 se skauti rozeseti 
po celé západní Evropě sdružili 
do federace Československého 
exilového skautingu. Půl druhé 
desítky oddílů pracovalo v Ně-
mecku, Švýcarsku, Rakousku, 
Nizozemsku a Lucembursku. 
Společně se sešli na pěti mezi-
národních setkáních – Exiloree. 

Od roku 1983 se ve dvouletých 
intervalech uskutečnily tři akce 
v Německu a jedna ve Švýcar-
sku. Nedlouho před pádem 
komunistického režimu vzhlíželi 
exiloví skauti k původnímu do-
movu ještě naposledy z ciziny, 
od příhraničního Kainzmühle 
u Weidenu. 

V roce 1991 se účastníci pátého 
Exiloree setkali po letech opět 
doma, v Líbeznicích u Prahy. Pak 
pořádání samostatných exiloree 
ztratilo smysl: Otevřely se hranice 
a mládež z obou stran dřívější 
„železné opony“ má příležitost 
k setkávání na Intercampu, Středo-
evropském jamboree i na samot-
ných světových jamboree…

Z dětí 70. a 80. let jsou už dnes 
rodiče další skautské generace. 
Někteří se s rodinami vrátili, jiní 
zůstali v zahraničí. Což se však 
přece jen sejít? Myšlenka trojice 
nadšenců Václav Pavlovec, Vladan 
Rudl a Martin Thiel se přetavila 
v realitu. 

Na přelomu dubna 
a května uvítala půl 
stovky „exilových“ skautů legen-
dární Foglarova Sluneční zátoka 
u Ledče nad Sázavou. Exiloree 
proběhlo v duchu motta Pod 
křídly Jestřába. Hry, besedy i pose-
zení o táboráků se nesly v duchu 
odkazu legendárního skautského 
vůdce. Do programu přispěli 
i hosté z řad Kmene dospělých: 
Připravili poznávací vycházku 
do míst nejstarších táborů pražské 
Dvojky a výstavu o skautingu 
za ostnatým drátem. Ten už dnes 
naštěstí – a snad natrvalo – reziví 
v propadlišti dějin!  

(sj)

EXILOREE VE SLUNEČNÍ ZÁTOCE
POD KŘÍDLY JESTŘÁBA

Foto: Slavomil Janov a archiv/Exiloree


