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Šíření koronaviru se bohužel 
nevyhýbá ani skautům, 
takže i mezi dospělými 
z řad Junáka jsou ti, kteří 
se touto infekcí nakazili, 
ale dokázali ji už překonat. 
V průběhu nákazy Covid-19 
se v těle nemocného vytvářejí 
specifické protilátky proti viru, 
který je původcem nemoci. Tyto pro-
tilátky v krvi vyléčené osoby přetrvá-
vají delší dobu po uzdravení. 

Pokud se tedy vyléčený pacient 
rozhodne darovat svoji plazmu 
a tato tekutina (tzv. rekonvalescent-
ní plazma) bude aplikována pacien-
tovi s aktuálními příznaky a nemoci 
Covid-19, může dárce přispět k jeho 
léčbě příjmem vytvořených proti-
látek.

Krevní plazma je jednou součástí 
plné krve. Z krve se tato složka od-
děluje ve speciálním přístroji – tzv. 
plazmaforéze – a „zbytková“ krev 
se vrací do těla dárce. Na rozdíl od 
„mateřské“ tekutiny není plazma 
zbarvena do červena či ruda, ale jde 

Milé sestry, vážení bratři, 
držíte v rukou letošní vydání spe-
ciálu Kmene dospělých - Oldskau-
ting. 

Na tomto místě by snad slušela 
omluva, že speciál se k Vám dostá-
vá až nyní, v závěru roku. 
Původně bylo jeho 
vydání plánováno už 
na jaře před Národ-
ním oldskautským 
jamboree v Blatné 
a mezinárodním 
Trojsetkáním v Plzni. 
Jenže: Oldskaut míní, 
covid mění…

Celý letošní rok je v lecčem 
otočen naruby. Mnohé z toho, co 
jsme plánovali v našich osobních 
životech i v oldskautingu, se nevy-
plnilo či neuskutečnilo. Koronavi-
rová epidemie nám všem nasadila 
roušky, nebo dokonce izolovala 
v našich domovech. 

O to více je třeba ocenit ty členy 
Kmene dospělých, kteří se v neleh-
ké době zapojili do dobrovolnické 
práce ve prospěch seniorů či so-
ciálně slabých občanů. A našly by 
se i další případy lidské a skautské 
sounáležitosti. V tomto období 
však byla dvojnásob cenná i „drob-
ná charita“ přímo v našem old-
skautském společenství. Například 
skauty-seniory jistě jako balzám na 
duši zahřály telefonáty od bratrů či 
sester z klubů, či – bylo-li to možné 
– návštěvy přímo u nich. 

Tento speciál je v nemalé míře 
zaměřen na mozaiku 30 let Kmene 
dospělých. Přinášíme však i repor-
táž z jedné z málo uskutečněných 
kmenových akcí – letního tábora 
v Pařezské Lhotě, ale i další, věřím, 
že zajímavé čtení.

Tisknu levici, a přeji si, abychom 
se v následujícím roce 2021 co 
nejvíce setkávali na akcích Kmene 
dospělých – opět tváří v tvář!

         Slavomil Janov, šéfredaktor

Oldskaut míní, 
covid mění…
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Když byl v červnu 2009 
odstartován charitativně-
sociální projekt Kmene 
dospělých Drákulovina, cílem 
skautského dárcovství krve 
bylo přivést do transfuzních 
stanic hlavně nové dárce ze 
skautských řad. Postupem 
času se Drákulovina stala 
motivací k opakovanému 
a pravidelnému dárcovství. 
Nyní může tato aktivita 
přispět i k boji proti nemoci 
Covid-19!

o hustou tekuti-
nu tmavě žluté 
až krémové 
barvy.
Specializo-

vaná zdravot-
nická zařízení tedy 

v současnosti intenzivně 
hledají dárce anti-covidové rekonva-
lescentní plazmy pro možnou léčbu 
pacientů s Covid-19.

Kdo může plazmu darovat? Jsou 
to prakticky všechny osoby po pro-
dělání onemocnění Covid-19 kvůli 
vytvoření protilátek v jejich krvi, 
pokud splní i obecné podmínky pro 
dárcovství (věk 18 – 60 let, odpoví-
dající zdravotní stav, neprodělání 
některých vybraných infekčních 
nemocí ad.). Plazmu či krev je možné 
darovat nejdříve za 14 dní po uzdra-
vení koronavirové infekce.

Bližší informace poskytnou zaříze-
ní transfuzní služby, které může zá-
jemce o darování kontaktovat. (hk)
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Jak však nyní naložit s touto klíčo-
vou kmenovou akcí do budoucna?

„Pokud by se jamboree mělo 
uskutečnit s ročním odkladem 
na stejném místě, tak rekreační 
základnu Dol už nemůžeme využít. 
Všechny víkendové červnové termí-
ny 2021 jsou už rezervovány pro jiné 
zájemce,“ říká Jan Vavřička – Tom, 
který stál letos v čele přípravného 
týmu oldskautů z Pačejova.

Náčelnictvo KD přijmulo tuto 
informaci s tím, že přípravu 6. NOSJ 
je třeba posoudit i s ohledem na 
skutečnost, že ani v příštím roce 
nemusí být epidemiologická situa-
ce zcela příznivá.

„Zvažujeme všechny možnosti 
a přemýšlíme i o variantě přesu-
nout termín konání až na rok 2022,“ 
sděluje místonáčelník KD Marek 
Matýsek – Mara. „Pro tuto variantu 
hovoří, že bychom získali delší čas 
na pečlivou přípravu v naději, že 
za téměř dva roky už nebudeme 
očekávat vývoj situace v nejistotě. 
Navíc bychom zachovali dvouletý 
interval v sudých letech, tedy v roce 
2022, pak 2024, 2026 atd.“ 

Stejně jako o termínu, se disku-
tuje i o místě konání. „Mrzí nás, že 
jsme se nemohli v jižních Čechách 
sejít. Je to nádherný a turisticky 
atraktivní kraj, navíc oldskautskými 
akcemi dosud neprávem opomíje-
ný,“ dodává Marek Matýsek.

Kam tedy zaměřit pozornost 
pro přípravu akce v případě, že se 
uskuteční až v roce 2022?

Mnozí účastníci předchozích 
jamboree už vyslovili názor, že 
skautská základna v Miletíně je pro 
tuto akci ideální. 

„Prostor je všem důvěrně známý 
a areál je dostatečně rozlehlý i pro 
několik souběžně probíhajících ak-
tivit. Ze základny je to na náměstí, 
kde tradičně probíhá defilé a slav-
nostní zahájení, jen několik desítek 
kroků,“ obhajuje návrat do Miletí-
na patriot tohoto místa Vladimír 
Stránský – Sása. „Důležité také je, 
že vedení města i místní občané nás 
v Miletíně rádi vítají,“ dodává.

Přestože nad 6. Národním old-
skautským jamboree visí v sou-
časnosti ještě nemálo otazníků, je 
potěšitelné, že Náčelnictvo KD už 
nyní zvažuje všechna pro a proti 
různých variant. 

Jednou je také možnost, že by 
akci chtěli opět uspořádat oldskau-
ti ze Znojma. Při posledním výběru 
místa jen těsně v hlasování zvítě-
zila Blatná nad jejich nabízenou 
táborovou základnou u Vranovské 
přehrady na řece Dyji. Možné však 
je, že se o pořadatelství budou 
ucházet i další zájemci…

Výsledek současné diskuse kme-
nového náčelnictva k 6. NOSJ bude 
zveřejněn na webu Kmene dospě-
lých a v prvním čísle Skautského 
světa v roce 2021.                 (sj) 

Jednou z významných akcí 
Kmene dospělých, které 
letošní pandemie Covid-19 
znemožnila uspořádat, bylo 
připravované 6. Národní 
oldskautské jamboree. Mělo se 
konat v Blatné a v nedalekém 
rekreačním areálu Dol v první 
červnový víkend. 

Jamboree s otazníkyJamboree s otazníky

Krevní plazma 
jako lék

Pokud jsou v řadách do-
spělých skautů vhodní dárci 
rekonvalescentní plazmy, ať 
nasměrují svůj „azimut Drá-
kuloviny“ do vybraných stanic 
transfuzní služby, která tuto 
plazmu aktuálně odebírají:
Thomayerova nemocnice Praha 
– FN Ostrava – FN Olomouc – FN 
Hradec Králové – Krajská ne-
mocnice Liberec – Krajská zdra-
votní Ústí nad Labem – Slezská 

nemocnice v Opavě – ÚVN 
Praha – Krajská 

nemocnice T. Bati  
Zlín – VFN v Praze 
– Nemocnice 
České Budějovi-

ce – Plasmafera, 
pracoviště České 

Budějovice a Tábor –
Fakultní nemocnice Brno – FN 
Královské Vinohrady ¬– Ústav 
hematologie a krevní transfuze 
Praha.

Zprávu o dárcovství odešlete 
na adresu Kmene dospělých: 
oldskauting@email.cz. Na 
dárce čeká originální odznak 
a nově příchozí, kteří se do Drá-
kuloviny zapojí poprvé, získají 
i tradiční nášivku skautského 
dárcovství krve.   

Foto: Slavom
il Janov

Foto: Facebook.com
/skaut
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30 letokruhů
Kmene dospělých

Milníky na cestě   českého oldskautingu 1990 – 2020

Před třiceti lety byl na IV. sněmu Junáka (19. května 1990) 
ustaven samostatný Kmen dospělých. V rámci obnovené 
skautské organizace u nás navázal nově utvořený třetí kmen 
na dřívější činnost odboru oldskautů, která byla utlumena po 
rozpuštění Junáka nacisty v říjnu 1940. 

Dřív, než se ohlédneme za uply-
nulými třemi desítkami let práce 
Kmene dospělých ve prospěch 
skautského hnutí i společnosti, 
v níž žijeme, připomeňme stručně 
historii českého oldskautingu od 
jeho počátků.

První skupiny oldskautů (byť 
v dnešním vnímání šlo spíše o vě-
kovou kategorii roveringu) se vy-
tvořily bezprostředně po odchodu 
průkopnické generace Svojsíkových 
skautů z prvních založených  oddílů. 
V historických dokumentech lze 
najít zmínky o činnosti „old boys“, 
tedy odrostlých skautů, už 
v období kolem roku 
1914.

Vznik Českosloven-
ské republiky v roce 
1918 podnítil k čin-
nosti další skupiny 
dospělých skautů. 
Když jejich počet 
stoupal, bylo zřejmé, že 
pokud mají kluby OS nadále 
působit pod střechou společné or-
ganizace Svazu junáků-skautů RČS, 
musí být pro ně vytvořen odpoví-
dající organizační rámec. Na sklonu 
zimy 1921 tak byl v rámci Svazu 
skautů vytvořen samostatný odbor 
old-scouts.    

Po meziválečném rozmachu 
oldskautingu se už situace po válce 
neopakovala. V Junáku, který byl 
kolektivním členem Svazu česko-
slovenské mládeže (SČM), nebylo 
podle vedení svazácké organizace 
žádoucí, aby vedle mládeže působi-
li dospělí, sepjati s kořeny „bur-

žoazního skautingu“ první republi-
ky. V Junáku tak mohla pracovat jen 
mládež do 15 let, starší byli nuceni 
vstoupit do SČM.

Podobně se situace vyvinula 
v době „pražského jara“ a při druhé 
obnově Junáka u nás (1968 – 1970). 
Snahy o vytvoření oldskautského 
kmene narazily na odpor aparátčíků 
zastřešujícího Sdružení organizací 
dětí a mládeže (SODM). 

Oldskauti se samozřejmě v obou 
zmíněných obdobích snažili po-
máhat při práci oddílů, byli však 
do značné míry od hnutí izolováni 

a bez možnosti věnovat se 
organizovaně svému 

vlastnímu programu.
Po dalších dva-

ceti letech se čs. 
skauting dočkal své 
třetí obnovy. Vedle 

těch, kteří se opět 
pod junáckou vlajkou 

vrhnuli střemhlav do 
přerušené práce s mládeží, 

se záhy zformovali i ti, kteří vedení 
oddílů přenechali mladším. Nadále 
ale chtěli při výchově pomáhat, 
a zároveň se věnovat oldskautské 
činnosti. Završením těchto snad se 
stalo právě ustavení třetího kmene 
Junáka.

V kmeni oldskautského strom-
ku vysazeného těmi, pro které se 
okřídlené motto „Jednou skautem, 
navždy skautem“ stalo životním 
stylem, se začaly rýsovat letokruhy. 
První, druhý, třetí… 

Letos se již zralý kmen může po-
chlubit třicátým!                     (os)

1990
■ Ustavení Kmene dospělých na 

IV. sněmu Junáka 
v Praze. 
■ První náčelní 

nově ustaveného 
Kmene dospě-
lých se stala Jana 
Pfeifferová z Prahy. 

1991
■ Na Svě-

tové konfe-
renci IFOFSAG 
v řeckém 
letovisku Chal-
kidiki byli čeští 
a slovenští oldskauti Junáka přijati 
do celosvětového společenství 
dospělých skautů (založeno 1953). 
V současnosti sdružuje světová 
organizace na 200 tisíc dospělých 
skautů z více než sta zemí.

1992
■ V rámci V. sně-

mu Junáka v sále 
pražské Lucerny 
proběhl 1. sněm 
Kmene dospělých. 
Do čela KD byl zvolen Vladimír 
Kopřiva z Prahy.
■ Členové Kmene dospělých 

se od přijetí do IFOFSAG (od roku 
1996 změnila světová organizace 
název na ISGF) aktivně zapojují 
do činnosti na mezinárodním 
poli: Zúčastňují se mezinárodních 
konferenci, setkání, worksho-
pů i dalších akcí a na různých 
úrovních pracují i v orgánech ISGF. 
V roce 1992 byl Kmen dospělých 
spoluzakládajícím členem Středo-
evropského subregionu ISGF.

1993 – 1994
■ Po rozdělení Českosloven-

ska došlo i k ukončení činnosti 
společné federální organizace 
českých a slovenských skautů. Pro 
Kmen dospělých žádné zásadní 
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změny nenastaly a v roce 1994 
Světový výbor IFOFSAG potvr-
dil kontinuitu členství Kmene 
dospělých Junáka jako zástupce 
České republiky v mezinárodním 
společenství. 
■ U oldskautů na Slovensku byla 

situace složitější. Vedle oldskautů, 
kteří zůstali v mateřské organi-
zaci Slovenský skauting, vznikla 
i samostatná Skautská gilda 
Slovenska. O kontinuitu členství 
v IFOFSAG tak usilovala dvě národ-
ní společenství. V současnosti 
členství obou organizací zastře-
šuje sdružení Dospělých skautů 
a skautek Slovenska. 

1995 
■ V Praze se 

uskutečnil 2. sněm 
KD. Novým náčel-
níkem byl zvolen 
Ivo Slavíček z Kar-
lových Varů. Na sněmu se nepo-
dařilo obsadit post místonáčelní, 
proto se na podzim v Hrachově 
uskutečnil mimořádný (třetí) sněm 
KD s novou volbou místonáčelní.
■ Kmen dospělých byl poprvé 

hostitelem významné mezinárodní 
akce: V Brandýse nad Labem se 
uskutečnila 2. Evropské konferen-
ce IFOFSAG. 

1996
■ V listopadu vyšlo ukázkové 

číslo občasníku Kmenové noviny. 
V dalších letech vycházel černobí-
lý zpravodaj formátu A5 zpravidla 
čtyřikrát ročně. Vydávání Kmeno-
vých bylo ukončeno v roce 2010, 
kdy byl pro KD vyčleněn prostor 
v časopise Skautský svět.
■ Čeští oldskauti byli na meziná-

rodním poli aktivní hned od počát-
ku členství v IFOFSAG. 
Kmen dospělých se 
připojil k iniciativě 
několika zemí, aby 
z názvu organizace 

International Fellowship of Former 
Scouts and Guides bylo vypuštěno 
slovo „former“ (bývalý). Na světové 
konferenci v roce 1996 v italském 
Monte Grotto tak byl schválen nový 
název: International Scout and Guide 
Fellowship – Mezinárodní společen-
ství skautů a skautek (ISGF). Přijata 
byla rovněž hymna ISGF. Podle 
anglické verze ISGF Song byl u nás 
následně vytvořen český text.

1997
■ Ze společné iniciativy českých, 

slovenských a polských oldskautů 
se zrodila tradice pravidelných Troj-
setkání. Hostiteli prvních tří ročníků 
byli polští harceři-senioři. Další 
Trojsetkání proběhlo na Slovensku 
a v roce 2001 se akce uskutečnila 
poprvé u nás, v Nýdku u Třince. Dnes 
je Trojsetkání jednou z významných 
aktivit v rámci celého Středoevrop-
ského subregionu ISGF a je střídavě 
pořádáno v jednotlivých zemích. 

1998
■ V Moravské Třebové proběhl 

4. sněm KD. Náčelníkem byl opět 
zvolen Ivo Slavíček.
■ V junácké 

rezervaci Červený 
Hrádek u Sedlčan 
se uskutečnila 
první Lesní škola OS. 
V dalším období byla pořádána 
v jedno- nebo dvouletém cyklu. 

2001
■ Proběhl 5. sněm KD v Kromě-

říži. Náčelníkem i pro třetí voleb-
ní období zůstal Ivo Slaviček. 

2004
■ V Kutné Hoře 

se uskutečnil 
6. sněm Kmene 
dospělých. Novým 
náčelníkem byl 
zvolen Vladimír Köhler z Chlumce 
nad Cidlinou.

2006
■ Po delší a místy názorově roz-

dílné až bouřlivé diskusi byl změ-
něn oficiální (ale dost krkolomný) 
název Kmen oldskautů-dospělých 
členů Junáka – svazu skautů 
a skautek ČR na Kmen dospělých. 

2007
■ Další vrcholné jednání - 7. sněm 

Kmene dospělých – hostila opět 
Kutná Hora. Náčelníkem byl podru-
hé zvolen Vladimír Köhler.
■ Ke konci roku 2007 byly spuš-

těny internetové stránky Kmene 
dospělých. Vedle Kmenových novin 
se staly druhým hlavním nástrojem 
mediální komunikace v KD. Web 
sloužil oldskautům do poloviny roku 
2015, kdy po napadení počítačovou 
virovou infekcí musel být odstaven.

Na Evropském fóru v Grossarlu patří 
k zahajovacímu ceremoniálu rozsvěcování 
svíček se státními vlajkami zúčastněných 
zemí. V roce 2006 připadla tato role 
náčelníkovi KD Vladimíru Köhlerovi – 
Mikovi a zahraničnímu zpravodaji NKD 
Janu Adamcovi – Tarzanovi.
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Foto: Slavom
il Janov a archiv/Oldskauting.cz a ISGF

2008
■ Obnovenou 

Lesní školou OS 
v Miletíně do-
stalo vzdělávání 
v Kmeni dospělých 
nový impuls. Později 
byl upraven také základní stupeň 
vzdělávání v KD - Kvalifikační 
zkouška pro vedení klubů dospě-
lých (KZKD). První kurz proběhl 
v roce 2016 v Hradci Králové.  

2009
■ Na Světový den dárců krve 

(14. 6.) byl zahájen projekt skaut-
ského dárcovství krve – Drákulovi-
na. V tříletém období 2009 – 2012 
byl k 100. výročí českého skautin-
gu naplněn pomyslný „krevní vak“ 
Drákuloviny celkem 157 litry krve 
a krevních složek. Do dárcovství 
se zapojilo téměř sto dospělých 
skautů. 

2010
■ Uspořádáno 

I. Národní 
oldskautské 
jamboree. 
Akce se koná 
každé dva 
roky 
(bienále) 
a hostite-

lem pěti setkání v letech 2010 
– 2018 byla vždy skautská 
základna v Miletíně u Hořic 
v Podkrkonoší.
■ V Podkrkono-

ší se sešel také 
8. sněm KD, dele-
gáty uvítalo město 
Hostinné. Novým 
náčelníkem se stal Vladimír 
Stránský z Turnova. 

2011
■ K 100. výročí českého skau-

tingu vyhlásil KD na období 
2011 – 2012 
výzvu 
Tucet ne-
tuctových 
aktivit. 
Zapojit 
se bylo 
možno například do Expe-
dice Evrest (zdolání 9 tisí-
cimetrových vrcholů v ČR) 
či charitativní sbírky Měšec 

plný zlaťáků. Připraven 
byl seriál rekreačních 

závodů v orientačním 
běhu s názvem 100 
skautských azimu-
tů. Bylo schváleno 
také nové logo 
Kmene dospělých 
(oldskautingu). 

Pro členy KD byly vyrobeny 
i vycházkové krojové doplňky 
– světlemodré tričko a flísová 
mikina se znakem ISGF a logem 
OS.  

2012
■ V Plzni se uskutečnila další 

významná mezinárodní akce – 
7. konference Středoevropského 
subregionu ISGF - Subregion 
Zentraleuropa (SRZE). 

Než se na Národním oldskautském 
jamboree v Miletíně v roce 2018 naplno 
rozhořel slavnostní oheň, zazněla Hymna 
ISGF, kterou na housle zahrál Matěj 
Přerovský.

Nejstarší český skaut Eduard Marek 
– Hroznýš oslavil letos v březnu 
103. narozeniny. Svůj „volný čas“ dělí mezi 
besedy s mládeží, účast na společenských 
akcích a schůzky svého  oldskautského 
klubu ve středisku Maják v Praze. Denně 
však sleduje na internetu dění ve světě 
a spravuje také vlastní facebookový profil. 
Snímky zachycují bratra Hroznýše v roce 
2017 při spuštění nového webu Kmene 
dospělých.
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2013
■ Potřetí se hostitelským 

městem sněmu Kmene dospělých 
stala Kutná Hora: Do vedoucí 
činovnické funkce byl opět zvolen 
Vladimír Stránský.

2015
■ Na konferenci 

Středoevropského 
subregionu ISGF 
v rakouském Zeiller-
nu bylo přijato nové 
logo SRZE z „grafické dílny“ KD. 
Symbol tvoří stylizovaný skaut-
ský šátek ve tvaru „srdce Evropy“ 
s překříženými cípy „Gilwellského 
kruhu“ a znakem ISGF.

2016
■ Proběhl 10. 

sněm Kmene do-
spělých v Šumper-
ku. Novým náčel-
níkem KD byl zvolen 
Marek Matýsek z Frýdku-Místku. 
■ Pro členy KD začal jako pří-

loha Skautského světa vycházet 
magazín MAGOS. Pilotní projekt 

časopisu však byl ukončen v roce 
2017. Od roku 2018 je jednou ročně 
vydáván speciál Oldskauting.  

2017
■ Spuštěn nový 

web Kmene dospě-
lých. Na interneto-
vých stránkách KD 
jsou průběžně za-
znamenávány kmenové aktuality 
a další informace lze čerpat s ob-
sažného menu. Ke spuštění webu 
byl pozván nejstarší český skaut, 
stoletý Eduard Marek – Hroznýš 
(nar. 1917). Spuštění nového webu 
natáčel i štáb České televize.

2018
■ Jednou 

z největších akcí 
ISGF je od roku 
1969 Evropské 
fórum v rakouském 
Grossarlu. Do turisticky atraktivní 
lokality v severním podhůří Alp se 
k výměně zkušeností a vzájemné-
mu poznání každoročně sjíždějí 
dospělí skauti z evropských zemí 
i ze zámoří. Od 90. let se významné 
akce několikrát zúčastnily i dele-
gace Kmene dospělých. Čeští old-
skauti nechyběli ani na jubilejním 
50. Evropském fóru v roce 2018. 

2019
■ Hostitelem 

11. sněmu Kmene 
dospělých se stal 
Žďár nad Sázavou. 
Novým náčelníkem 
byl zvolen Jiří Wolf z Vyškova.

2020
■ Celosvětová pandemie šíření 

nemoci Covid-19 omezila i činnost 
Kmene dospělých. Byly zrušeny plá-
nované významné akce, ale oldskauti 
se zapojili do dobrovolnické činnosti, 
například při distribuci ochranných 
roušek, nákupech pro seniory, do-
vozu jídla sociálně slabým občanům 
a podobně. Poprvé se uskutečnilo 
také jednání Rady NKD prostřednic-
tvím on-line videokonference.   (sj)

Mozaika čeká 
na doplnění 

Mozaika významných milníků 
30leté historie Kmene dospě-
lých v rámci Junáka – českého 
skauta není z organizačních ani 
prostorových důvodů vyčerpá-
vající. Informace o některých 
dalších aktivitách, jež by si 
zasloužily být uvedeny v pře-
hledu, nejsou zatím dostupné. 
Obdobný souhrn, který bude 
možno i průběžně doplňovat, 
bude zveřejněn na webu KD.   

Cenným suvenýrem z každého ročníku Národního oldskautského jamboree se pro pro účastníky 
staly odznaky akce. Dnes už tvoří pěknou sběratelskou sérii. Bohužel poslední vyobrazený 
odznak zůstal jen v návrhu: jamboree 2020 se neuskutečnilo a odznak nebyl vyroben. 
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Na písčité planině nedaleko 
skalního hradu Pařez se tak tehdy 
uskutečnil první oldskautský 
tábor. Letos zde oldskauti završili 
tábořením první čtvrt století.

„V době, kdy jsme začínali, se 
sem sjela jen generace oldskautů 
z našeho střediska. Než pak na 
počátku července přijela mládež, 
leccos jsme stihli na tábořišti 
dodělat a upravit, a přitom si 
užívat skautského táboření jako za 
mlada,“ říká nestor královéhradec-
kého skautingu Jaroslav Chládek 
– Carda. 

S přibývajícím časem však 
tábořiště u Pařezské Lhoty začali 
navštěvovat individuálně či ve 
skupinkách i členové Kmene 

dospělých z jiných míst, postupně 
prakticky z celé republiky. Tábor 
tak získával neformální přívlastek 
„národní“. Právě ten letošní byl 
jubilejní, pětadvacátý.

Nad letošním tábořením se 
ovšem dlouho vznášel koronavi-
rový otazník. Teprve když se jarní 
protiepidemická opatření uvolnila, 
setkání v Prachovských skalách už 
nic nebránilo. Na tábořiště, jakoby 
vystřižené z komiksu Tajemství 
žlutých skal na zadní straně pová-
lečného časopisu Junák, se sjely 
tři desítky oldskautů, věkem od 
čtyřicátníků až po bezmála deva-
desátiletého skautského doyena. 
Na domovenkách krojových košil 
bylo možno číst jména měst od 

Ostravy přes Vyškov, Brno, Kutnou 
Horu, Prahu, Hradec Králové, Par-
dubice až po Strakonice. Věkový 
průměr snížily dvě děti – světluška 
a vlče, které si zde užily romantic-
ký týden se svými prarodiči.

Vzdor předtáborové nejistotě 
a krátkému času na pilování pro-
gramu se však i nyní ukázalo, že 
pro oldskauty heslo „Buď připra-
ven!“ není jen vybledlou vzpomín-
kou. Byl to týden napěchovaný 
aktivitami od ranní rozcvičky 
až po večerní posezení u ohně. 
V táborové hře, skvěle připravené 
Petrou Zajícovou – Se-
verkou z Pardubic, 
si všichni 
museli 

Před čtvrt stoletím, v posledním červnovém týdnu roku 1996, 
se v severovýchodním cípu Prachovských skal sešli oldskauti 
z královéhradeckého střediska v Kuklenách, aby pomohli 
skautům se stavbou tábora. Do začátku prázdnin však ještě 
zbývalo pár dnů, tak si řekli, proč je nevyužít k zavzpomínání na 
junácká léta vlastním tábořením. 

Čtvrt století tábořeníČtvrt století táboření
pod skalním hradem Pařezpod skalním hradem Pařez
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vydolovat z mozkových závitů 
znalosti morseovky, šifrování či 
signalizace pomocí semaforu. 

Kromě výšlapů do okolních pís-
kovcových údolíček (na borůvky, 
nebo lovení „kešek“ goecachingu) 
se uskutečnila i celodenní výprava 
na hrad Trosky. V táborovém 
kruhu se diskutovalo o budouc-
nosti oldskautingu a opět vzplál 
„čertův krb“. Nechyběli ani hosté 
k zajímavým besedám, například 
politolog Jan Šolc – Kól. 

Kólova přítomnost dostala 
i slavnostní punc, když mu členo-
vé společenství Heroldia udělili 
osobní erb za jeho přínos pro 
oldskauting. Stejné ocenění obdr-
žel také náčelník Kmene dospě-
lých Jiří Wolf – Pando.  Třpytivým 
hřebem setkání bylo i udělení nej-

vyššího stupně nového 
vyznamenání 

Junáka – 
zlaté 

Medaile 
Merkura dlou-

holetému zahra-
ničnímu zpravodaji NKD Janu 

Adamcovi – Tarzanovi.  
Připočteme-li k programu ještě 

drobné táborové inspirativní 
„hříčky“ skautské praxe či remi-
niscence ke skautské historii, pak 
není divu, že z Pařezské Lhoty 
odjížděli všichni vnitřně obohace-
ni o nové poznatky a dovednosti, 
ale hlavně s upevněným poutem 
přátelství s bratry a sestrami.

Kdepak, na oldskautské táboře-
ní pod Pařezem byl letos korona-
virus krátký!                               (sj)

Foto: Slavom
il Janov  a Lukáš Kaprálek
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Díky pochopení Skautské nadace 
Jaroslava Foglara, na kterou přešla 
spisovatelova pozůstalost, se však 
otevírají i možnosti rozvoje au-
torova odkazu. Před dvěma lety 
se tak na pultech objevil soubor 
„úžasných nových dobrodružství“ 
Rychlých šípů, v němž padesátka 
předních českých a slovenských 
tvůrců komiksu vyjádřila vlastními 
příběhy s využitím postav Mirka 
Dušína a spol. „své vidění“ my-
šlenkového bohatství Foglarova 
fenoménu. Vzniklo tak různorodé 
zpracování nových, vcelku reálných, 
ale i fantaskních příhod, které by 
Rychlé šípy (ne)mohly v minulosti či 
budoucnosti zažít.

Zmíněná kniha komiksů vyvolala 
rozporné reakce: Milovníci kla-
sických příběhů z pera Jaroslava 
Foglara a zpod štětce Jana Fischera 
nepřijali soubor moc nadšeně. Jiná 
skupina čtenářů, která nevnímá Fo-
glarovu partu jen jako neměnné, či 
dokonce dobově zkostnatělé hrdiny 
ze zadních stránek 

předválečného Mladého hlasatele, 
naopak zajásala. Rychlé šípy se totiž 
v nových zpracováních dokázaly 
přenést v prostoru i čase, a jejich 
dobrodružství tak dostala naprosto 
novou dimenzi.

Přidržíme-li se přece jen klasické 
podoby Rychlých šípů, i v tomto 
konzervativním směru je možno 
zdárně navázat na originální kres-
lený seriál z 30. a 40. let minulého 
století. To potvrzuje i připravovaný 
ediční počin vydání 33 nových pří-
běhů Rychlých šípů v „retro stylu“. 

„Jde o dílo autorské dvojice scé-
náristy Jiřího Dubského z Olomou-
ce a kreslíře Karla Zemana, který 
přesídlil z Prahy na venkov, a nyní 
výtvarně tvoří v malé vísce Jeviněves 
na Mělnicku,“ přibližuje autory a pří-
pravu nových příběhů Rychlých šípů 
grafik Roman Liščák, člen pražského 
oldskautského klubu Jestřábi. „Když 
se k nám na klubové schůzce dosta-
ly náhledy několika nakreslených 
stránek, řadu z nás tento pokus o re-
miniscenci nejznámějšího Foglarova 
díla nadchnul. Několik jestřábů tak 
spojilo síly, a pustili jsme se se do 

organizační i ediční 
přípravy knižní-
ho souboru.“

„O knihu 
v pravém slova 
smyslu sice nejde, 

přesto toto dílo 
připravujeme 
k vydání se všemi 

náležitostmi knižní 
produkce,“ doplňuje 
grafika projektu další 

člen Jestřábů Zdeněk Jirásek, který 
si i v padesáti letech nese ze své 
vodácké minulosti skautskou pře-
zdívku Kapitán Kajman. „Publikaci 
připravujeme jako 56stránkový sešit 
velkého formátu. Nosnou část obsa-
hu tvoři zmíněných 33 příběhů Rych-
lých šípů. Ty jsou však ještě doplně-
ny stejným počtem 33 zajímavostí 
a kuriozit souvisejících s Rychlými 
šípy. K tomu ještě přidáváme herní 
plán dlouhodobé poznávací hry Po 
stopách Rychlých šípů,“ doplňuje 
Kapitán Kajman, v jehož turistickém 
nakladatelství je foglarovská novin-
ka připravována k vydání. 

K samotné hře pak sděluje 
podrobnosti jedna ze dvou členek 
Jestřábů Jitka Radkovičová – Tiki: 
„Herní území se rozprostírá v Praž-
ské památkové rezervaci. Silueta 
této památkově chráněné oblasti 
v centru hlavního města velice připo-
míná tvar Afriky. Znalci Foglarova díla 
pak vědí, že jeden z příběhů Rychlých 
šípů se pomyslně odehrává také 
v Africe. Chlapci z čtenářského klubu 
nastudovali divadelní hru, v níž Mirek 
Dušín odjíždí na černý kontinent. 

I když se kreslený seriál Rychlé šípy zrodil před více než 80 lety, 
ani s dobovou patinou neztrácí nic ze své někdejší podmanivosti. 
Dobrodružství ojedinělé chlapecké party jsou atraktivní četbou 
i pro generaci dnešních dětí. Také proto jsou v knihkupectvích 
stále žádány svazky souborných vydání kultovního českého 
komiksu. 

Rychlé šípy běží vstříc Rychlé šípy běží vstříc 
novým dobrodružstvímnovým dobrodružstvím

Foto: SNJF, kresby: Karel Zem
an
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S iniciativou výroby a instala-
ce těchto laviček přišla předloni 
Skautská nadace Jaroslava Foglara 
(SNJF). Umístění jednotlivých lavi-
ček navazuje na nová vydání Fogla-
rovy románové řady, ktera vychází 
v nakladatelství 
Albatros Media. 

Dosud tak byly 
instalovány lavičky 
se stylovými řezba-
mi na opěradle 
k románům Hoši od 
Bobří řeky (Rieg-
rovy sady), Chata 
v Jezerní kotlině 
(Havlíčkovy sady) 
a Boj o první místo (Stromovka). 
Připraveny jsou však už další dvě 
lavičky Jaroslava Foglara s vyře-
zanými motivy příběhů Záhada hla-
volamu a Tajemná Řásnovka.

„K nově připravované retro edici 
románu Záhada hlavolamu ve 
sběratelské úpravě podle původ-
ního vydání z roku 1940, bude 
instalována lavička poblíž uličky 
Ve Stínadlech na Starém Městě 
pražském,“ říká skautský historik 
Roman Šantora – Bobo ze SNJF. 

„Lavička bude umístěna na dět-
ském hřišti v ulici Za Haštalem. Jde 
o slepou ulici zakončenou malým 
náměstíčkem, takže toto místo 
velice působivě připomíná tajemná 
stínadelská zákoutí.“

Na rozdíl od před-
chozích laviček, které 
od nadace odkoupi-
ly radnice daných 
městských částí Prahy 
a umístily je na svém 
území jako součást 
městského mobiliáře, 
má lavička k Záhadě 
hlavolamu jiný „rodo-
kmen“. „Na lavičku při-

spěli členové oldskautského klubu 
Jestřábi a několik jejich přátel,“ říká 
člen Jestřábů Tomáš Vučka. „Peníze 
jsme vybrali mezi sebou. Lavičku 
zakoupili a Městské části Praha 1 ji 
věnujeme jako dar. Vnímáme to tak, 
že skauti získávají prostředky pro 
svou činnost i z dotací z rozpočtů 
těchto územních celků a jejich sa-
mospráv, tak nyní chceme naopak 
věnovat dárek první městské části 
také my.“ 

Při příležitosti umístění lavičky pro-
běhne také křest retro-vydání Záhady 
hlavolamu, tak i souboru nových 

příběhů Rychlých šípů.           (sj)

Jestřábova lavička  
bude také ve Stínadlech

Tam je však polapen lidojedy a uvá-
zán k mučednickému kůlu. Než mu 
však divoká tlupa stihne připravit 
krutý osud, spadne na herce opona 
– a je po představení. V příběhu však 
chybí vysvětlení, kudy nešťastný ces-
tovatel po Africe putoval, než spadl 
do spárů divochů. Na to dáváme 
symbolickou odpověď ve hře s 33 
zajímavými místy, které souvisejí 
s Rychlými šípy, nebo i šířeji se 
životem a literárním dílem Jaroslava 
Foglara. Pomyslně jde o místa, kudy 
vedly stopy Rychlých šípů v Africe,“ 
dodává Tiki s úsměvem.

Jak je tedy vidět, pražští oldskau-
ti uchopili projekt velkoryse, takže 
kromě samotného komiksu nabíd-
ne čtenářům i nemalou „přidanou 
hodnotu“. K tomu nutno ještě 
zmínit, že část výtěžku z prodeje 
publikace, která bude vydána jen 
v limitovaném nákladu jednoho 
tisíce výtisků, poputuje prostřed-
nictvím skautské nadace na konto 
výstavby nových kluboven. Stejně 
tak na dobročinnost věnují Jestřábi 
i zisk z nabídky propagačních suve-
nýrů projektu.                               (sj)

Literární dílo Jaroslava Foglara si veřejnost může 
připomenout i díky originálním dřevěným lavičkám 
s řezbářsky vytvořenými motivy k jednotlivým románům. 
Lavičky jsou umisťovány ve vybraných pražských parcích či na 
dětských hřištích.
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Ve stínu těchto událostí zůstává 
stranou paměti veřejnosti datum 
17. listopadu 1960. Přesně před 
šedesáti lety byl v Československu 
vykonán trest smrti na poslední 
oběti politických proce-
sů 50. let: Pod oprátkou 
tehdy půl hodiny před 
polednem stanul 27letý 
Vladivoj Tomek, odcho-
vanec poválečného 
skautingu v Praze.

Po roce 1948 za-
ložil Vladivoj spolu 
s dalšími rovery 
odbojovou skupinu. 
Jejich plány na ozbrojený odpor 
proti režimu však byly příliš velké 
a mladíci je nedokázali realizovat. 
Přesto si po letákových akcích na-
konec opatřili zbraně a 16. prosin-

ce 1952 přepadli vojenskou hlídku. 
Rozpoutala se přestřelka, v níž 
skauti dokázali čelit mnohem lépe 
vyzbrojeným vojákům. Vladivoj 
Tomek a jeho kamarádi neutrpěli 

vážnější újmu, zatímco jeden 
voják byl zastřelen a je-
den zraněn. 

Přes urputnou sna-
hu Státní bezpečnosti 
se odbojovou skupinu 

nepodařilo vypátrat. Teprve 
po sedmi letech (!), při jiné 

akci, objevila StB už pomalu 
zaváté stopy aktérů dávné 

události. Členové skupiny byli 
odsouzeni k dlouholetým tres-

tům – a Vladivoj Tomek vyslechl 
u soudu rozsudek nejpřísnější.

Památku Vladivoje Tomka dnes 
připomíná pamětní deska v praž-

ských Holešovicích, na domě 
v ulici Dukelských hrdinů 349/15. 
Na hrdinného bojovníka proti 
totalitnímu bezpráví se však ne-
zapomíná ani v řadách pražských 
oldskautů. Ti se každoročně v den 
poslední politické popravy u nás 
scházejí u Tomkova domu. Přesně 
v 11.30 hodin. 

Odkaz skauta-hrdiny připomí-
ná i jeden z výstavních panelů 
v Památníku Vojna v Lešeticích 
u Příbrami. V roce 2016 byla záslu-
hou Kmene dospělých otevřena 
v bývalém trestaneckém lágru 
stálá muzejní expozice Lilie za 
ostnatým drátem – Skauting ve 
třetím odboji.

Zajeďte se do Památníku Vojna 
podívat. I černý list z kalendáře 
starého 60 let musí zůstat trvalým 
mementem minulosti pro dnešek 
i budoucnost!                            (sj)

Datum 17. listopadu je spojováno především 
s „černým dnem“ roku 1939: Tehdy byly 
německou okupační mocí v protektorátu 
Čechy a Morava uzavřeny vysoké školy a po 
nacistické razii bylo posláno na smrt devět 
studentů. Přesně o půl století později naopak 
stejné datum bylo roznětkou k pádu dalšího 
totalitního režimu u nás a předzvěstí konce vlády komunistů.
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Foto: archiv/Skauteum

Na věci veřejné i tak trochu 
zákulisní se „otců-zakladatelů“ 
Petra Juhaňáka – Pajtáše a Michala 
Janiše – Michálka vyptával člen 
oldskautského klubu z Kateřinic 
a člen vsetínského střediska Pavel 
Drábek – Dazul.

Tož ogaři, bylo to drahé?
P: Ani sa neptaj…
M: Jestli myslíš samotný web, 

tak to je klasika – zaplatit doménu 
a webhosting, to nejsou žádné vel-
ké peníze. Ostatně každý koníček 
něco stojí. Drahocenný je čas a vše 
okolo výroby stránek, příspěvků. 
Procházet archivy, kroniky, digitali-
zace materiálů, cestování a tvorba 
videoreportáží, besedy s pamětní-

ky a další, to už je celkem ná-
kladná záležitost. Ostatně Dazule, 
„tvůj“ web Dětské časopisy je také 
náročná záležitost, tak bychom na 
oplátku měli o tom udělat reportáž 
pro Skauteum.

Obsah webu SKAUTEUM cílí jen na 
skauting ve Vsetíně, potažmo na 
Valašsku, nebo jde ještě dál? 

P: Momentálně pracujeme na 
tom, co je nám nejblíže, ale 
do budoucna bychom rádi, 
aby se web otevřel pro celé-
ho Junáka.

M: Trochu to teď přeženu, 
ale rádi bychom prostor 
věnovali všemu, co má něco spo-
lečného se skautingem a to bez 
geografického omezení. Umím si 
i představit, že po čase zde budou 
příspěvky ze zahraničí, minimál-
ně ze Slovenska. Už nyní máme 
například materiál k Honu na 
Širokka, který nám poskytl Martin 
Kolařík – Smurf z Prostějova. K této 
aktivitě jsme se dostali při pátrání, 
kde všude – kromě Vsetína, kde se 

hraje asi historicky nej-
déle – je tento příběh 
z Foglarova románu 
rozvíjen. Ale ještě 
k tomu dosahu – bylo 
by fajn, kdyby se na 
webu objevily i sou-
vislosti se skautingem, 
který provozují, či 
provozovali jednotlivci 
či oddíly v minulosti. 
Prostě vše zajímavé 
z dob, kdy byl skauting 
zakazován, ukrýval se 
pod hlavičkami jiných 
organizací, či byl pro-
vozovaný tak trochu 
nadivoko, neorganizo-
vaně. 

Na webu jsou videa, 
fotografie, oskenované 
kroniky. To bylo asi 

dost práce. Jak dlouho jste toto vše 
připravovali? 

M: Na obsahu webu, který je tam 
dnes, pracujeme víc jak rok. Mnoho 
materiálů bylo vytaženo ze soukro-
mých archivů na DVD. Ono je to ale 
i o ochotě spolupracovat, ne každý 
oslovený nějak zareaguje. Někdy 
mám pocit, že na mladší historii je 
ještě brzo, jako bychom se dotazo-
vali a dožadovali nějakých intim-

ních věcí. Takže je potřeba netlačit 
na pilu, postupovat raději pomaleji 
a citlivě. Celkem platí, že ti dříve 
narození, kteří skautovali v roce 
1945, jsou velmi sdílní, pamatují si 
zajímavé detaily, příhody. Z jejich 
vzpomínek cítíme tu úžasnou 
atmosféru svobody a nadšení. To 
je také vidět na publikovaných 
fotografiích.

Pokud by zájemci chtěli přispět 
na web Skauteum svým archivním 
materiálem, co je pro to třeba 
udělat?

P: Internetová doména webu 
je www.skauteum.cz a kontakt na 
redakci postmaster@skauteum.cz. 
Vítáme skeny, fotografie, videa, 
zaznamenané vzpomínky. Zároveň 
je třeba uvést kontaktní e-mail 
a telefon a nezapomenout na bližší 
místní a časovou dataci. 

M: Není však třeba posílat ani nic 
konkrétního, jen tip na nějakého 
pamětníka, co se rád podělí o něco 
ze svého skautského života. Kam 
můžeme, rádi přijedeme. Hlavně 
však uvítáme spolupráci trvalejší, 
protože prakticky všude, hlavně ve 
větších městech měl a má skauting 
široké pole působnosti. Prostě je 
co připomínat a zjišťovat jaké to 
„tehdy“ vlastně bylo.           (pd)

Hej hola, internet Tě volá!  
Jedním ze zajímavých příkladů 
spojení skautingu a moderní 
informační dálnice je projekt, 
který vzniká k 100. výročí 
prvního junáckého oddílu 
v srdci Valašska, ve Vsetíně. 
Řeč je o webu SKAUTEUM. 

Jak se rodí Skauteum?

Pátraní po skautských archiváliích přivedlo tvůrce webu 
Skauteum i k pamětnici sestře Aleně Chovančíkové - Bystřině.
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Na podzim 1970 se po dvouleté 
základní vojenské službě vrátil 
domů do Prahy tehdy dvacetiletý 
Jaroslav Čvančara. Pochází z ro-
diny známých průkopníků mezi-
válečné kinematografie a filmové 
distribuce sourozenců Čvančaro-
vých. V mládí neměl jako potomek 
z prvorepublikové „buržoazní“ 

rodiny ustláno na růžích: Rodin-
ný činžovní dům připadl státu, 
starší bratr František skončil za 
neškodné – leč dle tehdejší moci 
„protistátní“ – vtipy na vojenské 
estrádě ve vězení a Jaroslavovi zů-

staly zapovězeny i brány vysněné 
filmové školy. 

„Přesto na léta dospívání vzpo-
mínám jako na období, kdy jsem 
měl s kamarády-vrstevníky mož-
nost vidět řadu klasických filmů 
z Hollywoodu z pečlivě ukrývaného 
rodinného archivu, zatímco se 
školní třídou jsme museli povinně 
chodit do kina na budovatelské 
sovětské filmy,“ vzpomíná Jaroslav 
na ponurou dobu. „Na počátku 
60. let jsem měl navíc možnost být 
členem Hochů od Bobří řeky Jaro-
slava Foglara, který chlapce vedl 
pod hlavičkou turisticko-tábornic-
kého oddílu mládeže v tělovýchov-
né jednotě Radlice. Jen zasvěcení 
poznali, že oddíl potají navazuje 
na skautskou historii Jestřábovy 
Dvojky. Mně zůstala skautská lilie 
v srdci dodnes.“

V chlapeckém společenství 
Hochů od Bobří řeky získal Jaro-
slav Čvančara také skautskou pře-
zdívku Jáček. Na prahu dospělosti, 
po odchodu z oddílu, vytvořilo 
několik bývalých členů trampskou 
osadu Zlatý horizont. Na vandrech 
u ohňů hráli trampské evergreeny, 
ale i písně z oddílového zpěvníku 
(jak později byly vydány na albu 
Hoši od Bobří řeky zpívají). Tehdy 
Jáček více přičichl k muzice a pod-
le průkopníka hry na banjo u nás 
Marko Čermáka (mimo jiné také 
kreslíře Rychlých šípů) si zamiloval 
hudební nástroj s pěti strunami.

Zrodu Taxmenů ještě předcházelo 

Před padesáti lety byla založena hudební skupina Taxmeni. Žádný 
jiný umělecký soubor ze scény populární hudby se ve své tvorbě 
nezaměřil tak výrazně na tematiku, která souvisí s historií naší 
republiky, včetně náklonností ke skautingu. Ale pěkně po pořádku…

Dvě momentky Jaroslava Foglara 
s Jaroslavem Čvančarou dělí víc než 
čtvrt století: Na fotografii z roku 1961 se 
dvanáctiletý Jáček usmívá za Jestřábo-
vými zády na táboře Hochů od Bobří 
řeky pod Kriváněm na Slovensku. Druhý 
snímek zachycuje oba v polovině 80. 
let při každoročním lednovém setkání 
bývalých členů Dvojky. Nutno snad 
připomenout, že Jáček je také členem 
Kmene dospělých a přes pracovní vytí-
žení historika a muzikanta se aktivně 
zapojuje do činnosti svého oldskautské-
ho klubu v Praze.

Foto: archiv Jaroslava Čvančary

S lilií v srdci 
i na pódiu…
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muzicírování ve vojenské kapele 
Stonewall Jackson, v níž už Jáček 
s banjem v rukou brousil své hudební 
ostruhy. „Taxmeni začínali jako 
skupina zaměřena na styl bluegrass 
a tradiční country & western,“ vrací 
se zakladatel a kapelník skupiny 
k půl století starým kořenům kapely. 
„Zúčastnili jsme se několika ročníků 
festivalu Porta a postupně absolvo-
vali bezpočet koncertů. I nás však 
postihla normalizace a v 70. letech 
jsme museli příliš ´americky´ znějící 
název změnit na Krajánci.“

Ač kapelu, která se v průběhu let 
přimkla i k modernějšímu stylu coun-
try music, postihly také ponorkové 
nemoci a krize, jádro kapely ustálo 
i dílčí pauzy v hudební činnosti. Po 
roce 1989 se muzikanti vrátili i k pů-
vodnímu jménu souboru. A byli jedni 
z prvních, kteří při veřejných vystou-
peních neskrývali radost z obnovy 
skautingu u nás. Skauting v době ne-
svobody připomněli i vydáním malé 
gramofonové desky. Na podporu 
skautské činnosti odehrála skupina 
benefičně i několik koncertů.

Právě zmíněným singlem z roku 
1990 a následným elpíčkem Calamity 
Jane začala pro skupinu nová etapa 
umělecké činnosti. Taxmeni vsadi-
li na písně s texty, mapující stopy 
vlastenectví v naší historii, hrdinství 
příslušníků čs. odboje za druhé 
světové války a význam patriotismu 
v národních dějinách. Kapela se stala 
průkopníky nového stylu – military-
-country.

V jubilejním roce se ani Taxmenům 
nevyhnuly důsledky koronavirové 
epidemie. Velký narozeninový kon-
cert v Divadle Semafor (výjimečnou 
„military“ píseň autorské dvojice 
Šlitr – Suchý Jó, to jsem ještě žil si 
chtěl za doprovodu jubilující kapely 
zazpívat sám Jiří Suchý) byl přesunut 
do roku 2021 a zrušena byla i řada 
dalších vystoupení.

Snad Taxmeny, jako malá náplast, 
potěší i tato připomínka jejich jubilea 
na stránkách oldskautského maga-
zínu.                                        (sj)

Toto schválné „opomenutí“ 
napravujeme tradiční čtenářskou 
soutěží – křížovkou a osmisměrkou 
ve tvaru narozeninového čísla 50. 
Uvnitř se ukrývá tajenka s názvem 
zmiňované písně. Dokážete ji 
vyluštit?

Na tři vylosované odesílatele 
správné odpovědi čeká dárkový 
balíček od skupiny Taxmeni. Adresa 
je v tiráži na straně 2.

KŘÍŽOVKA
Vodorovně: A: odhodit listí; lehký 

topný olej – B: nástupiště; jméno 
zpěváka Mládka – C: planeta; list-
natý strom – D: citoslovce podívá-
ní – E: staré vztažné zájmeno – F: 
úkon fotbalisty – G: lichokopytník; 
opravna lodí – H: první část tajenky; 
soupeř – I: jméno herce Jiráka; 
zpěvní ptáci – J: kluk ze Stínadel – 
K: počítačová zkratka „Mail User 
Agent“ – L: stanice technické kon-
troly; psí plemeno – M: předpona 
značící tisícinu; oblast v Rumunsku 
s českým obyvatelstvem – N: bio-

graf; sada – O: kaprovitá ryba. 
Svisle: 1: kámen používaný 

v architektuře; bicykl, SPZ Semily 
– 2: jihoamerický stát; mít na sobě; 
nervový záškub – 3: papoušek; sou-
bor hudebníků; tělocvičný cvik – 4: 
ruská řeka; národ; sestra z Nemoc-
nice na kraji města – 5: souhlas; 
německý člen; les – 6: jehličnatý 
strom; obec na Berounsku; kon-
trabas – 7: kočkovité šelmy; obec 
z písně „Rybitví“; název hlásky „S“ 
– 8: tímto způsobem; kulturní dům; 
cukrářská hmota – 9: osobní zájme-
no; anglicky „to“; ženský hlas.

Pomůcka: Osov
OSMISMĚRKA
Po vyškrtání všech výrazů vám 

zbyde osm písmen, která, pokud se 
přečtou po řádkách, dají tajenku: 
EŠUS, INDIÁNI, HLAS, JUNÁK, KANA-
DA, KLUK, KOLO, KOTLÍK, KROSNA, 
KUDLA, KYTARA, LOUKA, OHEŇ, 
OPASEK, PILA, POTOK, PŘEZKA, SE-
KERA, STANY, ŠÁTEK, TEEPEE, TOTEM, 
UKULELE, ÚSEK.                         (lč)

Dobře utajená píseň
Pozorní čtenáři při čtení článku k padesátinám Taxmenů 
jistě postřehli, že ač je v textu zmíněna gramofonová deska 
věnovaná skautům, nebyl uveden název písně, kterou obsahuje. 
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Naštěstí i dnes se najdou nad-
šenci, kteří svými vlastními aktivi-
tami nenechá-
vají zapadnout 
stopy našich 
skautských 
předchůdců. 
K takovým 
osobnostem, 
jež i bezmála 
půl století po 
svém odchodu 
k věčnému 
ohni mají 
dnešním 
generacím co 
říci, patři také 
spisovatel 
a cestovatel 
Frank Alexan-
der Elstner 
(1902 – 1974).

První český 
účastník legen-
dárního kurzu 
wood-badge 
v anglickém 
Gilwellu a za-
kladatel našich 
lesních škol, 
proslul i jako 

velký propagátor zálesáckých 
a kovbojských dovedností. Byl mi-
strem ve vázání uzlů i lasování. Do 
našich zeměpisných šířek však ze 
svých cest přivezl i další wester-
nová umění – ovládání honáckého 
biče a hod nožem a tomahavkem.

Od roku 1999 je v Rýmařově na 
severní Moravě pořádána každo-
ročně v srpnu mezinárodní soutěž 
ve westernových disciplínách. Jako 
hold Elstnerovi nazvali organi-
zátoři jeho jménem soutěž dětí 
a juniorů do 18 let.

Garantem Ceny F. A. Elstnera je 
Kmen dospělých Junáka. Ti nej-
menší zápolí na kolbištích s lasem 
a bičem v ruce, junioři už mohou 
zkoušet i umění „trefy do černého“ 
s vrhacím nožem.

V hlavních soutěžích dospě-

lých lze potkat i oldskauty, kteří 
westernové dovednosti začlenili 
do svých klubových aktivit. Nej-
aktivnějšími v tomto směru jsou 
v současnosti členové klubu OS 
z Hrachovce u Valašského Meziříčí, 
kteří nechyběli ani letos na star-
tovní čáře rýmařovského klání.

Bratr Elstner by měl radost!  (sj)

Ve stopách F. A. ElstneraVe stopách F. A. Elstnera

Sejde z očí, sejde z mysli. 
Staré lidové přísloví má často 
pravdu i v případě skautské 
historie. Na mnoho osobností 
se zapomíná a jejich odkaz 
je někdy třeba hledat jen 
hluboko v archivech.

Foto: Slavom
il Janov a archiv/Skautský institut, kresba: Zdeněk Burian


