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Pět let bez br. Fander!i ka
Když Jeme sl Da Jařo v roce 1949 rozcbÍra}l ekronný
majeteěek našív}ěácké snečk;r' zbyla ma uě otř'ígkaná
ttgurxa Drlnce z 1outkového divadIa a příručka's názveň Í,IsTy JURovI. Bylo mi má1o na to abych JeJínu obsahu rozumělrnatož abych znaI ěi cokollv věděl o JeJín autorovl.
Ýzal Jscm sl Ji sice,avšak závistlvě přiton pošilbáva1 pó lesk1é polnici s tŤapcern,kterou si vybral můJ
kamarád.
nNení to nad1guho'co 'ge rozcházÍncrbratři|'rřekl nán
tenkrát náš vedoucÍ
ó. J"k se mýIiI.Bohuže1.
p*ěsra 1étá,dospÍvau Jsne.Zaěína}i Jsne chápat pos1ání onoho pos1ldního Jarního dnc v devětačtyřlcátérn
roce.
Lletoval Jsen v ],istech Jurovl.Vzponínárn oi na prvnÍ
okouzlení-už při čtenÍúvodu:ltV Dartnoorských vřesovištíchrkdeslrv Angli1'v arpnu 194>."
To už Jsme věděll ,že je třeba něJak pokračovat ve
skautské nráci.
Vůdcovských kursem a Lesní školou se nám staly Llsty Jurovl Velena Fanderlíka.
Výchova1 nás nepříno,dálkově,až od kangdských Jezer,
rózšÍř11 řady nových skautských vůdců.Ceskoslovenský
abutlng nu ícnůžebýt dosti vděčný.SteJně Jako.nu
nemůžerněrbohužel,poděkovat.Pátý rok ncní nezl námi'
Urě1tě se nám dívá přea ra'meno a ná radost.
Za aebe bych nu rád řekI: |lByla to vIastně ná. žlvotní k1'lka r-že na mě tenkrát neiyšIa ta trupeta,bratřc
starosto. tt
p"d"o.

Mllí čtcnářt.opět náa Jednou ěao
uředběhl.SamozřeJuě bylo obnovení naěcho
irnutí konečnýn cílenrkterý Jere něli na
nvstt.kdvž jáne koncám }oňského roku dá_

várr ieainoň podobu předotavě skautgkého
sanlzdaturZaěínalt Jeme v hluboké konap.iracl.nebot tch{y se náB procea JeYlI roztažeň do několíka 1et.A eJhle,po nic nctu_
šícímtřetím ěíslc přtcbází toto v době
kdv _1Íž.nůŽenenÍt zcela urěltou předsta''
vu'kónkrétnÍ organlzacc v blízké budou nebudc-to snad Jen obnovený Ju "noáir.A
nái a .tcho tehdeJĚínl nedoatatky
vĚech
skautgká organlzace podle'nýbrĎ
"ruteaňa
ňezlnárodníeb pravldclrkteré ae otevřc
vstuo do avětového bratrstvÍ.
VĚechnv tvto přÍznlvé 3právy ovšen Je_
ětě neznařnenáJÍ,že by se Činzcela pře zii.Ř"n"l""ntóvár zpóčáttru J1stý radlktíl_
nělšÍ poetol a t přac eoučasnéhcslo Jednoiv rrb budč po něJakou dobu zapotřebí ,
nebót rccldlýy ldeologlzuJících a pqlitl_
přístupů se nadáIe vynořuJÍ.
zulících
- Yvchážínc
tÍnto ěíelen ěáateěně zo
stíBu a otevÍráme ětenářůn možnost zpět_
né vazby.Budete-11 nám ch'tít něco sdělit'
mr]žete iak uělnit na adrese: Danle1 Kuner_
nann. RozšíŤen627,Ptaha B'182 o0'
A'na závěr bychon rádÍ ryolovlll podětováni-črnu nezávislýn iniciattvánrktcré
nám v poěáteěních f.ázích ve1lce ponohly.
Je.1Ích'ponoc byla Jen 1ogÍckýn vyúotěnÍn
naĚí atóutrodobé spolupráce a těmito aktivltanirproJevem JeJich poatoJe ke skautin'
ativlscu.Rovňěž,jak řekl Jede1r významnýpražakých
E"."ňrác"ňiň atutrů,ňebot Jén pár
oáárirr ge nebá1o přtJínat dětl z těchto
ř.'ňu-.-ň""ňat Je" tař podílet _na skauteké
cinnósir.nento řztah,Ják doufáme a věříme nekončísoučasnýn rozšířenínp_roatolu
dýchiíní,alenaopak bude dá_
rič
""óuoanému
Ie pokračovat.

Co

Dr.

Velen Fander1ík

7.1.2.t9o7 - 2.2.agas
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už na stránkách óinu nebudete'číst:
a akautská ponoc!

nVýchodoněoecký eiodua

ÍZpracování gávěrečnéznrávy kooise ÚV
SSt kontro1uJící letnd dětské tábory.n
Ze steJného goudku Je l materiál o pokuou některých naěich bratří a sester zavést v sedndesátých 1etech do IÚ SSM
skautskou metodiku.By1 to poměrně obaáhIý a velmi zasvěcený ě1ánek s názvem
Glllwe1lský kruh s Internacionálou.
Není v3louěenourže k posledním dvěma se
v budoúcnostl vrátÍme'avšak současnÁ sltuace nás nutí abycbon ge autorůo om].uvi11.Věřímerže řady- našich přispěvatelů neopugtí a zrlstanou nán přÍznivě nak}oněni'

VELEF.I VZPOMIAq&
zážitken druhé světcvé vílky byla pro mne
z tr'rancie.Jak a6i vít,e'v ioce'I94o překroělli Něnc1 Belg1i a Ho1andsko.}'ranacl;agká'aroáda sá prát_
ti-cky-zhrouti1a.t{y -ěechos1ováci, jsroe by1i v jÍžnÍFranci1 na
pobřežíStředozeruního
moře,kde JÁrae něi'i Ersi-dvacei ií;i; lidÍ,z toho deset t1síc'by1o_ posláno
rra fron.řu"Zbytek cétar na
transport za nimi.J'á jsen byl v té druhé ěásti'ňezitíro došlo
k úplnénurozloženÍ fcancozšké arulády.Vznikla otázka .iestli
budcme-schopnÍ vyvézt naše Iidi z Francie do An81Íe.cňybě1o
spojenÍrnebyly vůbec Žádné zprávy.}anovata nálača vÍce'neŽ
neJlstá.
Jedno odpoledne sl mě zavo]'al náš veiite1 gerrerál }liroslav"
''!J umíte anglicky , Že'l , povídá ' l|Arto, iakŽtá}ž, pane g"nerálĚ. ,'
''Podívejte se,potřebuji někoho kdo zajede rla'náš kónzulát
do Marsei11e a pomůŽe jim s evakuací uašich }idÍ'To zanamená
jÍeí se v oko].í tli'rrstJ'1}es byly dirigovány
aby 1odě
'vyskytu
99m'99 Sete aby moh1l odvéet naěe voJáky.l sót! uyr ňejbrižpřÍatav od rrašíposádkyy'
šÍ
íQdJedu Ještě dnea rhned.Vyberu sÍ J.:uliu}ro d^ůsto;iníka.ltgene1áL_na to odpověděl:'tA Já várn k tóinu dáar svého:netíingíhó
šoféra"|'Sdíky jeen generá]"orru rrabítiilu ocruÍtl"ňetÍ 3!ámrže
nám svého šoÍéra"íKrlo nůžebýt }tp*ín šoť*remnež můj riantlěekh'dlvl1 se pan generÁl. nMů3 )ofÉr*pašerák,který ně z
Marse1lles vyveze kdyby Je obsadi1l Ťaiiáni.Nechtě1 Ďych tan
zatsrznout. Ú
"Správně,v1dím,žéruyslíte na všechnot',pochváIi1 ně.
Jsme na konzu}át,kierý být prázdrrý až na domov-_ _Přijeli
níka
Prancouze. ÍYš1chni ori Je}i do lrallu , n' o ř'eki. nám"
První věc,která mě v prázdnéur korrzu1áte rrapadla byla likvida_
ce archiw.Naříd11 jšen spá}rt předevšírn všechny Ýojenské
snl sy.
Ještě s d3hýq dústo jníkem jsern se sebral a šeI do přístavu
navázat nějaké spojení s někýn.
Vellte] přístavu -admirál_ by1 velice ochotný a milý.
ltUdělám pro vás cokoliv budete chtít!',ř'ekl nám,tt
leiróu kon takt e 1oděmi si nusÍte rravázat sami.rtAdmlrár' jenóž
..luéno ei
nepanatuJ1
Jako Anato}e 3ranceoraě.'i_ d1óúhé uÍÍc 'voú_
'vypada1 doporr"lčil
sy_do půl tělarnán
abychorn se obrátlU' o poxloc-na
radÍostan!ci příatayu
ve1lteleu
jsem
S
rad1ostanice
se dor*lu'rr*liže rrám dá okanžitě
avlzo JakmÍle dostane spoJorrÍ e něJ;rkou lcdÍ"
t1'Ja1o to asl půl druhé hodÍnynkri3lř pr* nás oprévdu přÍběh1a
hl ídka .
Dostal_ Jsern _kontakt s angJ.ickým .kapi' tánem, lr.uerý J.áteř11, že
ho.proh{něJí TalÍánl.Dvakrát prý ho už' bonbardivari. lui
hodlnu po rrašírozm1uvě rgdÍostanicÍ při.raziJ" k nolu.Žáveat
"a
Jsem ho k adqiráIovt'ktepý dal roz)<ag YynJvit jeho 1oň všÍu
co potřebova].a.
Za-šera'maJáky kvů}i. bombardovánÍ nesvítilj;,koneě.ně vyplu1a
naše první-evákuaění 1oň.
Y 8 veěer jsem dosta} da}šíkorrtakt. Byl to kapitán H3teš-to
Jméno nezapotnenu.D1ouhý cl'}up jako tyěř<a"raké jeho roň uyra
naloŽena ootnvinami a palivern.Ťento kapitán nóh1 vzít rra pal
lubu dva a nů} tÍsíce lÍdí.
Na Jednu věc Jarae přeci Jerr u ně j naraa.'l'i. ň^íka1 nám :|| Já
Jeen tady-nlkdy- nebyl.,neznám to adennevÍm jak vyp1uJt z přÍ_
stavu.Potřebu jl uapu.
Admlrál nu řeklrže
bohužel nemé"Zavadil však oěima
kou náatěno!-mapq,co'oapu
visela přes če}níaed kancó1árá"_iruo vel_
va'
a1e nemohu dát_'rnÁm Jen tuhle jedlnou.'' Kapitán ae otóě:.j. ke
l'thlÁ
mě:'Ixdyby tu byJ. něJakýpapor!_ Nei'ědě1 3sen óó_to 1e.
íPodíveJte se na záchod.Prostě,role
klosetpapír"ň by by.la dobrá- ''
Celé to Tychle pochopi1 admirá1:t'}árrovii,máme
tady přecl pauzo_
vacÍ_paoír.l| Xapítán.si rych}ýmÍ tahy "mapu obkie5tiÍ.aá-eár
chvil na to odJížděldo Sete.
Tel-eťonova1- Jsem rrašemu ve}iteli co se děje a čeho Jsem už dosáhl.Generál mÍ ke konai rozhovor"u ř"ek]-: itak to abýáie se už
vrát11? l'
Jsem v Flareei11es-zůsta1 ješ ti; cl.va dny. '; některými }o|Ťoltq
děml Jeem se ''donlouva} přímo na, tuoři a rros:1táI lu áó-š"*iu
nou.
'ouDa1šÍ dep přiJ"etěla Ta]:-í-':l,r 1eIar1.l.a"Je j j rir bornb-v zapá1Í}y
j tJ' lár'. bir'i;ků"}anÍka Lyrá
přÍstav'a
v
Lod
poboř
vetit<á.
.a pozdě
-Jednu
Protl ná}etům,které jseň
$i ;.rlšíl,.i}udmpy. aelr_Ěo*aěn
londýně,to však nic nebyló. "
Zabalili Jsroe kufryoroz1ouči1'i se s .Alla:bo].t-'.tr'raneen,který jen
poznanen3l,že už.Je pro nás opravdu pl]siednÍ časra íyklilkóva1l z obsazované M4rseiTies7
p!g} jak jsenr t*ir}e všechno dokázal.'
|an.generál
=: !ě.pozděJi uděla}
}tekl Jsgn Eu:U
tc:'co Jsew ueiě}at něl.Á byl
-Jenoro.'Jsem
Jeen připravený na všeehno.i|
.r: :_ tehdy když
Tgt-9 Y:'l:"ovo'vypr:ávění osvětluJ9,Jak naši
liezapomenute}ným

evakuace našich voJsk

MaJor Dr-Voiu'rl
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Dr.Vc1en řanderllk po tv.:1ení za
ataroetu Junrika.
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Skautský odznak-lillc_

JAK šrt Čas
39:11:.99:

sl{:
v klubovnětletturt ělenové redakce čino "" setkávaJí
"9
Ltgy Pět1.-toto setkóní př1néší
íáiij-"írói e vedoucím1koddí1ů
ótevřený závérz Zahájit ěin_
iiáě"""i'áró vzhledem situacia k-tomuto
záně]:u vytvorit proskautlngu|'
nost ''KIúbu přátc1
kance}áře'j
áiói "ii"""íň r'skautské lnÍornační
t

??z!1é2'

Snažíne se navázat spoJení s FrantÍĚken Kašpárkemrpředeedou
bývalé Pražskérady Junaká.
21.11.89.
Ve vztahu k oběanskému fónr se prohlašuJeme za_ gkuplg} plg
obno'"ní skautÍň*u.oeleguJeme své zástupce u občanekébofora.Zveře JňuJeme kontaktní adreoy.
Tento den'Jedná Inigiativní skupina pro obnovení Junáka ae
ě1eny sekretariátu Uv Ssltl.
?5-.l!2922

a vedoucí
roú na 1o.11.B9 do ŽÍtnéulice 42.
26.11.89.
přípravnó skuptny pro obnovu skautlngu,
vřtĚáĚří'prohlášeuÍ
J1řÍm _Zachartá.áoáiá""e- jáióataven' Foilarem, Janem Remi Ěerom,
Úáň-á-i"o Yacíkem.V něm-vyh1áěení otevření ojkautské l'nfor_
$3::{"5l:":}i*i: redakce cinu a vedoucích Ligy Pě!Í doplněná'o zástupce DvoJky a {aIěích oddÍ1ů-}řÍcházíYláda Princ a
Kare]. Průchar Jiří Navnitil.
íá8"roi schůáka přlbližně v obdobnén složení"Zde předJ-ožen
návrh stanov Svazu skautů a skautek.
io"i"e ěteno prohlášení,kterébylo o něco pozděJl přefonaulováno do ? bodl-podnínek za nichž chcene skautskou or8anlgaci
bodů 8 + úvod'kteréee vypustÍly.
Roy Svoboda svolává'pracovníky Pražskérady Junáka

.obnovlt.Původně_byJ'o

2't.11.89.
ŤÉ'ši666ánénalově zveřeJněno proh}ášení r'Slautí znovun.
ůircr.tyhlášeno a ďoouhlaseno ? bo_
óřgi'š.řřIň7

dů.

28.1 1.99.

'"-spaí"''e

ótevření nSkautské ÍnfornačníaanceláŤe"n
óránet v }lladé frontě o Jednání.'lnlciativnÍ skuplny na UT SSi}{.
Ť-neň výz"á x účastlna šchůzce2.12.89 v Městské knihovně'
'29.1',!.89.
Konzu1tace ve Spálené

s br.Sunen.
šetkání ělnovníků v restaracl' '|U korunek||

nÍm.

zaJímavá vetze vznL}ol zna'
A.ieště Jedna
-ňnóvríópeale
BrÍtannlca uvádí,
iiů*iiíi.i
z iéttnérúžice'!terá je
i"
"rý-pocnáz!
itarĚí než konpae a ktcrá.-8c.pomnoireň
rra 63pách středonořskýcb
otlevlla
"rvé
ůornideÍníků.ognzákladních aměrů větnr
řeckýrni písneny,eever
u"iá oznaěóváno
oÍ"meno trTn /lako tranontana/
'É1
v orůběhu ěagu ge-ilTn gpoJllo s hlavou
přesta1o být cbápáno
šíou.takženakonec
nTn.
Jai<o'písmcno

Tři prsty

29:ll.:99:,

setkání v ř1tné.pražská rada+vedoucí foltt.Dohoda o aobotnÍ
schůzce.PřlJato, 7 bodú.
l:!?c99:
Jednáuí
Poauálí záetupcrl rSkautaké .lnfornaění*kancelářen k.hosté
ě]-esetkání řídí'l br.Pachman.Jako
"á-i"á.r"nltů.roto
nové etávkového výboru Ped.fakulty.
ó"i"'i"ác"i ácnuzÍ'a k zaJiětění sobotníbo setkáni v }těgtské
ř;íh;';ě.'á" /klubo'na vě veteeIp'avínově ullci,/ dopracován
progran achůzky a Její režie.
3:!!:99:
'Slavnostní schůzka za účastlněko].lka tlsíc skautú a skautek
v l.těstské knlbovně.
!'.1?.99:
Setkání pr?covníkrl r|Skautské lafonlaění kancelářeÍ a Li6y
Pětl + Yláda Prlnc.

ffi-&Wmfl,*
{str

tak Jak ho většiznáiěrěi Jak ho nůžetevldět v záblaví tohoto ěásoplsu,byl od doby avého
vznlku,rcsp. zavodení nošcn více ncž
25o nlÍtoný skautů.V souěaené době ho -:Li
nosí aai 1B'nÍl1onůckautů zc '|5o aení
a ierttorií.Je to Jeden z ncjznáněJších
óynbolů na světě.Ně vš1chn1 věak znaJí
historlí Jeho vznlku,proto se o nt krátse znínÍmc.
Původ odznaku popsat sán B.- P. slo_
W:nYza}i Jsnc st svůJ odznak ' BapoYé
ziračky,kteřá mapu oricntuJe k seven.n
Lady b.-p. pozaětri řekla:-nukazuJe nán
sorávnou
' odznakcestu'n
tedy skautů!,že naJí být pravdlvÍ a gpolebilví Jako koupas přl dodrŽování si<autských taeatu a- přt ukazování cesty ostatnín.
třt vicholy odznaku ' raprercÉtuJí
oro skeuty tř1 bIavní body skautskébo
subu.Dvě- ozdobné pětlcÍpé hvězdiěky
Jsou v některých zemích chápány Jako
oravda a věděnÍ.
'__-v.-'"otovém gkautskéo odznaliu Je zá'
kterén
kladní motlv obtoěen provazen'Da
Jc uvázáns ploché epoJka.Ta předetavuJe
icdnotu a bratratví skautgkébo hnutÍ na
rozvázat
čiiéňevetg.SteJgě Jako neLzeprovaz
acDG_
o1ochou spolku'at taháme za
Íic.zo"tai'a-r irřr evén neustálén rozrů_
šiánÍnare hnutí Jeanotné. pozadí-krá_
"--š"uióný
odznak-Jc bíIý na
1ovského iurpuru.I-to ná svou synbollku'
V heraldice bÍ}á přcdstavuJe čletotu a
r<"el-ioíÁxý purpur iůdcovstvía pomoc bliž
nou

ď'
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poolcdnícb
vtděrí lsmc íěkoukrát běbern
přl
loE'ngY_
tanrkde
qellol]óvrčtgl
Ilé-E'_Ý
vY Prazcržc
á.'nongtřací
ť--.- $tny^ĚvJ
dvg prsty'_oDJcvlly
zvcdall uva
ÚtCgalr
ně
né ostatní
ogTaInI
'_v
gkautgkéD
klag1ckén skautBkéÚ.Pozdravu'
třl v klas1ckéB
i-trr
se 1
raY
poresuJlsrtze rtdr p_9?9Ť:
"i
P"::^9'
vclice--potěšuJící'že_"Áš'
ió YcIlce
to
ňvtó
Bvlo
v
u.l'lcrc
právě
tas
ŽLJe,Že
aktlvně
tákto
ioznóau3c o budoucí
řil -;"_i;;iiiřráič národa,
Jsme .nobIl epatii""'ňi oilentacl
$iT'íiai-óui"óé:icr ee kě své skautské

idcntitě.

pŮtrutnrÝ srÚt

tlngu původnísmysl.
Trvání na aamostatnosti skautské organiza'
ce nás niktcrak nedlskvaliflkuje od Jed nání se svazáckým úatřcdíro,a to pokud
půJde o spoIeěné kroky ve prospěch celé
spólečnostlrč1 o Jednání o navrácení za'

1.

PoJcn Íku1atý BtůIl' se pro násrobyvatelo výcbodní Bvropy,stal
syňbolen s}ožltých,avšaknamnoze úspěšných polltickýcb Jednábáveného ruajetku Junáka.
nÍ.Jestliže Jan si pro sdělení avých náz.orů vybrali název
Pokud Jde o Pionýrskou organizaci._'SSlil: ne'
bychou-ponyslného
stolu
stoJícÍ v záh1avírneznamcná toržc
stoJíně o to,aby byla slabou a kulhaJící'
přcjcme st Ji silnou,kvalltní a výchovně
chtěli v budoucnosti setrvat saui..Své postoJe k perspcktiván
ěcskoelovcnekého skautingu sděluJene předevšín proto'abychon
úsoěšnou,taképrotorŽe nás tÍm bude nutlt
vyvolalt dlskusirpornocí ktcré _zaplnÍne křea1a u rr,ašehó stolu
k ÍntenzivněJšípráci na sobě.
tak raby se stal opravdu kulatýn.
Mys}Ímc s1,že eouěasná doba unožnuJc
gvýyn- stále ae rozš1řuJícírnprostoren u_
Éuaóu zac t]'umóčeny názora- ělenů redakce činu na událostl
plátnění všech dosud spícÍch přcdrlostí
kolem prvních kroků obnovujÍcí ae čs.skautské organtzacc.Jc_
stliže_v některých případech zaboěíne do sedmcesátých lct,ne_
skautingu.Nepromarněme tuto pŤÍ1cžitoat
znamená to.že odbíháne od tématu,Jde o nutný návrat do histonaděenýn návratem ke kloboukůmrliliíma
ric.nebot ú ní,Jak čtenáři pochopí,je soustředěno hlavní těži- totemrln.VybuduJme moderní skautskou or_
ště'dncšníchproblénrůa-těžkostí.
ganlzac1,která Jako celá naše spoleěnost
Přcdstava redakce člnu o skautské organizac'tr' byla a Jc
řykroěí sebevědomě,bcz chytraěenÍ a tra_
podobou'po
konečnou
neuskuteěvýs}cdken d1ouhých úvahr'Jejlchž
dlěního švelkování,do Jedenadvacátého Bto
nénénproJektu Ýyvolat spoIeěenstvÍ ělnovnÍků'ktcříby se o1ctí.
ficlálně přlhláalll kc skautingu ,/rok 19ffi/ , Jsou prvnÍ a rialší ěísla tohoto zpravodaJe
0d saného poěátku- Jsne sé zásadně hlásili a chtěIi navázat
Tvto názory podepisují nejen redaktoři
to z něna Do.1etí prvoreDub1ikového sv&zu skau'tů a gkautekra
činu,ale 1-tito bratři: Jiří Zachariáš,
xoritá důvódů : íín prvnÍm byla.urěJ-tá'profanace junáka,který
I'vo Vacík,Jlří Kafka,Miroslav Kopt.
dílen nusclrv obdobÍ své činnosti'če}it tlaku nocl a tín ustupovat od půÝodního skautskébo obsahu térněř až k neroz'eznate]'noatl gvé_prvotaí podobyravěak na druhé'atraně e4n produkoval
svou úatupóvou taktlkou- J iaté _procento _Íunkclonářu,.zasazených
v rozbodujícíeh pozicÍch;kteří-v-určltéchvíli ncváhall proněnlt avé akautetví za stranictvÍ.
Návrat k podotatě skutlngu Jsne chtěll vyjádřit l v názvu organizace;_Jene za tím,žetento návrat Jc úkoleo prvořadýn.
Ó ton Jak ÁÍ neJlépc }rrát na pašeráky byla v uinuioatl napoána spoústa knih'a1c to že Jsnc skquty'Jsq9 9Í_musclÍ.-sdě}ovat
po koutech,a to_1 v době,kdy trval ofÍcÍální Junák.oč význanňelsí výciróvné podpory se dostane stovk:ín vůdcú,kteříapc1 ke
skáutské ěestnostl a obětavostj. budou rnocÍ vyztužit'krorně avé_
}ro příkladu ogobního,Jcště konstatovánín,Že kc stcJnýn ldcá}ún
se Ír1ágÍ milióny chlapců a děvčat na celém světě,a co víc,
Jsou to naši bratři a scstry,patříne k niu.
Ďůvod třetírproě stoJÍme za svazovou strukturourJe tenržc márnc
za sebou z}óšenosti pos}edních dvaceti-1et.V 68.roce byla ne_
ctůstoJně obětována si].ná zák].a'dna křestanských oddÍ1ůa základ'
neJen počátky neslavného konce Junáka,
na o}ňskautská.To byly-podatatě-'pŤ'cdevěÍn'opuštění
toho,co v orve své
"n.'.na}y
"1o
ganlzacl
ně1ó progťanóvě pevrrý skautský záklaa.
řos}ednÍn důvoáen-Jc opět'skutcčnost vycházejÍcí a opíraJící
sc o aouěasné zkušenosti .Svazová organlzace by totÍžurnožnÍ_
la ělnnost nejrůznějšíchdruhů oddílů,kterév této době sto_
jí na nozicÍch t/oodcraftu,avěak cítÍ'se být skauty.
KdyŽ Jsme se tedy,sno1eěně s celýur rrárodemrocltIi po 1?.11,
unrogtřed převratných zněnrrozhodli jsme se uskuteěnit nrogran
z loňského ledna: soustředit skautské čirrovníkya s rrlml roz _
vinout debatu o smSralu skautlngu a tcprve poton budovat organizaci.'Počítall Jsne samozřcjně s možnými rrázorovýni atřety.
Co nás však skutcěně nenapad}orbyIo to'že tzv.lnlciativní
skupina pro obnovu Junáka br.P1udka a br.lvlacháčka zapoěnc Jed_
nání o Jeho ustavcní na půdě SSM.Na tuto nožnostrna toto řešcníntkdo z nás,anÍ z taktických důvodrl'Jcstli sc to tak dá
nazvat,nrograrnoYě ngponyslc}"JeJich oznáncnÍ v dennÍn tisku,
žc se k Jcdnání na Úv sstl odhodlali jít Jcště 2'r.11.19B9,působtlo Jako zIý sen.I(onplikované'bylo na celé věci Ještě to,
že vedlc osob zcc1a spoleěcnsky konpronritovaných se Jcdnání

v sekrctariátu Vasila Mohority zúčastniIi ěinovniíci znaěných
kvalit,jichž si i ny v{žímc.
I, když, pohnutky,a}espoň některých ě1enů tzv.irriciativní skuqiny pro obnovu Junákar}ežíjinde než ve snaze přrlnést pouocÍ
Úv Šsunašín]'ádcži ekautir,g,zabývali Jsnc se přesto otázkouo
Jaký by to vlastně by1 skautÍng takto zÍskaný.\avíc získaný
tiaňi,i<terí podlc našcho názoru ztratilÍ jakéko1iv'oprávnění
hovoŤit a jednat za čs.skauty.opět by nám chtě],i dát JcnltJunaěeníl|,jemuž by srrad vynoh}! 1ilii,a1e zároven ochranu stra!:t:ý:}.;:tlil'opet'e nožrlédefornace skautingí nás vyburco_
va1a k tomu,že jsme vypracov._!1i sednibodové prohlášení podnírtek,zA kterých óhcene skauting obrlovovat.ZatÍnco na těchto
boriěch se všechny proudy stoj{pí za obnovou skautingu. shodly,
r:evyřešena zůstala ještéotáz}ch staŽenÍ těch ěinovníků'ktcří
nesóu přímou odpovědnost za 1Íkvidaci Junáka v roce 197o.Své
r,eudržite1né postavcní si uvř'domi1,jak se zdá,jen br.P1udek.
Cčekávámc takovéto osobrií prozř'enÍ i od těclr ostatních"
}iavzdory tomu rŽe r1sku jenre získat .ná1epkt'l radikálů, jimž
iednlta skarrtlngu_ne]eží na srdci,trváme nadále na oněch sedňi boaech,které jsou pro nás závazkem pro další nrÉci ve skautingu.Jsmě sarnozi'e jmě ochotrli k jedlrárrí i kompronisůmrv ěem
všař kompromis možňý není' ie otázka výchovy a vzdětávánÍ po1I9gi gkautingu.Jenoň tak. r' Jsrne přcsvěděenÍrse vrátí skau-
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MládeŽ a fašismus po druhé

iii

:l"
iíln*ilill:;nil : i";iB:#".]"ffi i +';j"
ff
"!ÍlE' až
"Í' vedoucÍ.
vgnda1ismu
a litlÍT
k. napodobování
-faěisnú.Na 'oň""á"ě-pio_
še nebylo. možno _postibnout v&echny strónřy
oh1e _
dem na Jeho naléhavost.bude' jlstě-potřeba-"i,ři:óůí;',ň-;-s
tc
vi_
Jeěte
cekrát vrátit v záJmu Jasné ěrJ'entáco Át""ier.i "8ň"
óiti"i"'ráa.z..
rr9{9v's1m Je třetra .,!ží! úvahu,že tento kuit nasiií není
sneclllcl(ym rysem reáluého"socialismu'1ý!rž trápí veřeJnó'i r
y|9cu vyepěIeJšÍch zenÍch.Pirruezne óřiriágěji-"j_::}i:lE.:e
DaCtDI ttlcdla otŤesná-BvědectvÍ
_o gang8terisnurnéáilí a Eirano_
vání-,které zaěÍná už mezi par.ýmÍ-ěk6lák'-;_kó;8i-i_oágti
staršín1ádeže obecnou-krimÍ'alitóu'kterrí jé řró'ážuna'ř-ňinulos-'tl nevídanoursamoúčelnoubrutaIitou až-saáis'"".---'
o subJekt1vních. příě1nácb bylo_ uŽ 1 u nás napsáno doct'rozbo_
rcn obJcktlvních příětn se íšaknaše sdělovaci proeiřeaÉy ao_
eud nezabývaly.
! :'i:^li-!i,e,mládež
Te' západě- na j í k d1spoz1 ci pod_
-._ I:It.1_.
statne
vrcc
motivuJÍcÍch předloh_
od fi.nů v televizl a kinech
ořes značně obskurní fllny_ Ěířené rla videokazeiačtr-á-girotv
výběf ne-JrůzněJěíchpropriet považovaných';-;'ňb;1' ;e;iiÍ
až.po velké rockové.kon-cerlx,které najÍ dneJ a'i'uá"i,oí_událo_
stí pranálo_spoleěného.U nái.-se zrí3emčlr iě'io-_zářóJi' aoposud dostávalÍ naštěstí..dost_klopotňě a za neoaiy póňi".na
hé.gtraně .vĚak,soubězne s_tíňió'ň;&yb"ý; $iiiií"{;il3i n^án'_
zanadě volné.po}e_ působnosti a k tómu baďÍc pinou ňoápóiů vraa_
nÍch'po11tÍckýcha.veře-Jných uíat ty oíly ,xtcré'ui-řiáaou z"
cÍ1 působ1t * dě!1.1
poztilvnÍň áneru.rálovýčr, o"gán1zací.Je velmÍ nnoho-a!1{ř':!.v
patří nězi ne samožrěJňÉ-r-Ěúáutrng]Právě v těchto rožnoštech a v postoJi po1itic'éňó_a stši_
nlh-o'vedení $e e1tuacc v reálnéo góclalisnů zegááně-óaÍrrna.
PraktÍaky .Jsou vytvořcny takové vně JĚí poanínxý'iii"ě-]"o.
kuItivacl a rcprodukcÍ eoclálně pataÍogtci
'i:]Po,rg:alni,pro
{yc1 ígyq Le&l mladýmr'l !4y! alad ncjsou záloěrnýn_cÍleu ve.

denl.ťrlpoLcnnc ncJzávažněJĚí z nich.

Para]'yzovaná'funkc-e rodlny ve znaěné roíře způsobcná nutnou
zaněstnanoatí natck.
Dlouhodobě ncwhovuJící sk1adba učitelekéhosboru.Přl výběru

se zásadně .n.přir'rížÍk tai;;au př;-ůč1i;íšr.ě_'3i"iair.
sy.tén obŤÍch
centrallzovaných učillšt a lnterirátů,které oď:
trbnou dětl z dornova a není- v nÍ9}_r prakticky
ní přeb1ed učtte1ůani vychovatelů.'
'oz"ý'ínňrvtduál_

;il#i:tiÍnBui}:;_
I'iil't.nÍHi:ř"lÍ"}l;:;í''iB33:i:i'ř.i9,3:
lósíe všcobccně vc1ké_ obtj'bě netěěÍ,koáunistió[á--ňoráif'
u'r'

ochotně a široce aslnllována dÍky si,é nenároč"ó"tí-á-n.žaíái:
nogtl.
0rientace 1epresivních složek státního aparátu na potlaěování
nekonfonrnílo
zatínco obecná rriíriuáiita .tI-rJíetrvno
ryyš}e3i'
hfašistické
tollrována.Také
PToJ:vy'] wburóuji*"3ňai"iiy t"pr_
ve teh{J do-tknou-li se příno iaeórolict<ýcir
táůu.
Za"Eeroe zanlco'eni
vedlo
.potl.taty.fašisnu'které
Jednak k Jeho
podcengvéní. a Jednak k Yž1iépředstávě,že fašÍsmů"-.t"__llrďň!]
protÍpo1en komunlsmu.Ncjeden štřeaoškoi'ár ui u8eňlrciJd'
jP-{g!l:.lv",ěiní' tak v mylné víře,že tím .ievoltuJe
"i
l=í:
Drotl 8távaJigiÍnrr neuspokojÍvému establlshnentu.Nikdo
nu nevysvětli}'že obě forny totáutarlsmu jaou avól8ala-z-tJieur<v
J9dno oa- djrhého těžkó k rozužÁán-i..i.[;;;a'
l8'o'l nÍchovarbyt
91lT+1':'a'
plotlÍašlstická
souetavnárbyla-a Je tát síáůonyarprotě
ná, že bohuž el
ni la''" n" j"á"é_át'i;kÉ-tr._u8' r"Eiu ii'i
^

l.re
sl Jánoěíky.
Zamyě1ení neIze.ukouěit J+n"l. nežíiíahou.rJak by asl nohl pro_
ku1tu náai1í a beznrávÍ půs_obit v našicň'poaň"inřá"n*"x"u
'ti
tlng.Zdá ee,žc ne přÍliš a ňe bezprostřeáňě.ířĚa""3iň"p"oto, f*ĚllilígÍnládeže otoJí'oiňo i;;ái8;i-;iři'i íii*
1:-_lí*:r
Bjcaullngu.KeJ(rutuJe.8e z lunpcnproletariátlr a. tan skautlng
nlkdy'ne1ovl1.Jlné
_

Jc to a chla$cl_a děvěatý'[těri-"e-ii*6"iaa'
prroavaJl z.'nu(ly'z
nenaplněné touhy.po dobrodružství.Ti
l
snad mohll' příuro ve akauttngrr ne]"éžt'prostor pró-ň;iii";tby vyzLÍl.

3}:ÍÍ':t?i;' :f,l;Ti.ln
iiiiÍl$Í5t1lí43;í:i"l:ň.""il:ťř*?u,l::
skautgk do ěkolních tŤíd 1 do niuoĚÍco1ních_ó;ňiáioi"f;_řoror,tlvů.Časeoby snad
ť9l19-g?Jít t tónú,zé. pv-ilJ;iái3-"atoov

Tpi}l"}ý;.:ťi:; ť::fíl:i';í"}}:H;:il|i*iilÍ"l

iii9ti,i3:ií'
;mluvnost,spolehJ-ivost
a věrnošt áohJ.y opěa';i;ř;i-"iiář3 r"""
v dětskén evětě.
Jaro í968 ukázalorže'ideáJ'y ekautingu sa po létectr
- .Pražské
gltpt ěířÍt Jako stepnÍ'požár.!'Éř$;aio[iáaii,žř
uy
"ů'"ts
mohly ělřlt tak i irvnÍ'9.výrazňě naponoci t iornu,"uv'JJ mezr
"u
vytvořl1o
zdrávěJěí
L1ina,v
ňěňz prrnrtivůilnásliníkůn a
9ě!*l
'1YÍ9
se
dařÍ
špallě
býchoň n"6ýí1-;;ň;él,ii]šii"ru
!řili}ur
i"nŤ:'i{':;

ce.
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sv. Anežka česká

Jest1iže so o n:ís říl<:í, ostatrrč ntys1íme
si právenr, že jsrnc z-a posledníctr čtyřlcct 1cL zaponnč1i tr;r cluclrovrrí or]l<arz
našiclr př'crlI<ťr, odl<az svelté Ancžl<y Přcmyslovlry lryclrom si nrč1i pi.i ponrínat s vcšl<crou na1ríltavostí. IlclloI přos vzdá1crrost něl<o1il<a .sto1ctí .jc.lc o posclství,
k Lcrtí nánr ta Lo krílovsl<á dccra zatrc_
clrala , lcra jní dů1cži.tos ti a významu.
l'ro6ratrovč orlnrít1a t-růrr a korunu císařovny' nojvyšší svčts|ió pocty. Jaká dru
lrií r]ívl<a l{tcról(o]. iv <loby llý rrrt8la]'a tot,!ž
l\ terý nrrrž.?
Usmčvl' octlota, lrar!šcnía ocilrodlání,
'
|rtorýc}l jsnre
svěrJl<y v pos1crltríctr t1i4pu.1,
naší zv];íš;tníltrásné rcvoltlcc,;akt
tlv
l)yly poznaínerrány pi.r1k j:rdcm Áncžky čcskr!.
Ja}toby nítti svou nri1ostí unrožnila konečně so rt:trovrrat a svólrotltrě vydectrnout.
byl r]ůtr a ži.vot v něn rrejvyš' Anežce
ší',
a'bso1u tTtí lrodnotou. Poclobrró uvětrom
si mě].i i nry , vě řící i nevčříc í , vzít
za rrc jvyšší horlno ttt ty kriísnt! vztally
a post<lje pps1cclrríclr.dnů, to clos1ovrrd
ztlrrclrovrrění rloby.
A skauti přc<icvšínr. Neboř skauti'116,
což nťržcnrc i' s jisLou riiivliou lIafotlkanosti JrroIrlásit, llr:í v sollč gctrcLicky
zal<orloviítt způsob ži.vota, l<tcrý t;y jistó vylrovova1 i. Áncžce. Zuývrí jcn tcrr
kod rozJtlšt,it. Jc si-ce zarostrý šípl<o_
výnr trlrínr 'ťorent a mctotl , za. ním všik
ty čis1l prarncny.jsorr. Dostat sc l< ním
nebude snirclné' a1<: v l<ažrltím přípa<tě .ie
cesta l( l,čntto pramcnůn.jartiná snrys1uplná.
l<
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WOI{TO SCOUT

c.p.

BUI{IAU BURIAIJ MONDIAL DU
241 l2l1 Guncva 4 Switzerland

SCOUTISMT

O WOODC RAF

T

U

l{oodcrafterské hnutírkteréJc dnee rozšířenév různých zcních
světa.má evou kolébku v USÁ a Je spJato se Juéneu Ernest
Thonpáon seton /14.8.í860- 2r.1o.1946l. Byl to přírodovědec a
nalířrcestovatel a spigovatel'zálesák a vychovatel.Setonova
autobiografÍe vyš1a v CsR poprvé v _roce 1977 pod názven Ccsta
žlvoteu a přÍrodou v rrakladatelgtvÍ orbie.Z angliětÍny Jt pře1ož1} spolupracovník prof.ř,lloše Selfcrta,dlouholetý roodcraf_
teř ltílá Vavrda.Knlha však po záeahU cenzury zůatala bcz lo glckého konce,nebot neeněla být uvcřeJněna poslední kapltola
Hnutí vloodcraft.Tuto závěreěnou kapltolu Y roc6 1979 vydal
dnea JlŽ zesnuLý řrÍ}a Vavrda Jakb saoizdat pod názvco }Inutí
wooderaftcrs}cých 1 ndiánů.
Své první-sdruženíchlapcůrJako první knen woodcrafter ských Inátánů,za)'ož1} $.T.Séton-v roóe 1902've státě New Jersri.něstě Summlt.Pro ěinnost a výchovu hnutí napsal pokyny
áó-ún1hv Svltck březové kůry a do Kuihy lesní moudrostl''/ poprvé vyily v čsR obě ! Jgdnon spoleěnéo 8v_a!ku v překladu
MÍloše- Zapl-etal,a roku -197o v nak1adatelsví oIynpla pod'názveu
Knlha 1c8ňÍ noudrosti/. KnÍhy se lxíchle rozšÍř1ly a'pŤíštích
letcch 'da1y orograu všem skautskýn,záleaáckýn a tábornlclým

hnutín.

'']

'

Xdvž Je Ý Alrlerlce zaloŽetta organlzace tsoy Scouts of Anerlca
1e-Seřon.bylo to v roce 1910' zvoilcr! náěelníken všech anerlcřých-skaútit.Y období,kdy USA vstoupily do boJů'první avětové
váIkv.dáva se Seton ňtně ao veřcJných protiváleěných a}uŽeb.
Roku- i915 odchází z ňáěelnické furlkée aoerÍckýcb akautú''Íkdyž
nadáte apolupracuJe.VěnuJď ge vĚak YÍcc
"-ióutó'órganlzacÍ
svénu hnutÍ,které organÍzaěně,tdcově l výchovně zkvalitnuje.
lÍgu ':Areriky- The
Mění Í Jeho'původní název na Záleaáckou
Úóóá.rařt Leágue of Auerlca. : ' '''' ' '
Po první sřětové válce patřll mez_Í -neJznáněJ!í_ šlřlte}e
nvš}enicy woodcraftu v ČsR profesoÍ přírodoptsu Dtt1oš Selfert
/'a.t.'lB8l-'l ,12,1941/. ?sna]- někollk c1zích Jazyků'a pře1ožlI
tak do ěešttny i spis Hrnryho Davida Thoreua |lalden'č11Íž1vot v 1esích.řro m}ádež př;kIÁdal povídky a spisy E.t.Setona.
Roku '|912 poprvé se svýrÚi studenly !á!or!'''''''''''''''' v šunavekých.IesÍch
u říčkv vvárv.oa tohotó roku také aktivně pracuje s uládežív
čeekén-gxáutókén hnutÍ,aždo roku 1920.kdy ho socÍa11atlcký
ninlstr zdravotnlctví ěs.vlády'MUDr.Vrbenský'JmenuJe i'napekto'
roée Je však vylouěen ze svazu
rin 8e.sxautinggJve stejnén
iunáků_skautů Rcs.le proti něnu vědcno 6oudnÍ řÍzenÍ.zárovcn'
iBar waava 1 svoů- kn1hu Přírodou a žlvoten k ěistému udst_
vilrae- ostře krltlzuJc skautlns.{"r!a se qtává netodl_ckou_pří_
ruókou vroodcrafterské}ro bnutí v Ceskoslovengku a SeiÍert 22.2:
\Óáž- zai1aaá Zálesáckou ligu ěeg]eoelovenskou,údaJně první zá_
Lásáctou ]'lgu r'a evropské pevnlně.l'loodcrafterské hnutÍ ua sv_ůJ
ěistétro itaetví pro celý život.-a pro- ěJ'ověká
"ir-""óíiió_ia"ár
řázaer'o věku.Woodcrafterůo nešIo Jen o to 'aby_něco dělali. .;l; abv vybíralÍ,čínse chtěJÍ zdokonalovat.Yýchovnýn prostře'
ai' li'- bvra příróda a vzoren ideélni charakter Indiána.Qit
svéhčzalóženi toto zálesécké hnutí prošIo svýn vývoJen.Casorr
některé názory a Eetody zastara}YrJ1né uoodcraft obohatI}y"
Dnes z tohotď hnutí tcmati'cky,otganizaěněrnetodickyrnázorově
ěerpá znalostl l zkuěenostr i ěeská nládež.
i- svmbollckv
-'';]i."íá ň8'j"r
k *óoacrafterskénu-hnutí etaví doncdávr
"e
órsáníoác" ňtáoea'e v 'čssn.Pro lnforuace
l"áine
';";ňóí;i
'"
nřÍno k odboraíkůn'atak Jsen 8e dostaI k odbor_
.1seň sl došel
ňé a stále pIatné příruěce g nÁzven Přebled dětských organlllr:
cí v ěesxýcň zeuícir v 19 a 20 eto}etí"Ft+šr" vy9a1? ěeská
ústřední iaaa po ssl4 Y roce l9?5.l{apsal Ji Bohunil Steiniger'
pracovníkůo P0 SS}'l
CSc. a úěe1en této příručlry je poskytnout
íořchIedtr o těchto ór8anizacích" ||l;.. gtudiun činnostl bur ž6áznícn dětských orgánizací ná pro nás pionýreké pracovnixy
dvoJí význan.Za prvé: i když odroÍtáoe JeJicb ideo)'ogll Jako
n.přáteiskou'a tedy nepřÍJatelnourmůženese v Bnohén pouěÍt z
tcitch zkušeňostÍý oblasti netodiky...l'
i ža druhé: názory šířenétěoito orlanizacenl a ÍIuze o trÍch
ŽL7í aezL ěástí obyvatelstva a prostřgdnlctvín dospě1ých se
saňozřelně dostávaJí k dětenl Připoueiroe si ledávné léta 1968igog'xaý některé z-těchto organizácí obnovily svou ě1nnost.
ttestačÍ-Jen se apokoJlt s konstatováníurře ta ěÍ 9na organlzace Je buřžoazní,ále je třeba vědět, v_ěen gc JeJí sepětí 6
buržoazníspoleěností proJevovalora zárovcn také' v čen tkvěla
JeJí pŤitažlovost pro dětÍ'Jaký byl obgah a forny Její ěÍnnog-

tl .rt
Y publikaci se kroně rlětských or8anizaci poJednává o neJdůlc_
žitěJĚíchorganizacích dosnělýc!'ktcré pracovaly g dětml.organizaěe Jsou ěIeněny na buržoaanía proletářskéraby se zdůraŽnl'
1o JeJich zaŤazení do dvou protlkladných táborů.tloodcraft Je
zde-záŤazen,jak Jinak,do buržoazních or_ganlzací,Í když v závěr
ru kapitoty'Áe hóvoří o Jeho ldeové dÍferenciacl v CSR'a_připomínáJd sé yoodcraftereřé organiuace hlágící se k socla].lemu.
íř;; iůi" akiiteěnost autor nežkouná oddě}eně woodct?Ít buržoaz'
ní a rroodcraft socialistický;jak to učinll u akautingu.Jak
sán tvrdí,důvodem Je Jednak to ,Že'hrrutí uoodcraftgrů-patří za.
tím k nejméně zpracovaným /ěasto bývá ny!'ně ztotožnovén se
skautlngěm./,a Jednak to,že sociaIiatrcky smýšleJícÍvůdcl do- I.
cházeJí v roce 1929 sami k popření rroodcraftu tírnržechápou o

leho nereálnost Jako aysténu''.
liísto zhodnocení -polltlckých postoJů'výchovných netod,ldeových cílů atd.se.
autoi publ1kace zarněřtl na vypÍsy citátú nro.Seiferta,které kritÍzuJí skautirtg
což'se rru náraně hodÍ do kránu.Navíc u
Selferta nacházÍ vi.dite}ný rozdÍ]- nezi
.iěňá ouicnýml proklauaceni a konkrétníňi nožaaavřy ná přÍsIušníkysvého hnutÍ.
ob1evný závěr udělal autor Jmenvané pubtixacá,ra.yž napsalrže nedůsiednoet Seiferta ló ntdůslednostíce1ého voodcraf_
terskéĚo hnutí'které cbce řešit -neduhy
sňóteěnosti útěLem do přírody,návraten

k nrimltlvÍsmu.
Áutor se ooton z roku 192o přesunuje do
iet 192?-1929,aby ukázal opět na některých vÝňatcích ělánků ěaeopÍsu Slunce'
o Jekieré ŘrrtlzuJí wooderaft,hovořÍ Selfer_
ho nereá].nosti,osoěuJí Sctona l
ta. a nřlrlorníná Jak se ve woodcraftu
proudy-tnklinuJící kc konunisňivárěrv'pritr"o_
uvádí pouzc ISAtl ,což-by_
'í'.J"ko
rá-zřratta pro Internacionální soci'all_
oe
stickou asoclacL woodcraftu,spoJenou-slunJménem Prokopa Xoudcly a ěasopÍsem
ce.
j.-gtoo.,že
tímto roken 1929 koněí ško_
rění pióňýrských nracovpílc5 o woodcrafiů á brrnó lu.'li se' už Jen názvy různýc}t
woodcrafteřsřých organizacíraby z toho
tak byl Ještě větěí ''gulášl
z izivtcÁé kapitoIy ee tak nlkdo nedoví,
že wóodcrafterské irnutÍ u nás exlatovalo
i oó arune avětové válce a mnozÍ jeho
č1bnovébv11 v nadeeátých letech aouzeni
jáxo r"ocÍ.ého aÁenti a hnutÍ by}o násiI_
ně
zllkvidováno.
_
- n.zpoctryby
nás čeká přehodnocení po_
gto1ů i< wo-cdórafterskénu hnutí.Jcho vý_
ěňářá .ri""dou,o r,řírodě,se dá využít
óiiarat<toroúé i cko1ogické působerrí
"rá
na mJádež
vždvt k tomu prlmo vybízí citovaný názor
uveřeJněný ve Sluncl,že xznůsob vý9l9vy
ve woodcraftu Jc přijatelny 1 projeJloeomo_
vě orotlchůdné-orÉanizace,které
hou využívat,anlp-byměnily své programové žásady,ňeboi wóodcraft si stanovil
za cíl nouie zdravého a dokona}e rozvinr'teno ětověka vychovávaného přírodou"'J

E.f.SEION v loce 1911 při synbo_
1lckérn pokládání zák1adního kanene organlzace skautů U.S.A.

a gbÍrku oatat_
ních nařÍzení světové or6an1zace ekautslqich
tí.DomnÍváne gerže bude dobré váe s tíu_
{á tJil"' aezná-lt.Protože.to ale není nl .lak zábavné čtenírbudene vám ho podávat po
ňenších dávkách:
Ú_g-r-r_y-r
Redakce dtnu obdrŽela Ústavu
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jtné n/ír:or!y v),h] ásrí].y rok ].990 rokrn
61rarnot,nost1 a př1zva]-y všechny mezinírodnt or{;ani.zace, ab;.' ponohJ.y zlikvidovnt ne5rarnotnost clo rokrr 20o0. Světov:í skarrtskí
kancelí ir v;rriá v r]ohleciné době pilís1ušné
inj_o:'nni'nÍ na terií1;'.
Preanbule
,]ncrrcvín nov]i ohl.as!!!-!i:esl:]yi!:]
Pověření představitelé národních aso_
praktiku
přiJaly
a
}an }íírÍl._u-Yourrg' č1:n korejské s}:irutciací skautských,které
v
skt': crr5arliZace, ir.'f jnenov''ín nov;Ín ob1ast.íískautské hnutí,založenéR.B.Powellem
nírn oÍcclsta.ri telell pro as j jsko_ paeíf íckou
řo"ó isoz. se shrómáždlli v Paříži Y roce
íÓžz ií"r".nec/ a za1ožlIi Mezlnárodní kon- ob]'ast na g}:arrts]ró kon:[orlrrci r' Ta.ipeí.
iór"''br gkautgkou pro koordlnaci ekautgkých Zart.jrnrrl tak r:ís to, ktert! po dcv'ltcnáct
Dc'l' Si'l.vester.
ňnutí celétro světarspo1u o Výkonnou komisí ]."t p;' er'ltín rj.c7' r,r'n
rro roktr 1991 si .rsxak }lj.''t poneeltá í svou
Ai
sekretariátern.
a
' "š;'ffi;a-úšt"""řídí ěinnoat Světové _organÍzace_ skautekých
Í]unkci .r rárncí korc jrkéhn sk:'rtrtint-u, PřotoŽe je |f;1rrnr'11l organ1z'ítor'e,i světového ''
r'n"ři_ř_áii"r'ů-c"ró""i tové apolupráce ;přátelství a bratrgtví.
j anbore r.
Spo

<1

l(ao1tola Í
skautgké hnutí.

Ilr:anclslrri
giarnt'orec
:9-------

------T;;ilie

hnutí
Ás1 6400 skarrtů a skarttek z ]'2 z+ní
r,""tr Je dobrovolné,nepolltické,výchovné
vyzhá-ě1
ge zúčagtni1o<truht!ho celoaír'ického,jamrozdí}u.l}v9d3'5agy
bez
všen
mraáB-ílál,otevřéně
nro
jak
byly fornuLová'- bore; v ugandskérn Ka*tzi porl heslem 'nnír
metodou ták
;i;;";;i"e;-;";iiň;p"i''órpy auvedeno
níže'
a ořátele t.rí'. Ú'rorJnÍho i zÁ'rěr:ečného ce_
;i'j"ňó-aií"á"iélu''á Jak ié
reňorrl 'í'l.u sa účastttí1ii přeiIstavitelé
cí1 2.
státrr a cťr'l<ve.
l1dj'tak
výchově,nladých
k
přiapět
hnutí
Je
čiiaň'okautského
všech
svých.tě1esných'itcrozvoJe
pÍnětro'
;b;-;"ňíi-áósáilňout
Nr.il rnílí knilra na l!s!Í-9EJIg]
potenclátů Jako Jedincl
::ga;r---íJ*tiiáí'i"ňlšpóiěc.'ářých a duchóvních
*ezLnáa
nÍstňÍch,národních
Jakou knihtt b;lstc r':i vzal resebotr na
i'ilř;_;;fi;;gilř-;i;aíě a-čtenové
.,rrsi,Í ostrov. ie oLrtrzktl črrsto ]<1adená růzroáních apóIeěenstvÍ.
cto_
až'
ii*"' í.i"n*nr,Ýn ó-"o}:tro-ot']n. Otlpovř'dí
ně.jak;Í gkvost
obsahova1y
vnsrnň.s
nostrd'
lrllglpu 1. Skautské hnutí Je založeno na nás'edujíchích príncl světové ř'e1etrí_e či ná1rož,enské 1iteratur; '
pech:
Bvl to teprv': jihoamerieký.novín'{r,Ártuc-rnllxu
k Bohu
Povlnnost
rá Usl.ar Fietri ' ktlrý pais']' vse
____;;;;;;iáii_au"r'ovnícb
sprá'r_
nslrón 1i'stč Í,a_ lilacíon
principů,1oaJali!y r náboženotví,
""o"in"l:
noii_ óápo.'xr1í; ''Na orrnt'Í ostrov- bych. chtx1
tter!*Jó-wJaiii" jJ-"-pii j"ti poviirností z něho vyplývaJících.
sser,ou jen jecnrr Í':nihrr a to skauts}:orr
Povlnnost k oetatnín
př'ír'rr'čktr. "
=:---------k vlastní zemi v souladu
LoaJa1lta
".P'o:9?9]{{T
pochopení $:!:Íl9:}1^_
a-a
a,apolupráce.
;";ilá;;a"iňo-miru,vzaJemnéňo
iffi ; ;";ilá;;á"iňo-.i*'vzáJemnéLo
ffiiffi
_
re _'
a T9
společnostÍ'spoJene_g.uznanlm
společnostÍ_'sPoJene.g.uznanlm
rozvojÍ
na
Podíleníse
jaĚož
přírod'

článek II

"o"řio"áňiň
světa.
ního

áuutolnóáii""'ý6ň_uriznícÍr

!si!llgc!-!-ss!Ě
Zodpovědnosl

i lntegrtty

ža tozvoJ v1ttní osobnosti'

:4!! _ c-1 l !c -a _ c é š 9!? -? :
dodržovall
_
členůskautskétlo hnutí-ae.požaduje,aby
všech
od "
í Jazykěn pří sluĚ e J í cím'
Iiiň-"__"ařňv' tl{e'qjeaíót:.ivě
Yy iagřu J
národní ekautské organl'_
"x"fi "r'ř a- ólvtitzaci--í.ázae
ffiíilř;"
sobě odrážeJíprlnciústředím
iJiJ_.-"inřai.'e-ňóái'árodnim
-oi-ňoii"ňó"ti r< sohulósiatním a sobě a v
které byIy-forrnu1ovány
iátíiá"I'díě"-"ii.úi"xéi,ohnutí v náa1eduJící pouobě:
Skautský sllb
co.Je v mých ailách'abych
SllbuJl na svou čest.žeučlnímvše
pov1nnooi k Bohu a Králl /tsohu a své vlastÍ/'
"r,íňií-""á"
vždy pómáhaI otatním lidem'
Abvch
ltícn aoaizb1 skautst<ý zákon.
Skautglď zákon
i:-J6-ňěuňó-i8řtt v gkautovu čest.
2. Skaut Je loaJáIní
a pomáhat ostatnÍn.
l.sř'uio"ó" nooinnoiií Je být užlteěným
rior a bratien ostatních skautů.
í:šk;;č"i;_píii;í;;-'š"čň
i.stáut je zavorrrý zvíŤátek.
/doslovný překlad/
á:ši;;i i. ořii.r"i'
řóárc"'.ádce své-di'užlly a vůdce oddítu.
;:šffi;i ;;'í;;;ňa-;ue
ó:šň;i áě-"u'i"e á píská ai'při všectr potíŽích'
9.Skaut Je spořivý.
íó._ši""ř Je'č1etý v n,tE1enkách,s1ovech a ě1nech'
článek I1I
!e!s9e_ Skautská metoda Je systém postupného sebevzdělávání
skrze:
Sl1b a záko.n.
uo"8{"H:?lÍ'',r'"ť"r,
ko1ektÍvech,které pod dohleden dospě1é
zodPovědnostlrncíL poa{unné obJevování a při5etí
za
oaoby
charaktenr'a
;ř;ňá""'á r<_setáóviádáni zaměřenou k rozvoJl
;f-;il;";";ilšětiáu'lrv,šporenlrvostl a šchopnostípro apoluprácl a vedení.
rozliěnýc| aktlvlt.,založených
řo"l'o"y a_poáneculící program
i'á-iá5'"""n iu.r',ttěrí sě ná nlch podí1eJí'kterýobsahuJe hry'
u_žlleEgrf znrčnost1 a s1užbu apoIeěnostl a které se odehrávaJí
předevĚÍn ve styku s přírodou.
dokončenípříště

pg_dlž 9

ďo,",t6or.ee

{.

riun ffill'1.1"\\ t \

Při proJevu: br.Janěek /vlevo naboře/
br.Sum /vpravo/
br.Bř1cbáěek
Skautské n1ádí a pohled mezl hosty.

r(

ťÍ",'
Í'
L
/i'.

J1ří Vacík.

Splaovatcl Jaroslav loglar
byI přivÍtán nadšeným po _
t1e skem.

br'Karel' Průctra přl proJe_
1ru.

pŘír.ottL

./t

l. StavÍoe se za ustavení 8kautské organizace,
i:teré nebudor.r žádnéj-imíty orgatrizační ani'
ideové brárrit v účastina světovén skeutském
htrutí, na r'ozvijení skatitskélro bratrství a na
jejÍn členstvÍ v !!eziriárodrrí skarrt,skú kance1t!ři.
, l/ys1írne si,' že zéklady skoutingu v českýclr
a slovenských zeníc!r jsou dostateěně lr1úbokéa
pevné, aby nclrly být rlyrržity }: rlybud'cvórrí te_
kového skautského doou, jehož obyvate1é budou
rrosite}i a š j_ilite]'i ne jlepších lidských vlas.u3.

ností.
Stojíne za tím, ahy ve skauts!:é crganizaci roět.i
důstcjnéa cdpovídající;iíoto lraši věř.ící sest'ry a bratri-i je.;'ichŽ rrcralní u uiravIrí si1ou
se nohli' v up\nulá:L obdobÍ nnoirokrát

\

I

,(

"isire
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;;;;il;":ystén .t.a.po,'etra s A.B.Svojsíka
J q.Ť.Se_Lorta, jeho tradice, osvédčenér:etody
práce, ele j. nové gcce:'nÍ zkušencsti svěLového
ekeutin5u by pro nés ně\r být, zév,azkeÍ!' a tr!'e_
1)'r zdro jerl. pcznáv án!.
.'s!:e 2a r.c, Že. je ti'eba v-ystavět skauLskcu
organj-zaci r:ejer: pro děti a nJ.ri.dež, kterýrn je
především určena' ale svd dů1eŽité':nÍsto-člěn_
ské a výchovné by v nÍ r:ěla nÍt i záki:'_dna

d os pě 1ých.
6. Lenochne_ vycl'rovévat nléceŽ podle ob.;ecnév}ql

žédnépo1itické strel1y.
7. Nenechne bucovat svou o}"É1enizecí r,a půdě součas':tého Socia1istÍc|:éiio SVílZU rr:1é<]eže a_ to .9ni v
r.;e

Prsha

,jv o1ně

jš í ťorně

27.listopadu

.

lg89

Bl SKAUTI zNovu' Po'dcvltenáctl lctech
se skautl opět chyste'l obnovlt svou or'
8anÍzacl. Ve výchov6 dětÍ & mládeŽe' la'
koŽ 1 'v.působenÍ'ns svá 'dospĎlé členy'
hodla|Í upIatňovatosvčdčenémetody a trB_
dice ,čs. r světového sknll!!n8y. .skautská
o18anÍzaco se chc.b zaťddtt rnézt iy prou-

dy . společnostt, které usllull o lelí moráInÍ & nlr'avIrÍ obrorlu' od ťltefý 28_ 11.

1989 bude ve spiilené ullcl 9 v Pl.aze 1
otevřena skautská lnÍortnačnÍkíncclář.
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d:rcě:rr s9o1ečlclrt:i:;Í-oc.liyi: v na.řl" v1esi;i,
.lyjádřc:ý ir'}cstav_uou.r stavr' ];eŽd'óhó olrčcne pi.ia
poviit'Lcst irrcjevi''; na-l:irrii1nř sv,>ji ítr:ic'iat:i.''.r.r. :)r':to jsr:e si rrldi prYcčct1Í
v;;.lrcióir právli Žo, z!;Í'ísi:'r.tčrtoit::irz'i!::;ti o Yi:j,:eiii sct!:i!rrí s i_rc./1'nÍi'í,
kc].e jstc uvcd1, i:c s: ::Sl'l lrclcčiii Ííc}lcDc1 tla oi:gcJlizovát'r-í Jce!:cs.ic'.'cnc!.:ó rr1iirj'eÍe {i ricol]á_,rá sr: 'rzttij'.u ji::gicii clr8q]lizecí.
U_v:1:a]-j jqne -lcr_,';c irla,.;, jckc 9i_t39'1$9:. .iil]i.i!'_'.,
.řilc:iť;
l',''rc]_cď. r:a jwráci:ói,t l;ni]r,tu_ v 2;ssi.nci !t:i,c č:',: .iciro nc jvi-ř,;ícti c;:r..
'Í.ilri g' s T.:i:l':mÍ lrcji:1Ížiíírri
s;o1u3i1i:.li ll j..:i'lle ccho'i;;1'i jgdrrl:l'! s
,l:acc,v:ťl;;,- 9 cbilc'.'.ji-*: iJ:"irrro:'i"i _'iÍi;c ,rr.5il:riiL'-í)tl .:rí!rr3_:.v-'tc=Č;7-o

'.'í|:.:j'.'c'!'J- t)iJLtii1].iůr)(; :1l:.'Íť. .Jl'|;i]i... ij'ii :.'i'it]j_r'" ]''clj-;_Í:1i:'oť'.ar} !ir'ri!J-ll_l_J).,::i
:,ti.ri_ig_;c:':'s'Lver: c. 1;clas'::_i';c::-.l;i:jr'; Jj":rriog'Li 1í::c.cc 1ij'j'r- i:ci:;;io

s jc!:o s:a::l'vi:ii.
j:íia 1'i:í1}' zi.[.::'e::iíc'ta]_ i:rra.v;rí .r;ícllovu t.iiiidcl'1c., vi*:tcrrcct..i,
och1-.il:'.L :lŤ'ír'otiy, .Ťř':it:..;licir zi.:tt:ioci ir cob:cé l::i':'i1idsi:ó 'vztrr'.!r;,r.
:':r'ic jc cbnor'cn-í jclrc či_ri:ics'i;í111riř i7 5g'r-1f61[1:. s ;:cžaria.r}:ý,' !'-'iexó
ir'ařc siro1cčircgt kleČc iiii ';)ros';]. ne,.otu1rtijícÍ ;;ctrc:;:ecc. JÍ;'i:éi'ejié
přt'svócčcni, že si !)ořaďo.,/en,_1ur cutc::j.'utl z:ísilnl p-ž y Li'i;ec'ir gvójro
piLcobc.rrí a tr.e1roclr;'1bu.jelnc_, žc bu<ie va r,1iz::o:,i::'r! shiřbř r'jčtt:n í.:, n1íiiei:_; vc s'iejnói':r s.iiičru po!:raóovat.
tJbrc.círilc oe l1e YÍ'.s prc'uol ')c jsno r/.:dyc]i}' byii irrc ;eůroilrou,
vrr-'.ti:rJ. c1iicicricovcli()tl o]][en:Lacicí r:liríce::c.-l_ tc::isn.i'::1u jšr,',c cc!r.otni ..l,-iri'ljit obncw; či-:uios'bi fi;;.ii:-,i spclir s os''etlťt:li'či:io.''ní!i;'ra
č!cr',y, ;icrlnítit rrzrriii cir].díiůcr o.ti_atnícb eiožzk E' 'te]c včir.;vá'i
srojc sí11',Í-zkrtiel,rcsti . ori;ar.rinaly.ru1'r e _cdbolr3únu :;ejrlitřru1 jejicii
'./.. c.|:ovile l1ai)JJle
ijJci}crn Dť]-spc1]. !( u6!aili;cc1].cv6:]L pl.a'Vcllo
' :'art čÍtlroe'cí.
sxvs]u' ruišÍspoIcčné
i'oll1ádánrc proto ze užítečiró1rr-aco.nrí .setkrínítl:o, nč'i:o1ÍJri:
írricíátor'ůréto-_q,,zvy s-vr',.rnÍ-.:l s iIešjliri sj:)o1lr:)ro.eíJvník;-r-eb:íclunl
dclioc].1i 1;o'uř.ebné kroicy i: i.eeli:lilcí r'ařeiro-rúvřiru_, o jcjio= u:;rtcčnos'ui-pr.o no-šÍepoiečrlcst \Í obdobj picsi:albi1 í:e;roř:,::'.l-'rr.jenc.
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rárnÍch časoptsechl

k vABANKU, k okol'

nostcm 'k
,eho ,)zn!ku' k l'dštm dnešn m po'
tomuto ,,dl!u'' MěI buste pÍl
sto!ům
lom uěcl nazÚvat prauýml tménv: l2l o -po'
zad| vpádu Úotsk v srpnu'796a do Ces'
koslouensl'a lhanrm a klatndnlm uetelnos'
tt, Ilterdrn pfostItuc, ItterlÍrnl ploslltucÍ,
ráslsntus rasismeln a'p. D/ Í'ěnoi'ot veřot'
ně prospčšnómu účelu,třobas nB konto

tehdctŠlm, veIlřtnaml, koIem'Itlelatulv

v ,,sóutěŽl u prtleiltostt 25. uýroěl 0no'
la 1348', Dokud lak neučtnÍte, budu vge'
mt dostupnÚmt leaálnlmt ProsrÍedky
rol)at mladé l/'dt před vaŠrmultvom,
zal|n zcela bez úctv
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lnlcl.ltlvnl skuplnn řárllrě zvolonýclr člnovnÍl(ůJrrnáku PhDr. Vác-

l0v llřlcháček. PhDť. Pavel M6chá-

čgk, proí. lvÍUDr' Jan PíciÍíerDrsc'
a zsslouŽllý umčloc AlcxeJ Pludok
so obrátlla na předscdu Úv ssM

V8slla MohorIlu s oznánrenÍm,, žo
hodlá obnovtt člnnost lunáka.
\rc čtvrtc!( 23. llstopadu došlo
k |ednánÍ s prncovnÍky sckretarliltu Úv ssM. Výslodkem bylo roz_

lrodnutÍ 9etkat se s předsedou ÚV
ÍisM v neibltŽšÍch dnoclr a pro'ednat vzá'emné vztahy.
ShromáŽděnÍ, kdo budo obnove.
na člnnost lunáko' se seJd6 v sobotu 2. 12. vó 1{.00 va Velkém sá_
le Móstská knlhovny v Proze. ZúčastnÍso !ádnó zvolenÍ člnovníc!
ústřodnÍcb a kraJských oť8án0 lu.
náka z roku 1968 a vedoucÍ oddÍlů

a

I

švěaoúÍ.Plolo vám doporuéull at z.a'
ulmout ve!etně stanovtsko lnoPř. v llle'

A ,o - cclý ho:
nold| zd rABANK, vyplacen! Vám Cs.
splsol4tel€m o Llleréťnlm londem; --ce'
iu, která vónl bllla 2a 7ABANK udělena
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co 1968 nobyl nlčlm Jtným než zlovolným
Žldovsko-slonlstlckých sptknutÍm vo sluu.
bách lmperlatlstů. Přt Vašem lntelektu a
vaš, erudlct nelze loto'kllué ztcadlo, na.
staDpné Iehdelštmu DýDoll u nds, sršÍcÍ
rdsouot! nenóulstt, hodnottt ttndk ne, la'
Ro v\domé klamdnl DeÍelnoslr, zómětné
ozluoDánl. antlseml'|smu a lako snďur za'
nd'
Itblt se tehdelšlm mocnýnt o pvllouct
'
rodht katastrcly okupace a tzv, no?mall'
zace kapllóI. Tempola mutantu? a snad
se měnlÍe l vv. Přtkazem ilneška te oil'
puštěnt, toletanee, ale , moúIka a Uzdtemnd úcta. Kdvbyste opět nebyl lÍm ,,an:
gažouaným' ' -bgch
1ako Ú sedmilesdlÚch 19'
sl na vaš, oš'tl|'
lech, iebyl
uqu knlhu uzpomněI. Chcete u3ak pilso'
na
mláder,.kleill v po'
a
btt mezl mládeŽt
sledn'cň dneeh prokázala sué vynrrolíct
kuallty d k nlž. bychom nly sÍa'šÍneměll
ptlstuĎov8t boz člslýctr rukou ! člstého

bem zÍskan'é obohdcenl.
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bvl součóslí celosl'č!oDéhoústlt tmp-elld'
Irsltckých sll o llkuldac! soclallsmu', na
stoukách stlánek usuulete Usuge?ouat čte.
ndřůnl, Že obrodný proces v CSSR v ro.

obnovenóbo tunáka,' penÍie. kteró Vám
VABANK vynes|,'.rato!ío nekalým zpúso'

IJrDl'. :ra'rr:l !.l e. c ir li č c l;
i}ujnanovó i., .rlli:.l'. 4,'i.e]-.ijiL-::-]-_'7; 2!-'-..l7,4.,,
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PANE zasloutrlÚ umělče, četl tsem a
ob.
ulnóch, že se ipdláte a^7arouat prt ^o.
nově |unóka a il prócl s mlóderr. Abyste
to mohl s Č'5Íýmsuědomrm a úspěšné
CIělat, měl busle se
! veřel.
kňthy VABANK
ně dlstancor'Bt od vlaslní
'odnozn!čně
(Čs. sptsovatel, 1974|. kterou osobně po.
uarull - a llstě ne sám i za teden
produktů lrlori'/n koz neiodponě!šÍch
laborace a fozšrFovánl ludě zba?vengch
Íašlzold.ntch textlr. v této knlre, u nll po.
d.le zóIoŽkv se snalt'e ,,odhallt pltcÍ'n! a
,drole hluboké krlze, te, zapedla aárod'
na próh kdlastroly' a v nlr, pr! ued'eta
k pochopent, že ,,pfoces prcbthdtÍct u nás

lllstruktořl.
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Tímto ětvrtým ěíslen koněÍ prvnÍ roěrrÍk člnu.ltotc,v něož
zoravodaJ vlcházel' vc svém závěru drauatickyravšak pozi_
tivně wřrcirolil.Málokdo tcnto vývoj předvídal.událogtl
nás.ookid .lde o ořípravu skautské ěinnosti'pŤedběhly.Ťaké
tcntó rvchÍý anáá .1i důvodem jisté chaotÍěnosti a onohých
názorových iozjpří-uvnltř skaútské obcc.MyslÍure sÍ'Že J-c
třeba si ke všeň problérnůornco se Jich za poslgdních ětyř1'
cot ]'et nahromadÍlo,pozorně vracet.Zpravodal Oin chce v
niíštímroěníku na šiuc'nÍmo Jiné, vzít úIohu'zpostředko_
vatele neJrůzněJšíchnázorů a postojů o historit a budou_
cnosti čslskautíngu.VěřÍne,Že tato dlskuse,k níž tínto
dáváme prostorrbuóe přínosem neJen pro historilrale přcdc'
všíropro Jeho další vývoJ.
PříkÍadůo toor,že skauting a Jeho hodnoty Jako.Jaou
obětavostrnracovÍtoát a smysl pro.povinnost
_Jsou stáIe
živé,vidíň"ko1em sebe dost" Za všechny_ jc-třeba oe zagta_
yit ů oříkladné prácc dobrovolníkůpůaobÍcÍchve Skauts _
kém iniormaěnín itřeaisku ve spálcné uli'ci.lrávštěvy zájco_
cr} o st<auting zvtádaJí tito brátři s. obdlvubodným.nasqzenim-a troě]iřostÍ.PaĚří Jim našc poděkování.stejné díky
vvslovu.1ěme rovněž organizátorům schůzky činovnÍkův }iěstsí{ékniňovně. Ťaké on!. prokáza}Írže Jsou připraveni.
Zbývá ai nřát aby Jcjlch nadšer.r,l zápgl .se přenesl do veš_
ncuJde_
keré našípráce.Bez něho a bez.vzáJcnné tolcrancc
Redakce'
ir"-n"'é-"táútur.é stezce aní metr'

