ROVERING ROVERSKÝ PROGRAM

PRVNÍ SKAUTKY JAKO INSPIRACE
PRO DNEŠNÍ ROVERY I RANGERS
Je to už přes sto let, co se v Praze sešly první skautky, aby po vzoru Svojsíkova chlapeckého oddílu žily
podle skautského zákona. Ještě než se k Sasankám přidaly mladší skautky, vypadal jejich oddíl podobně jako dnešní roverský kmen. Pojďme společně nahlédnout na fungování první české družiny skautek,
která přináší spoustu inspirace i pro dnešní rovery.
AUTORKA ZUZKA ORLOVÁ
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raťme se do roku 1915, Evropou otřásá válka. Přestože
České země v této době ještě
nepociťují úplné napětí a hrůzy
války, podmínky pro život i sama
společnost se mění. A v této nejisté
době se zároveň děje něco úplně
nového – začínají se scházet skupinky chlapců, aby společně plnili
skautský zákon a slib. Zanedlouho
se utváří i první družina skautek
s hlavní vůdkyní Annou Berkovcovou, učitelkou na pražském Dívčím
lyceu. K družině se přidávají i další
její kolegyně a studentky. Vůdkyním v té době bylo okolo 25 let,
skautkám vesměs 15 let. Celkem se
jich scházelo deset. Dost podobné
složení jako má dnešní roverský
kmen, že?
Sasanky se učily přímo od Svojsíka.
Jedním z nejdůležitějších bodů
byl život v přírodě, a protože něco
takového nebylo na začátku 20. století vůbec zvykem, musel Svojsík
skauting nejednou obhajovat.
V kronikách Sasanek se dočteme
o častých nedělních vycházkách,
jejichž hlavní cíl bylo především
vnímání přírody. Dívky se společně
učily poznávat rostliny, určovat
stopy zvířat, hledat souhvězdí
na noční obloze, cvičily orientaci
i odhadování vzdálenosti. Během
roku probíhaly, tak jako dnes,
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každý týden schůzky. Sasanky je
vyplňovaly pro nás už typickými
„skautskými dovednostmi“, jakými
jsou vázání uzlů či cvičení signalizace, často hrály také Kimovu hru.
Ve vedení schůzek se navíc každý
týden střídaly, což pro dnešní
roverské kmeny může být velkou
inspirací. Střídání vedení zajistí
rozmanitost programu, předejde
únavě a vyhoření jednoho vůdce
a každému roverovi přinese nové
znalosti a zkušenosti.

pro ně byl očividně soulad s přírodou a pomoc druhým. Otázkou
pro dnešního rovera je, jak často
zasvěcujeme náš program zkoumání skautské metody, pochopení
zákona a slibu? Nebo jsou naše
hry, často tak přeplněné symbolickým rámcem, tak (nenápadně)
propojeny s principy a metodami
skautingu, že podobný přímočarý
program, jako měly Sasanky, kdy si
společně četly ze Základů junáctví,
už není potřeba?

Každá schůzka, každý výlet byl
provázen skautskou metodou.
Na každé akci si dívky povídaly
o principech skautingu a skautském zákoně. To nejdůležitější

Za zmínku jistě stojí i složení vůdcovské zkoušky, kterou
nejstarší Sasanky absolvovaly
přímo u A. B. Svojsíka: „Četly jsme
mapu, kreslily nazpaměť tábořiště,

PROJEKT
Výlet do Drahaňské rokle
Oblast:
Náročnost:
Věk:
Typ R&R:

Rover je skaut, Rover je v přírodě
Malá
Mladší R&R (15–18 let), Starší R&R (19–24 let)
Začínající R&R, Putující R&R, Zkušený R&R

11. 4. 1915 vyrazily Sasanky na výlet do Drahoňské rokle nedaleko
Prahy. Naplánujte s roverským kmenem výpravu po vzoru Sasanek.
Skautky během cesty cvičily orientaci, odhadovaly vzdálenost, poznávaly rostliny a stopy zvířat. Důležitou součástí bylo také učení o skautském zákoně – přečtěte si společně něco ze Základů junáctví.

ROVERSKÝ PROGRAM ROVERING
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valy si příležitost odpočinout si
od hlučného velkoměsta a strávit
čas v klidné přírodě. „To dovedly
plně vychutnat a ocenit asi jen
první skautky průkopnice u vědomí, že se smějí vyvléci z pout
městské výchovy v uzavřených
prostorách a po libosti mohou
nasávat neznámé dojmy,“ popisuje
Anička Berkovcová v první kronice
Sasanek. Noční dobrodružství

snad byla někdy složitá, vždy ale
zvítězil optimismus: „Mnohem
častěji než chvilkový a bezdůvodný
strach byla denní radost z možnosti žít ve volné přírodě,“ popisují
dívky táborové nálady v kronice.
Po takto úspěšně stráveném roce
se ke skautkám přidaly nové členky
ve věku od 11 do 15 let a z roverské družiny se stal o iciálně první
oddíl skautek.

WARNING
Čím mohou Sasanky rovery a rangers inspirovat?
telegrafovaly Morseovou abecedou,
poznávaly květiny (nejvýš s 25%
chybou) a mnohé jiné. Nakonec
bylo každé dvojici určeno asi
4 km vzdálené místo, kam musela podle mapy dojíti – po cestě
dobře pozorovati – a o této cestě
podati podrobný referát,“ popisuje
R. Jarešová, jedna ze skautek, která
zkoušku skládala.
Na první tábor skautky vyrazily
na konci června 1915. Na čtrnáct
dní se utábořily na louce u Živohošť na břehu Vltavy. Zmíněnou
louku si našly samy a s pomocí
skautů z pražského druhého oddílu
si zajistily krajinky na podsady
a postavily stany, kuchyň i kamna.
Dnešní tábor se od tábora Sasanek
nejvíce liší v denním programu.
Mimo to, že Sasanky neměly pevný
denní řád – vstávalo se každý den
jinak a program si dívky vytvářely
na místě, neměly téměř žádný
čas na hry. Spoustu času strávily
obstaráváním jídla – pro chleba,
mouku nebo vajíčka musely chodit
i několik kilometrů. Vařily, stavěly
táborové stavby, koupaly se nebo
vítaly mnohé návštěvy. Denní
program byl jednoduchý, přirozený,
přesto byly dívky nadšené a uží-

1. Jednoduchost programu
Sasanky nepotřebovaly složité hry s promyšleným symbolickým
rámcem. Uspořádejte schůzku i přesto, že jste nestihli připravit novou
velkou bojovku po městě. Dělejte jednoduché věci, které vás baví,
a objevte podstatu – nejdůležitější je to, že jste spolu.
2. Příroda
Příroda je pro skauta druhým domovem. Někdy se ale zdá, že na pobyt
v přírodě už nemáme čas. Vyrážejte do přírody, učte se ji poznávat a žít
s ní v souladu.
3. Každou schůzku vede někdo jiný
Střídejte se ve vedení schůzek a výprav. Vytvořte si plán.
4. Časté výpravy
Sasanky v prvním roce svého fungování uspořádaly 18 schůzek, 18 výletů a tábor. Pořádejte vícedenní, jednodenní i krátké výpravy do okolí
vašeho města.
5. Kronika
Pište v kmeni kroniku nebo vlastní deníky. Za sto let se mohou stát
důležitým zdrojem poznání pro další generace.
6. Vzájemná pomoc
Sasankám se stavbou prvního tábora pomáhali kluci z druhého pražského oddílu. Využijte schopnosti a znalosti ostatních roverů a oldskautů ve vašem okolí. Vzájemná pomoc vám umožní uskutečnit akce,
na které byste si třeba sami netroufli.

Století skautek od Skautského institutu –
stoleti-skautek.tumblr.com
Z kroniky Sasanek (k dostání na www.obchod.skaut.cz)
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