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OBSAH TOTEMU

Vážení a milí čtenáři, vítám 
Vás u posledního předprázdni-
nového čísla našeho elektronic-
kého oběžníku Totem. Děkuji, 
že jste si na něj našli chvilku 
času a jelikož čas kvapí, v rych-
losti Vám představím, co v tom-
to čísle najdete.

Minulý Totem byl nabytý 
k prasknutí zápisy ze všech mož-
ných i nemožných skautských 
akcí. Na toto číslo toho tolik 
nezbylo, nicméně veškeré důle-
žité informace zde jsou. Hned 
na následující stránce naleznete 
přehlednou tabulku s rozpisem 
všech skautských táborů, které 
naše středisko o letošních prázd-
ninách pořádá, včetně kontaktů 
na hlavní vedoucí jednotlivých 
táborů. Dále následují klasické 
informační články o činnosti 
jednotlivých oddílů, ze kterých 
bych vypíchl zejména Haminin 
článek o účasti našich Vlčat a 
Světlušek na okresním a poslé-
ze i krajském kole Svojsíkových 
závodů. 

Jelikož začínají prázdniny, 
nechybí zde ani pozvánky na tři, 
dozajista skvělé akce. První dvě 
se týkají Vegáče na Orlickém 
Záhoří a poslední velmi úzce 
souvisí s Ježourovým tipem na 
výlet, který následuje hned za 
pozvánkami. 

Pokud byste chtěli o prázdni-
nách sáhnout po nějaké knize, 
přijde Vám vhod Ondrův tip 
na knihu, tentokráte sice trochu 
obsáhlejší, nicméně dosti zají-
mavý. A protože jsou prázdniny 
dlouhé a jedna kniha nestačí, 
naleznete v tomto čísle ještě je-
den tip a to od Zdeny Kunešo-
vé.

Série tipů na hru pokračuje, 
Pavlač pro Vás tentokráte našla 
a sepsala celkem 4 noční hry, 
které si určitě najdou místo, buď 
ještě v letošních, nebo v někte-
rých následujících táborech. 

Nezapomněli jsme ani na 
Otázku Totemu, která se ten-
tokráte týká přechodu mezi 
skautským dětstvím a vedením 

oddílu.
Stejně tak pokračuje i naše 

Okénko do historie, které je sice 
o poznání kratší než předchozí 
díly, nicméně na zajímavosti mu 
to podle mě neubírá.

No a to by bylo vše. Pokud 
jste dočetli až sem, máte můj 
obdiv a nyní se můžete pustit 
do zábavnějšího a zajímavějšího 
čtení důležitějších částí tohoto 
čísla. Přeji Vám příjemné počte-
ní.
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ZÁVODY VLČAT A SVĚTLUŠEK
OKRESNÍ KOLO -VAMBERK

V sobotu 12. května se u 
Vamberka konalo okresní kolo 
skautských závodů. Tyto závody 
se ovšem konají pouze jednou 
za dva roky, proto se účast na 
nich považuje stejně jako účast 
na olympijských hrách za vel-
kou prestiž a mohou jet pouze 
ti nejlepší. V našem případě na 
závody jeli nejen ti nejlepší, ale 
zároveň ti nejodvážnější (s ohle-
dem na ranní počasí – kdo si 
nevzpomíná, ten den celé dopo-
ledne vytrvale pršelo, v poledne 
sice pršet přestalo, ale to už byli 
všichni dokonale mokří a pro-
mrzlí). 

Všechny děti, které se závodů 
u Vyhlídky u Vamberka zúčast-
nily, musely celé dopoledne čelit 
neustávajícímu dešti. Ale proto-
že skaut je VODOVZDORNÝ 
A NEROSPUSTNÝ se jim nic 
nestalo a všechny disciplíny ve 
zdraví zvládly. Mimo jiné mu-
sely prokázat fyzickou zdatnost 
na lanových překážkách, svou 
manuální zručnost při zatlouká-
ní hřebíků a při práci s nožem, 
pracovaly s mapou a buzolou, 
ošetřovaly různá zranění a do-
kázaly, že jim to pálí při luštění 

šifer. 
Po doběhnutí všech hlídek 

se rychle spočítaly výsledky a 
na řadu přišlo slavnostní vyhlá-
šení. K naší nesmírné radosti 
musíme říct, že v konkurenci 6 
hlídek skončily dobrušské svět-
lušky na PRVNÍM a DRUHÉM 
místě a obě hlídky postupují do 
krajského kola. Chlapeckých 
hlídek bylo 10 a dobrušská vlča-
ta se umístila na 8., DRUHÉM 
a PRVNÍM místě a první dvě 
hlídky taktéž postupují do kraj-
ského kola! Všem dětem ne-
smírně gratulujeme a doufáme, 
že na krajském kole v Náchodě 

na začátku června se umístí co 
nejlépe. Držme jim všichni pal-
ce, vždyť takový úspěch se nevi-
dí každý den.

KRAJSKÉ KOLO - NÁCHOD

Krajské kolo se konalo na 
počátku června. V původním 
plánu byl třídenní závod, ovšem 
z organizačních důvodů se zá-
vod nakonec konal pouze v so-
botu 2. 6. v Náchodě, konkrétně 
u Náchodského zámku. Celý 
závod byl zasazen do středově-
kého duchu a úkolem všech 25 
hlídek (11 dívčích a 14 chlapec-
kých) bylo sesbírat poztrácené 
listy kroniky a kroniku i svázat. 
Listy kroniky získávaly družiny 
za každou splněnou disciplínu. 
Mezi disciplínami bylo i rozdě-
lávání ohně, ale byly zde i 3x za-
řazeny problémové situace, kte-
ré děti ani předem nepoznaly, 
že se jedná o nějakou disciplínu 
– vlastně se vždy staly svědky 
nějaké události a hodnotilo se, 
jakým způsobem se zachovají. 
Například cizí chlap se snažil je 
nalákat na různé věci, sladkosti, 
elektroniku, ale nikdo z nich se 
nedal.

Po doběhnutí závodu si děti 
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mohly vyrobit vlastní odznáček, 
nebo zahrát hru s ostatními dru-
žinami. A potom už následovalo 
pouze vyhlášení výsledků. Svět-
lušky se umístily na 9. a 10. místě 
a vlčata obsadila 5. a 13. příčku. 
Děti si možná maličko myslely 
na trošičku lepší umístění, ale i 
tato zkušenost se počítá.

Neubráním se zde ale hod-
nocení závodu. Myslím, že 
můžu mluvit za všechny naše 
vedoucí, když řeknu, že jsme od 
krajského kola čekali víc. Úro-
veň leckterých disciplín moh-

la být vyšší. Nejvíce mě zarazil 
fakt, že jedna disciplína rozho-
dovala závod – kdo dokázal roz-
dělat oheň na louce téměř beze 
stromů a pokud už tam nějaký 
strom byl, byl listnatý (tedy žád-
né chrastí), pak měl rázem o 20 
bodů víc, než ten, komu se to 
nepovedlo. A těchto 20 bodů 
bylo rozhodujících. 

Každopádně závody jako 
takové nemůžu hanit. Děti si 
mohly změřit síly i s jinými 
hlídkami z jiných středisek a 
třeba se i něco nového naučily. 

Zkušenost to rozhodně nebyla 
špatná a třeba to na příštích zá-
vodech dopadne tak, aby byly i 
děti spokojeny. 

HAMINA
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ODDÍL MEĎÁTEK
Prázdniny jsou konečně tu! 

Meďátka se už určitě těší na 
tábor, který bude již tradičně u 
farní chalupy v Mastech. 

Před táborem se děti opravdu 
snažily. Téměř všichni umí 
uvázat plochou smyčku a pozná 
základní květiny a stromy. 
V dopravních značkách také 
nejsou pozadu. 

V květnu a v červnu jsme 
byli téměř pokaždé venku. 
Nejčastěji na hřišti u školy Fr. 
Kupky. Tam jsme hráli fotbal, 
skákání do dálky, hry na 
družstva s různými disciplínami, 
podbíhání a i přeskakování 

lana a přetahovanou. Hra 
„červení a bílí“ je pořád 
vděčná celkem oblíbená avšak 
teďka vede skládání domina 
na družstva, kdy se na kupu 
rozhází dvojbarevné háčkované 
čtverečky a po jednom se běhá 
pro čtverečky a skládá se podle 
barev. Vyhrává to družstvo, které 
má nejvíce správně barevně 
zařazených tvorečků.

Poslední předprázdninovou 
schůzku jsme strávili hraním 
her: házení polínek, běhání pro 
polínka a skládání hada, stavění 
nejvyšší pyramidy z polínek a 
také samozřejmě příprava dřeva 

na oheň, kterým jsme zakončili 
skautský rok. Na ohni jsme 
opekli buřty a chleba a všichni 
jsme se samozřejmě pořádně 
pokapali kečupem a hořčicí. 
Pár meďátek se už určitě těší na 
přestup do vlčat a světlušek a 
my už se těšíme v září na další 
nové bratříčky a sestřičky. 

Za oddíl meďátek přeji 
krásné tábory, čundry, dovolené 
a vše co k létu patří.

VIKY
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ODDÍL SVĚTLUŠEK
Prázdniny se kvapem blíží 

(až to budete číst, budou už nej-
spíš těšit mnoho dětí) a tomu 
odpovídalo i počasí, které nás 
provázelo květnovými i červ-
novými schůzkami. Květen byl 
ve znamení příprav na skautské 
krajské závody, na které holky 
postoupily. Procvičovaly jsme 
si znovu zdravovědu, kytky, zví-
řata a i skautské znalosti a do-
vednosti, abychom se nemusely 
mezi ostatními stydět. Taky si 
mimo jiné holky zkusily pod 
vedením Petra rozdělat a uhasit 
oheň a uvařit čaj. Ale jaký čaj! 
Za ten by se nemuseli stydět ani 
Broučci z večerníčka (to mě teď 
právě napadlo). Byl to pravý pří-
rodní čaj z vody, kopřiv, jehličí, 
hluchavky a kdo ví z čeho ještě. 

Abyste si nemyslely, že se 
světlušky pořád jen učí. Teď 
toho bylo sice trochu víc, ale 
bude se jim to jednou určitě ho-
dit. Ale hlavně se snažíme si to 
učení zpestřit formou hry. Tak 
třeba kytky si holky procvičo-
valy tak, že si je nejdřív pojme-
novaly s pomocí Haminy a pak 
jsme jim s Káťou říkaly pohád-
ku a jakmile v pohádce zaznělo 
jméno kytky nebo stromu, kte-

ré jsme si ukazovaly, musely je 
holky přinést. Kdo byl rychlejší, 
samozřejmě vyhrál a získal pro 
svoji skupinku bod. 

Závody proběhly 2.června 
v Náchodě u zámku.Celkem se 
sešlo asi 26 hlídek. Na stanoviš-
tích holky sbíraly body a záro-
veň listy kroniky,kterou měly za 
úkol celou poskládat. Nakonec 
se umístily na 10. a 9.místě. No 
a v červnu jsme si vyloženě uží-
valy a většinu schůzek strávily 
venku.

Jako i minulý rok jsme měly 
asi největší úspěch s hrou, při 
které se člověk pěkně zmáčí. 
Nakonec se to zvrhlo v pořád-
nou polejvačku. Kdo bude su-
chý, vyhrál. Takže vítěze jsme 
neměly. Nechyběla ani stará 
dobrá schovka, tou se nikdy nic 
nezkazí. 

Další hra, která patřila do 
jednoho programu na schůz-
ce, spočívala v tom, že si holky 
stouply do kroužku a házely si 
balon. Ta, která vyhodila balon, 
musela ještě rychle říct oheň, 
voda, země a ta která míč chy-
tila, měla za úkol říct název zví-
řete, podle toho, kde žije. Když 
někdo řekl oheň, tak ten, kdo 

chytil míč, byl ticho, protože 
v ohni nic nežije. Pokud ticho 
nebyl a něco řekl, vypadl ze hry. 

Pak taky jednu přišla na řadu 
i odpočinková hra, při které 
světlušky dostaly papír s obráz-
kem medvěda. Do hlavy napsaly, 
na co často myslí, do uší co rádi 
poslouchají, do očí na co se rádi 
koukají, do srdce koho mají rádi 
a do zbytku těla co rádi dělají. 
Měly na to pokaždé určitý čas, 
byly rozdělené do skupinek a ta 
skupinka, která měla víc smysl-
ných slov, dostala body. 

A abych nezapomněla zmínit, 
jak jsme prožily poslední schůz-
ku, možná trochu neskautsky, 
ale snad se nám to promine. V 
Dobrušce na nádraží totiž stál 
kinematovlak,a tak jsme se se 
světluškami vydaly původně na 
animovanou pohádku Jak vy-
cvičit draka, ale nakonec jsme 
zhlédly Pana Včelku. Přiznám 
se, že i mně se to moc líbilo a 
zasmála jsem se u toho taky. Tak 
přeju vám všem krásný prázdni-
ny, pořádně si všichni odpočiň-
te. S hodně lidmi se uvidím na 
táboře, tak se mějte krásně a za 
chvíli v Orlickém Záhoří.

MARUŠKA



8

ODDÍL SLUNEČNIC
Opět po čase vás chci infor-

movat o dění v našem oddíle 
Slunečnic. Při našich pátečních 
schůzkách jsme hrály nejrůz-
nější hry, ale asi nejdůležitější 
bylo to, že se holky dozvěděly 
téma tábora. Při jedné schůzce, 
která byla společná s mohykány, 
luštili různé šifry, až se nakonec 
podle indicií dozvěděli, že jede-
me za skauty, jelikož je výročí 
sto let skautingu v Čechách. Pro 
některé bylo zklamáním, že si 
nemohou připravovat oblek, ale 
někteří se radovali. 

Jelikož se blíží prázdniny a 
končí školní rok, rozhodly jsme 
se to minulou schůzku oslavit a 
to tak, že jsme si zašly na zmrz-
linu. V pátek po vysvědčení na 
úplně poslední schůzce plánu-
jeme jít na bazén, pokud nám 
ovšem počasí bude přát.

Také jsme 2. června měly 
výpravu do Pekla. Sešli jsme se 
v 7:20 na nádraží, kde jsme si 
přibližně tři čtvrtě hodiny po-
čkaly na autobus, protože měl 
při cestě do Dobrušky nějakou 
poruchu. Po překonání všech 
obav, aby se tyto poruchy neo-
pakovaly i při naší cestě, jsme 
dojely šťastně do Nového Města 
nad Metují.

Z Nového Města jsme šly 
směrem do Pekla. 

V pekle jsme si dali svačinu 
a poté jsme si zahrály na babu, 
která byla ozvláštněná tím, že 

se holky se zavázanýma očima 
pokoušely rozbíhat do kopce… 
i když jim samotným to k smí-
chu asi moc nepřišlo. 

Dále naše kroky zamířily na 
vyhlídku Koníčka, kam vede 
z pekelského údolí vážně prud-
ký kopec, ale myslím si, že za 
ty výhledy to stálo. Z vyhlídky 
jsme se pak už pomalu vracely 
přes Přibyslav zpět do Nováče.

Na zpáteční cestě jsme nedě-
laly nic jiného, než že jsme si ne-
ustále hlídaly batohy, zdali nám 
tam někdo nepřipnul karabinu. 
Hrály jsme totiž hru, že ten, kdo 
u sebe najde karabinu na nádra-
ží, prohrál. Jelikož nám ale auto-
bus asi o deset minut ujel, uděla-
ly jsme si procházku na náměstí, 
kde jsme si daly zmrzlinu, která 
je bez pochyby nejlepší široko 
daleko. Obešly jsme si náměstí, 
zastavily se na hřišti a pak už se 
jelo domů a ani nikomu neva-
dilo, že jsme ten první autobus 
nestihly. Díky neustálému foce-
ná fotografky Danči se můžete 
podívat, jak jsme se měly hezky.

To je asi tak ode mě vše a uží-
vejte prázdniny.

všechny měly zavázené oči a 
pouze baba držela v ruce krabič-
ku naplněnou kameny, se kterou 
hrkala. Nejvtipnější bylo, když 
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Milí skauti a přátelé z dobrušského střediska! 
 

Je jedna přespolní kamarádka, co se občas vyskytne na akcích a 
sem tam napíše historku do Totemu. 

 
Pro letošní Vegáč si nachystala něco do jeho programu: 

 
 
 
 

Záhořské mlsání 
na Vegáči v sobotu 11. 8. 2012 odpoledne před závěrečným 

“Velkým masovým Churalem“ 
 
 

Těm, kdo se tam vyskytnou před závěrečným ohněm, by 
tu chvíli osladila, opepřila či osolila nabídkou různých 
pochutin, aby se podělila o radost, že prvních 50 let 

životaběhu má za sebou. 
 

Má-li někdo radost, říkává se taky, že z toho má 
druhé vánoce. 

Takže jak pohoštění může vypadat? A možná bude i 
stromeček. 

 
 
 

Budu se těšit. 
 

Zdena Kunešová 
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TIP NA VÝLET
VRCHNÍ ORLICE - MEZI HORAMA

Nejprve k vysvětlení nadpisu 
článku – Vrchní Orlice je téměř 
zaniklá osada (před válkou zde 
ovšem žilo téměř 500 obyvatel), 
kterou najdeme v údolí Divoké 
Orlice mezi Neratovem a Bar-
tošovicemi, z východu i zápa-
du sevřenou mezi hřebeny Or-
lických a Bystřických hor. Ale 
název Mezi horama s velkým 
M má především představovat 
pozvánku na stejnojmenný fes-
tival, který se na Vrchní Orlici 
koná právě začátkem července.

V obci jistě nelze přehléd-
nout kostel, který stojí kousek 
od silnice a v kterém se právě 
festival koná. Stavba již dlouho 
chátrala, nicméně letos se poda-
řilo opravit střechu, zčásti právě 
z peněz, které se vybíraly během 
předchozích ročníků festivalu. 
Snad se podaří i další opravy. 
Více např. na adrese: 

http://www.mistnikultura.
cz/kostel-v-zanikle-obci-vrch-
ni-orlice-vstava-z-mrtvych

sice nebude otevřena bretaňská 
kavárna, která byla po koncer-
tech vždy obklopena návštěvní-
ky, nicméně organizátoři slibují 
nabitý program, jak se můžete 
dočíst na přiloženém plakátu. 

Vrchní Orlice je pro mě sym-
bolem toho, že nadšení několi-
ka lidí dokáže opravdu zázraky. 
Zdálo by se, že jde o bláznovství 
– opravovat za miliony nějaký 
opuštěný kostel v horách. Ale 
myslím, že další generace tuhle 
práci pro krajinu ocení.

Festival Mezi horama (po-
zvánku naleznete na předchozí 
straně - pozn. redakce) pořádá 
v kostele Jana Nepomuckého 
na Vrchní Orlici obec Bartošo-
vice, farnost Neratov a Volná 
společnost amatérských výtvar-
níků. Akce má vždy nesmírně 
poetický nádech, který se snad 
začne vytrácet už tím, že jej tady 
budu více popisovat :-) Letos 
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TIP NA KNIHU
JAN NOVÁK - ZATÍM DOBRÝ

Tento prázdninový tip na 
knihu jsem si dovolil rozdělit na 
dvě části, neboť přece jen máme 
v létě jen o trochu více času ke 
čtení, třeba když se budeme 
válet na záhořské louce o Vegáči 
po vydatném obědě, nebo trávit 
poklidné dny dovolené u moře 
a jinde, studentům odpadnou 
školní povinnosti a je zkrátka čas 
si pěkně zarelaxovat. Doporučuji 
vzít dlouho odkládanou knihu a 
pustit se do ní. A pokud si nevíte 
rady, co si přečíst, snad vám 
pomůžou následující tipy.

odbojové skupině beze jména, 
která se úspěšně, což je dost 
relativní pojem, postavila 
totalitnímu režimu naší vlasti 
v padesátých letech. Následující 
recenze je jedna z mála, kde 
můžu s poklidným svědomím 
vyzradit děj, neboť ho každý 
zná z hodin dějepisu, ze zpráv, 
všichni vědí, jak bratři Mašínové 
dopadli, není třeba nechávat 
čtenáře napjatého. A kdo to 
neví, o to více se může těšit 
na, dle mého názoru, nejlepší 
zpracování tohoto příběhu, 
který tu kdy byl.

Pokud bychom udělali mezi 
českou veřejností průzkum, 
bude to určitě tak půl na 
půl, kdy jedni budou vzývat 
bratry Mašíny jako hrdiny, 
kteří se nebojácně postavili 
komunistické nezastavitelné a 
hrůzyplné mašinérii, druzí jako 
vrahy, kteří při honbě za vlastní 
touhou po americké „západní“ 
svobodě zabili některé nevinné 
lidi, kteří jim stáli v cestě, lépe 
řečeno, kteří by jim mohli celý 
jejich plán zhatit a prozradit je 
policii či dokonce zabít – bylo 
to buď, anebo. Po přečtení knihy 
Jana Nováka však musí zákonitě 
vzniknout i třetí skupina, do 
které se hodlám zařadit i já, 
aniž bych chtěl někoho svým 
názorem ovlivňovat. Možná to 
nebyli ani hrdinové, ani vrazi, 
možná to byli jenom dvacetiletí 
kluci, kteří se nechtěli odevzdat 
totalitnímu režimu, chtěli 
do vysněné „Ameriky“ za 
svobodou a kteří měli tolik 
odvahy, že se mu dokázali 
postavit, ale nepřemýšleli nad 
obecnými dopady celého svého 
počínání. Ostatně, oni ani 

nad nimi přemýšlet nemohli, 
protože jenom málokdo si uměl 
představit, jak všechno dopadne 
a jakým směrem se bude ubírat.

Zatím dobrý je román, 
který v ani jednom okamžiku 
na ani jedné straně neuhne od 
přísných faktů, ale není žádným 
nudným dokumentem a výčtem. 
Jan Novák se pro mne tímto 
dílem stal Panem Spisovatelem, 
který dokázal veškeré detaily 
vstřebat a vměstnat na šest set 
stránek svého textu. Zdá se vám 
to hodně? Není a nenechte se 
zastrašit! Velmi příjemným a 
nenuceným čtením, které ubíhá 
jako voda v řece, se dočtete 
nejprve o Josefu Mašínovi, otci 
odbojáři, ve kterém se jeho kluci 
a další členové rodiny zhlédli a 
který svými statečnými činy 
oponoval nacistické nadvládě. 
Bohužel, jak již to tak v historii 
bývá, nejstatečnější lidé se 
srdcem pro vlast na správném 
místě končí v rukách zlých 
nejtragičtěji, a tak i Josefa 
Mašína nečeká nic jiného než 
kulka do hlavy na severu Prahy 
pod přihlížením gestapa a 
následné pohození do masového 
hrobu s lopatou vápna na rohu 
hřbitova. Tento první impuls 
pocitu křivdy otevře bratrům 
Mašínům oči a pochopí tak, že 
v Československu nebylo a pořád 
není všechno v pořádku, jak se 
může zdát. Okolo jejich dvaceti 
roků nenávist k režimu, který 
se pozvolna v padesátých letech 
přetransformoval v přísnou 
centralizovanou komunistickou 
vládu, vygradoval na nejvyšší 
úroveň, potají kradou trhaviny 
v nedalekých lomech a vykrádají 
policejní stanice v okolí 

Ačkoli se mnohým bude 
zdát, že svým prvním tipem, 
který věnuji zejména dospělým, 
jsem šlápl poněkud vedle, na 
konci tohoto příspěvku už snad 
můj záměr pochopíte. Chtěl 
bych vám představit trochu 
„tlustou knihu“ Jana Nováka s 
názvem Zatím dobrý, která je 
znovu vydaným faktografickým 
románem o nejkontroverznějším 
příběhu celé studené války a 
nejspíše i celých českých dějin. 
Ano, o bratrech Mašínech, 
Josefovi a Ctiradovi, a jejich 



14

Poděbrad, odkud pocházejí. 
Zaslepeni snem o západním 
Berlíně, nad nímž visí americká 
vlajka, se s několika dalšími členy 
připraví na neskutečnou misi 
přes půl Německa. Pětičlenná 
skupina Mašín – Mašín – 
Paumer – Janata – Švéda se bez 
rozloučení s rodinami a dalších 
průtahů rozhoduje opustit 
Československo a vniknout do 
západního Berlína. Vyzbrojeni 
starými modely zbraní, nad 
kterými ještě dlouho po jejich 
činu kroutí tajní agenti ze 
všech světových stran hlavou, 
s neskutečnou dávkou štěstí, 
nebo spíše Štestí, překonávají 
všechna úskalí. Z jednotlivých 
řádků textu nespustíte oči, 
dokud nedočtete dokonce, 
tolik odvahy, kterou bratři 
díky svému neskutečnému 
sebevědomí a touze měli, je 
naprosto nepředstavitelné. O 
čem přesně mluvím? Dvěma 
zbraněmi se bránili třiceti 
tisícům policistů na území deset 
kilometrů čtverečních, jednomu 
z bratrů dokonce v lese při skrytí 
přeběhl po zádech vojenský 
pes vycvičený k hledání 
pachatelů, dokázali přežít čtyři 
dny ve zmrzlé zemi zahrabání 
v písku, kdy si vzájemně museli 
dokonce rozepínat poklopce 
pro vykonání potřeby, protože 

nebylo k hnutí, koňské otruby 
s vodou při schovávání se 
v seníkách byl jejich nedělní 
oběd. Některé nadlidské výkony 
jsou dodnes normálnímu 
člověku záhadou. Z celkové 
skupiny pěti lidí se nakonec do 
západního Berlína dostanou 
„jenom“ tři, oba Mašíni, jeden 
na podvozku vlaku, druhý s 
Milanem Paumer s průstřelem 
břicha, kterého doslova Mašín 
dokopal k poslednímu svému 
životnímu výkonu k přelezení 
ostnatého drátu a vstupu do 
americké zóny Berlína. Tolik ve 
zkratce, ale v knize se dočtete 

dech beroucí podrobnosti.
Román Zatím dobrý však 

v této části nekončí, mapuje 
i další osud bratrů Mašínů 
až do „dnešních dní“, jejich 
výkony v americké armádě ve 
speciálních jednotkách, ale také 
částečné zklamání a vystřízlivění 
z válečné euforie, protože se 
do totalitního Československa 
k záchraně své rodiny nikdy 
nevrátí a jejich sny v rolích 
tajných agentů pracujících 
pod vlajkou hvězd a pruhů 
se nikdy nesplní. V Americe 
začnou bratři podnikat, když 
jsou přesyceni armádou, svůj 
životní příběh však za nabízené 
peníze k filmovému zpracování 
neprodají, ale člověk se časem 
mění, a tak se nakonec za ty roky 
odcizili nikoli sobě navzájem, 
ale sobě samým, hledají se ve 
světě, který je možná trochu 
zklamal. Jaký je rozdíl mezi 
komunistickou totalitou a 
nikde nekončící svobodou? 
Taková otázka nedává bratrům 
Mašínům spát.

Tento rámcový a hlavní 
příběh odvahy a neskutečného 
štěstí, doplňují střídavě kapitoly 
o osudech zbylých členů rodiny 

Skupina beze jména

Milan Paumer s bratry Mašíny
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v Československu, kteří po 
bratrech Mašínech zůstali – ať 
již jejich postižená mladší sestra 
Nenda, nebo jejich matka Zdena 
či babička Emma, přísná ruka 
rodiny, která se dožila devadesáti 
devíti let, ale také mnoha úmrtí 
svých blízkých. Ti všichni a 
mnozí další příbuzní ostatních 
členů skupiny beze jména se 
dostali do spárů tehdejší státní 
bezpečnosti a nepředstavitelně 
spletité sítě tajných agentů, věřit 
nemohli nikomu. Prodělali 
neskutečná muka při výsleších, 
o kterých se nám z tepla domovů 
nemůže ani zdát. Rozdíl mezi 
přímým účastníkem odboje 
a tím, kdo „slyšel, ale neřekl“, 
nebyl brán vůbec na zřetel. 
Vykonstruované procesy 
komunistického molocha 
znamenaly dohromady nakonec 
3 tresty smrti, z čehož dva pro 
chycené členy odbojové skupiny 
Janatu a Švédu a jeden pro strýce 
Ctibora, který se stal obětním 
beránkem celého procesu, 
dále dlouhodobé převýchovné 
tresty v řádech dvaceti pěti let 
apod. O milostech nemohla 
být řeč. Při čtení těchto kapitol 
vám zaručeně zlobou naběhne 
žíla na čele, zpotí se vám ruce 
a pochopíte, že lidský život 
v totalitním režimu nebyl pro 
propagandu prchlivých ideálů 
nikterak cenný.

S poslední stránkou knihy 
vám celá skládanka víceméně 
tragických osudů rodiny 
Mašínových (a dalších) zapadne 
do sebe, marně na bílém poli 
hledáte další a další informace. 
Bohužel, román skončil, příběhy 
nepokračují, kruh se uzavírá, 
všechno se jeví jako fantastická 
báchorka o českých špiónech 
Josefu a Ctiradovi, co se 
prostříleli prastarou pistolí přes 
půl Německa do lepšího světa 
– vždyť by to klidně mohli být 
v celovečerním filmu angličtí Joe 

a Ray a tisíc Jamesů Bondů by 
strčili za klobouk. A tak aspoň 
ještě posledních deset patnáct 
stránek s dokumentárními 
fotografiemi vám naposled 
ukáží, že všechno, co bylo 
v knize napsáno, se opravdu 
stalo.

Proč ale doporučuji tuto 
knihu? Lehká paralela se mi 
v hlavě vybavila s Junákem. Ten 
kvůli podobným režimům, proti 
kterým rodina Mašínových 
aktivně i pasivně brojila, 
musel být přerušen, některé 
jeho složky byly rozmetány. 
A právě tato kniha dokonale 
přibližuje dobu, ve které si 
nebyl ani ten nejslušnější občan 
jistý svým životem, někdy i 
přítelem, chyby se nepromíjely 
a jakákoli odchylka od hlásání 

komunistické idey a „pravdy“ 
se trestala. Možná díky této 
knize mnozí z vás pochopí, jak 
odvážní byli lidé, kteří junácké 
poslání nosili v sobě a třeba se 
i tajně scházeli, podporovali se. 
Vždyť takových Mašínů jsme 
měli v Československu spoustu, 
jenom nebyli tak odvážní a 
nevystupovali navenek. Ale byli 
určitě tady.

Je to až neskutečné, co 
všechno se zde dělo jenom dvě 
generace před námi, pouhých 
padesát let zpátky. Všichni si 
přejme, aby toto byl jenom zlý 
sen pro Evropu, velmi zlý sen, 
ze kterého jsme se už nadobro 
probudili. 

Plakát v ‚Německu pro pátrací akci
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ANDY RILEY - 
VELKÁ KNIHA KRÁLÍČKOVÝCH SEBEVRAŽD,

KRÁLÍČEK SEBEVRAH SE VRACÍ
a jiné sbírky jako:
Sobecké prasátko
Velké lži pro malé děti 
Domácí zubař a další úžasné 
vynálezy

Skaut je veselé mysli. Tyto 
knížečky ji mohou přikrmit 
kapkou nádherného černého 
humoru.

Nejlépe to asi vystihuje 
komentář Pavla Šruta na přebalu 
té první knihy: „Uvažujete o 
sebevraždě a nevíte jak na to? 
Rileyho králíček vás odrovná … 
smíchy.“

Andy Riley je anglický 
humorista, který píše hlavně 
scénáře sitcomů pro BBC (Za 
svou tvorbu získal prestižní 
cenu BAFTA - British Academy 
of Film and Television Arts). 
Navíc k tomuto právě kreslí 
krásně černé vtipy o králíčkovi, 
který vymýšlí nové a nové 
způsoby, jak opustit tento 
svět. Už jen jeho dům je plný 
užitečných vražedných zbraní: 
žehličky, DVD přehrávače, 
mixery, struhadla, dále tam 
číhají hřebíky, hoblíky, vrtačky, 
svěráky a podobné nástroje 
králíčkova zničení. Zvláštní je, že 
ačkoli se mu všechny sebevraždy 
povedou, v tom je Riley velmi 
názorný, je tu s námi pořád. 
Takže kresby králíčkový pokusů 
už vydaly na dvě knížky.

Výtvarně se jeho postavička 
hodně podobá českým králíkům 
z klobouku od Vladimíra 
Jiránka. Ostatně, ten taky 
přičinil ke knize svůj komentář: 
„Český králík nikdy nepomýšlí 
na sebevraždu.“ No, nevím – 

vybavím-li si jak Bob každé ráno 
honí Bobka z klobouku „Vstávat 
a cvičit!“, nebyla bych si tak jistá, 
co se Bobkovi míhá hlavou.

Ale pojďme zpátky k Rileyho 
králíčkovi: Ty kousky, jaké Riley 
nakreslil, jsou skutečně náročné 
a člověk žasne, jakou vymyslí 
technologii a především logisitku 
k tomu, aby se dalo odněkud 
spadnout na něco se nabodnout 
nebo se velmi originálně utopit. 
To utopení zvlášť doporučuji. 
Jak na tuto metodu někdo přijde, 
to chce skutečně dost fantazie. 
Taky králíček vymyslí najíst 
se kukuřice, vlézt do hrnce na 
plotně a počkat až zevnitř začne 
pukat popcorn…, objednat si po 
internetu tlusté vydání Harryho 
Pottera, jen aby si ho mohl 
nechat spadnout na hlavu. 

To jen jako návnada, vtipy 
se přece nemají prozrazovat. 
Ovšem i výtvarně je to hezky 
vymyšleno. Zkrátka, musí se 
vidět, jak třeba tady:

Ale Riley nemá všechny 
vtipy tak černé. Kreslí i krásné 
„kameňáky ze života“. 

To je právě obsahem těch 
ostatních uvedených sbírek, 
přičemž další pořád vycházejí. 
U těchto méně černých vtipů 
jsou pointy spíše milé jako třeba 
„Hrnky jsou šálky, co chodí do 
posilovny“ nebo že „Godzilla 
si každý pátek bere volno.“ 
Skvostná je myšlenka, že za 
starých časů bývaly čárové kódy 
jednodušší. 

Návod pro domácího zubaře 
je ovšem jen pro silnější povahy 
nebo (žaludky?). Stejně i všechny 
tyto vtipy, co se výtvarného 
provedení týče, člověk neví, kam 
Riley na ty nápady chodí.

Tak hezké zasmání.
Zdena Kunešová
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TIP NA HRU
NOČNÍ HRY 

Noční hry mají jedno svoje 
velké kouzlo – jsou v noci! To 
pak i ta nejjednodušší věc se 
stane složitou… Ve dne naprosto 
jasná pěšina se změní ve stezku 
strachu… Každý kamarád se 
propadne do temného stínu… A 
nejtěžší na tom všem je vylézt 
z vyhřátého spacáku, obléknout si 
studené věci a vyrazit s baterkou 
kamsi doprostřed černoty. Ale 
když se překonáme, vzpomínky 
na hru budou o to krásnější.

vzít černou bankovku libovolné 
hodnoty ze svého domečku 
a vyrazit do cizího domečku. 
Tam mu ji vymění za bankovku 
stejné hodnoty, ale jeho barvy. 
Tuto svoji bankovku nese zpět 
do svého domečku. Hru ale 
komplikují piráti. Vedoucí běhají 
po celé herní ploše a chytají děti 
(nebo je chytají tak, že na ně 
posvítí baterkou). Chycené dítě 
musí odevzdat svoji bankovku 
pirátovi a vrátit se do svého 
domku. V domečkách jsou 
děti v bezpečí a pirát na ně 
nemůže. Stále ale musí někdo 
v domečku být, protože když 
pirát najde domeček opuštěný, 
může jej vyloupit. Na konci 
hry vedoucí spočítá výdělek 
každého družstva. Vyhrává, kdo 
má nejvíce peněz.

PIRÁTI
Před hrou je potřeba připravit 

peníze - černé a barevné. Barev je 
tolik kolik máme týmů, nejlépe 
tak 3-4. Hodnoty bankovek 
jsou 500, 1000, 5000 a v každé 
barvě alespoň 20ks. Každý 
tým má přidělenou barvu, 
která odpovídá barvě jeho 
peněz. Černé bankovky nepatří 
žádnému týmu a musí jich být 
vyrobeno víc. V lese se svíčkami 
vyznačí domečky jednotlivých 
týmů – měly by být od sebe kus 
vzdálené, ale zas na dohlednou 
vzdálenost. Každý tým dostane 
stejný počet bankovek černé 
barvy i všech ostatních barev 
(ne té své). Úkolem hráčů je 

SNĚHURKA A SEDM 
TRPASLÍKŮ

Tato hra je vlastně malou 
noční autogramiádou, ke které 
potřebujete devět vedoucích 
s lampičkami (7 trpaslíků, 
Sněhurku a čarodějnici). 
Úkolem hráčů je získat co 
nejvíce podpisů čarodějnice. 
Čarodějnice se vám však pouze 
podepíše, pokud jí odevzdáte 
podpis Sněhurky. Sněhurka 
se vám podepíše pouze po 
odevzdání podpisů všech sedmi 
trpaslíků. Trpaslíci se většinou 
podpisují na požádání, někteří 
však občas mají divné požadavky 
(chtějí, abyste jim zazpívali, 
něco namalovali, skákali na 
jedné noze, přinesli něco z lesa a 
podobně). Navíc se všichni výše 
zmiňovaní pohybují chaoticky 
po tmavém lese a jediným 
vodítkem jsou jejich svíčky. 
Hráči světla nemají.
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NOČNÍ HON NA ZNAČKY
Ve dne se kolem tábora 

rozmístí bílé čtverce a děti si 
samy poznamenají (jedno kam, 
jedno jak, jedno čím) jejich 
umístění. Za tmy je pak podle 
svých poznámek jdou hledat 
a na důkaz, že je našly, se na 
ně podepíší. Za každý podpis 
pak získají bod a vyhrává ten, 
kdo jich má nejvíc. (Případně 
jde na bílých čtvercích napsat 
pořadí 1-10 a čím rychleji se 
hráč podepíše, tím víc bodů 
získává.)

PENÍZE
Obrovská novina – kus za 

táborem havarovalo letadlo, které 
převáželo peníze. Ty se ještě před 
pádem rozsypaly po celé louce. 
Je třeba si vzít svíčku, utíkat na 
louku a sbírat. 

Před začátkem hry si každý 
hráč určí, kde bude mít sídlo 
jeho banka, do které bude peníze 
ukládat (místo někde v táboře). 
V noci je totiž nebezpečné, spíš 
přímo zakázané, mít u sebe větší 
obnos peněz (stanoví se dle 

použitých bankovek – například 
nesmí nést víc než tři kartičky 
nebo sumárně víc než 500 Kč). 
Každý hráč se pak snaží nasbírat 
do své banky co nejvíc peněz. U 
toho mu ale celou dobu musí 
hořet svíčka. V případě, že 
mu zhasne, nebo mu ji někdo 
z protihráčů sfoukne, musí 
běžet do domečku vedoucích, 
kde si lze zapálení svíčky 
koupit (dřepy, určitý finanční 
obnos…). Vyhrává ten, kdo 
má po odpískání konce v bance 
nejvíc peněz.
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OTÁZKA TOTEMU
Jakým stylem u tebe proběhla a jak byla náročná 

změna ze „skautského dítěte“ na vedoucího oddílu?

TINEK KÁŤA

ZAVLA

Protože jsem se dostala ke 
skautování v roce 1968 kdy mi 
už bylo 21 let, nezažila jsem 
skautské dětství, ale rovnýma 
nohama jsem „skočila“ na stupí-
nek zástupkyně vedoucí oddílu. 
Učila jsem se a zkušenosti sbíra-
la „za pochodu“. Skautování mě 
„chytlo“ a už nepustilo.

Tato změna u mě proběh-
la rychle a nečekaně. Sice jsem 
před tím fungoval dva roky 
jako družinový rádce a vymýš-
lel jsem, nejdříve s kamarádem, 
potom už sám, program na dru-
žinové schůzky. Nikdy jsem ale 

nepomyslel na to že bych vedl 
celý oddíl, ne že bych vyloženě 
nechtěl, ale rozhodně jsem na 
to nebyl připravený a ani jsem 
nevěděl, že bych měl být. Na 
bourání celostřediskového tá-
bora roku 2006 (tenkrát mi bylo 
19let) za mnou a mým kamará-
dem Mogicem, rádcem druhé 
družiny, přišel tehdejší vůdce 
oddílu Ježour s tím, že odjíždí 
na delší dobu pryč, že už oddíl 
vést nebude a že už je to na nás. 
Řekl nám pár organizačních dů-
ležitostí, předal mi klíče od klu-
bovny, rozloučil se a odjel. Takže 
jsem se od září začal seznamo-
vat s tím, co znamená vést od-
díl.  Začátky byly dost náročné, 
ale postupně jsem zjistil co a jak 
a začal jsem se zlepšovat a dou-
fám že se ještě zlepšovat budu, 
rozhodně mám v čem.

hrozně nadšená a hrozně jsem 
se na to tešila. V září to začalo. 
Ze začátku jsem se nějak zaučo-
valy. Myslím si, že nejhorší bylo,  
naučit se holky krotit, protože 
jsem se ze začátku bála na ně 
houknout, ale po pár měsících 
se to zlepšilo. Někdy je těžké 
holky zabavit, ale přišla jsem na 
to, že čím jednodušší hra, tím to 
má větší úspěch. Vést mě baví.

Pamatuju si, že jsme se s Ma-
ruškou přijely podívat na tábor 
k světluškám a vlčatům a tam se 
nás Šárka se Skotíkem zeptaly, 
jestli bychom nechtěli s nima 
vést světlušky. Měly jsme jít 
do 9. třídy. Já jsem z toho byla 

MM

Moje „skautské dětství“, dá-li 
se to tak nazvat, skončilo v září 
roku 2007, kdy jsem nastoupil 
jako pomocný vedoucí k oddílu 
Mohykánů. Celá ta transformace 
proběhla na táboře v Ruprech-
ticích, kdy se můj bratr Mogic 
rozhodoval oddíl Mohykánů 
opustit, protože nastupoval na 
vysokou školu a s Tinkem pře-
mýšleli, kdo bude vést, místo 
něj. Moc možností nebylo, a 
tak jsem se „nástupcem“ stal já 
spolu s Weyrem. Zase tak velká 
změna to nebyla, protože jsem 
už na táboře jednu noc pomáhal 
Vlčatům se zakončením její ce-
loroční hry a vedoucí mě už tak 
nějak brali, jelikož jsem s někte-
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rými z nich byl na pár miničun-
drech. Každopádně, u vedení 
oddílu jsem vydržel až do roku 
2010, kdy jsem nastoupil na vy-
sokou školu a od té doby pomá-
hám už jenom příležitostně.

ONDRA

zacházet“ (a my jsme vážně 
neuměli), myslím, že to nebylo 
tak hrozné a že jsme se těmi 
chybami poučili a dokázali 
jsme nakonec vytvářet pěkné a 
chytlavé programy na schůzkách, 
ale i pravidelné každoměsíční 
výpravy s tématickým 
„celoročním“ zaměřením všude 
možně po okolí, což mi dneska 
v oddílech, při prohlížení 
Totemu a oddílových děních, 
trochu chybí. Za vrchol své 
vedoucovské kariéry považuji 
tábor v Ruprechticích v roce 
2007, nejkontroverznější akci 
dobrušského střediska za 
posledních tisíc let – tehdejší 
děti, dnešní urostlí mládenci, 
na něj vzpomínají v dobrém 
a užili si ho perfektně (stačí 
se jich zeptat). Jinak ho však 
přijali střediskoví „bafuňáři“ 
a toto schizma mezi nimi a 
námi vedoucími mne dodnes 
mrzí, tolik nedorozumění 
mezi lidmi, kteří mají jinak 
k sobě tak blízko. Bohužel 
jsem po táboře v Ruprechticích 
nastoupil na vysokou školu na 
rok do Olomouce (neúspěšně), 
následně s roční pauzou na tři 
roky do Brna (rovněž neúspěšně) 
a kdo někdy dojížděl někam dál, 
ví, že to sežere veškerý volný 
čas a koníčky a záliby z rodné 
vsi jsou tutam. A tak roky 
utekly jako voda, vedoucovat 
v pravém smyslu slova jsem 
přestal, občas jsem se angažoval 
v čistě roverském dění (Malý 
Velký ples, výstava Po 100pách 
skautingu, GameTown…), nebo 
různých celostřediskových 
akcích (Ovar, Zmrzlínek…), ale 
na víc mi opravdu nezbylo času, 
ani sil.

Vést oddíl je krásná věc, 
protože projektujete své vlastní 
názory, sny, touhy a nápady 
do programu pro děti – vaší 
fantazii je zkrátka povolen řetěz 
na maximum v rámci jistých 

hranic náročnosti atd. Zamysleli 
jste se někdy nad tím, že vlastně 
vytváříte dětské vzpomínky 
– je něco v lidském životě 
důležitějšího, než jak budete 
vzpomínat na své dětství? Ale je 
třeba si uvědomit, jak náročná 
a zodpovědná tato „práce“ 
je – jednou nepřipravený a 
odfláknutý program je pro děti 
velkým zklamáním a ztracená 
dětský důvěra se těžko obnovuje. 
Trochu na odlehčení vážného 
tématu dávám svou poslední 
myšlenku: Za vedoucování 
vám nikdo nic nedá, kdo 
může, tak vás pomluví, že 
děláte něco špatně (nenarážím 
na oprávněnou kritiku lidí, 
kteří ví, o čem mluví), ale ten 
pocit sebeuspokojení po dobře 
odvedené schůzce, výpravě, nebo 
i táboře, ten za všechnu tu dřinu 
prostě stojí. Dětské usměvavé 
tváře, které se k vám ve městě 
hlásí a z dálky vám mávají, 
protože jste pro ně kamarád i 
vzor, vám zaručeně veškerou 
vydanou energii vrátí. Takže se 
těším na spoustu kvalitních a 
spolehlivých vedoucích v našem 
středisku, kterým i já snad 
budu moct nějakým způsobem 
v dalších letech pomoci!

Tu pravou éru svého 
(krátkého, ale vydatného) 
vůdcování jsem odstartoval až 
vedením oddílu Vlčat před 6 lety, 
který tehdy procházel jakousi 
špatnou etapou své existence 
a pomalu, ale jistě se zužoval. 
Kluci, kteří oddíl vedli předtím, 
Benjí a Doktor, už také neměli 
tolik volného času kvůli vysoké 
škole a jiným záležitostem, a tak 
potřebovali dva tři jedince, kteří 
by to za ně vzali. Byl jsem to já 
a Dušan „Knorr“, potom chvíli 
i Michal „Sejček“, z řadových 
mohykánských rádců jsme se 
stali ze dne na den vedoucími 
„svého“ oddílu a odpovědnost 
narostla o 100 %, ačkoli nám 
ještě Doktor dlouhou dobu 
v zákulisí pomáhal a tábory 
s námi odedřel naplno – tímto 
mu díky! Vlčat jsme měli zhruba 
8 až 12, ideální počet na jednu 
páteční schůzku, rozdělení na 
dvě skupinky a společné hry 
– hřeje mne dodnes na srdci, 
že tihle „naši kluci“ se pořád 
ve středisku angažují, ať už 
sami jako vedoucí Vlčat, nebo 
rádci u Mohykánů apod. I když 
nám někteří tenkrát vyčítali, 
že s Vlčaty „neumíme moc 
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OKÉNKO DO HISTORIE
O českém Junákovi - 4. díl

Minulý díl našeho Okénka do 
historie se nesl ve smutném du-
chu. Druhá světová válka, násil-
né rozehnání několika junáckých 
táborů a následné zrušení celého 
Junáka, fungování v ilegalitě a ve 
finále nejméně 700 popravených 
skautů. Tuto nejsmutnější část 
historie máme již za sebou, pojď-
me se tedy vrhnout na další, ten-
tokráte trochu veselejší…alespoň 
ze začátku.

S obnovou v roce 1945 zahá-
jilo skautské hnutí znovu čin-
nost. Přes hmotné potíže byly 
organizovány četné prázdnino-
vé tábory a lesní školy.

Podle přání vlády vstoupil 
Junák jako kolektivní člen do 
Svazu mládeže, odmítal však 
politickou práci. V souladu s 
nově chápaným vztahem obou 
národů vznikly organizace Ju-
nák pro země české: starosta dr. 
Velen Fanderlík, náčelník dr. 
Plajner, náčelnice Vlasta Kose-
ová, a Junák slovenský: starosta 
pplk. Staněk, náčelník Mgr. M. 
Stržínek. Obě samostatné orga-
nizace utvořily Československý 
junák.

Vycházely časopisy Junák, 
Skautka, Slovenský junák, Či-
novník (bývalý Vůdce) a Kapi-
tánská pošta. Autorita česko-

slovenského skautingu stoupla 
po úspěšné účasti na světovém 
jamboree 1947 ve Francii, kde 
bylo 600 skautů z Českosloven-
ska. Dr. Fanderlík a Koseová se 
stali členy mezinárodních výbo-
rů skautů a skautek. Českoslo-
vensko navštívili Olave Baden-
Powellová a ředitel mezinárodní 
skautské kanceláře Wilson.

V ústřední duchovní radě 
Junáka pracoval ředitel salesi-
ánského ústavu v Praze-Kobyli-
sích dr. Štěpán Trochta, pozdější 
kardinál a litoměřický biskup, a 
Jiří Reinsberg, autor publikace 
Skaut přemýšlí o Kristu.

O postavení Junáka ve Svazu 
mládeže měl definitivně roz-
hodnout junácký sněm koncem 
února 1948. K němu již nedošlo 
a vývoj směřoval k opětné likvi-
daci skautingu.

Za únorového puče v roce 
1948 byla provedena v Junáku 
čistka. Vedení bylo odstraně-
no a byl jmenován akční výbor, 
který měl Junáka včlenit úplně 
do Svazu mládeže. Proti vede-
ní, koncepci i činnosti Junáka, 
který se bránil, byla rozpoutána 
kampaň. Skauting byl prohlášen 
za „reakční“ a za „živnou půdu 
pro rejdy reakce“, za falešně 
apolitické, fangličkářské a úni-
kové hnutí s nezdravým roman-
tismem.

Za změněných poměrů vět-
šina činovníků Junáka již oddí-
ly neregistrovala a počet členů 
klesal. Junák byl zbaven člen-
ství v mezinárodním skaut-
ském ústředí. Když konference 
mládeže v Budapešti odsoudila 
český skauting k zániku, Junák 
prakticky již neexistoval. Po 
formální stránce byl Junák k 1. 

lednu 1951 rozpuštěn a výcho-
va dětí předána nově založené 
monopolní Pionýrské organi-
zaci ČSM, v níž byla pěstována 
komunistická politická indok-
trinace.

Proti vedoucím činovníkům 
kampaň neustále pokračovala. 
Roku 1949 byl odsouzen náčel-
ník Junáka dr. Plajner a v pa-
desátých letech proběhla řada 
„skautských“ procesů; známými 
metodami prokázala nezákonné 
organizování skautů a ilegální 
činnost. Skauting byl označen za 
úhlavního nepřítele pokrokové 
mládeže našeho státu. Jednotné 
pionýrské oddíly se napojily na 
školu a byly koedukovány. Celé 
hnutí bylo projevem tragédie 
doby.

Zákaz trval dlouhých 20 let 
a Junák byl obnoven až v roce 
1968. Ale o tom až v dalším 
díle...

Zdroj: www.skautskestoleti.cz

Náčelník Junáka dr. Rudolf 
Plajner

Znak 5. světového Jamboree, 
konaného ve Francii v roce 1947
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•
  Jsme obklopeni moudrostí, člověk není jejím pramenem, nýbrž pouhou 

nádrží a může vydat jen to, co nasbíral.

        Ernest Thompson Seton                                 
                                                                            

           


