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Úvod 
 

Cílem práce je zjistit, nakolik se liší africký skauting od skautingu 
evropského, zda vývoj ukazuje podobné rysy, a jestli existují nějaká východiska 
společná pro skauting v dnešní době kdekoli na světě. Práce nemá sloužit jako pouhý 
souhrn poznatků, ale snahou autorky bylo hledat pevné kořeny skautingu ve zcela 
jiné oblasti světa s přesvědčením, že jsou společné a mohou sloužit jako „odrazový 
můstek“ pro utváření a proměny skautingu českého. Klíčovou otázkou pak je: Má 
stále skauting smysl? Doufám, že skrze pohled na důvěrně známé hnutí v jiných 
životních podmínkách, naleznu odpověď, která bude zobecnitelná i na evropský, 
potažmo český skauting. 

Já sama jsem aktivní skautka a práci v tomto hnutí vnímám jako jednu  
ze smysluplných cest k naplnění života. Doufám však, že jsem v práci dostatečně 
objektivní a kritická, abych nesklouzla od skutečnosti k prázdným oslavám 
myšlenky, kterou považuji za správnou. 
V českém jazyce neexistuje žádná publikace na podobné téma, stejně tak nevím  
o žádné podobné v evropských jazycích. Obecně o africkém skautingu nejsou 
dostupné žádné informace v češtině. 

Oblast označovaná v této práci jako Afrika je obecněji známá jako černá 
Afrika. Jde o území, které je často specifikováno jako země na jih od Sahary. Původ 
tohoto dělení souvisí s historickým vývojem i zeměpisnými podmínkami. Severní 
Afrika se již od raných počátků vymanila z izolace, které od dob Starého světa 
podléhaly zbylé části Afriky, a navázala čilé styky se zeměmi arabskými i těmi, 
které ležely na jih od Sahary. Tak zvaná černá Afrika se oproti tomu dostala  
do dlouhodobého kontaktu s ostatním světem až prostřednictvím obchodu s otroky, 
který je datován do roku 1441 (1). 

Hlavním důvodem, proč se tato práce zabývá oblastí Afriky na jih od Sahary, 
tedy černé Afriky, je dělení, které používá Světová skautská kancelář*. Ten řadí 
severní Afriku do arabského regionu a pracuje s ní jako se samostatným regionem; 
navíc tato oblast má své vlastní akce a setkání (někdy dohromady s arabskou 
skautskou oblastí). Africký skautský region je tedy opět zcela jasně definován jako 
oblast na jih od Sahary. Další dělení ponechávám v obvyklé geografické podobě, 
budu tedy hovořit o Africe západní, střední, východní a jižní. 

Způsob, kterým budu v práci postupovat, bude chronologický. Z důvodů, že 
nebude v této práci možné obsáhnout všechny africké země a jejich detailní vývoj, 
co se skautingu týče, volím cestu "representanta", kdy vybírám vždy za každou 
formu existence jeden příklad. Skautskou Afriku budu ve vhodných případech dále 
dělit na členy WAGGGS a WOSM **. 

Informace, které jsem považovala za prioritní, jsou o organizacích, které byly 
světovými skautskými organizacemi uznány za plnoprávné členy. Druhotně jsem se 
snažila zjistit údaje o přistupujících členech, přidružených organizacích a zemích, 
kde skauting teprve v posledních letech vzniká. (2)  

 
 
 

* World Scout Bureau, zastřešující organizační jednotka skautského hnutí 
** World Association of Girl Guides and Girl Scouts, World Organization of Scouting Movement, 
Světové skautské organizace, sdružují většinu skautských organizací na světě 
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Pokud jsem byla schopná dohledat informace o zemích, ve kterých skauting 
viditelně existuje, ale není zakotven v mezinárodních organizacích, uvádím je také, 
přestože často dosti fragmentovitě z nedostatku dostupných pramenů. 

V textu preferuji současná obecná označení států, o kterých mluvím, abych 
zbytečně nezabředávala do politických okolností změn názvů jednotlivých států.    
V přílohách nenazývám státy Afriky jejich celými názvy, ale většinou používám 
obecná označení (tedy např. ne „Komorská federativní islámská republika“ ale 
„Komory“). 
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Poděkování 
 
 
 
Děkuji. 
 
 
Mami, za obětavé vyhledávání signatur knížek po telefonu 
Tati, za převážení dalších a dalších materiálů mezi Prahou a 
Třeboní 
Pane docente Zimo, za trpělivé navádění na cesty afrického 
bádání 
Merfe, za průběžnou pomoc, podporu a knížky, které bych 
sama neobjevila 
Mirko, za expresní službu posílání knih z ciziny 
Šlehy, za pomoc odborného historika i kamaráda 
Hříbku, Křoví, Sekero, Mauglí, za psychickou podporu 
Už dávno neznámé kamarádky, za to, že jste mě přivedly do 
skautského oddílu 
…bez vás bych tu nebyla. 
 
 
Děkuji. 
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Motto:   
 

„Dám přednost rozvoji skautingu, abych odtáhl Afričany 
od politiky.“  
 
Sir Alfred Vincent,  
vůdce bělošských farmářů v zákonodárném shromáždění. 
 
 
 
 
 

1. Počátky skautingu 
 

a) Osobnost lorda Badena – Powella 
 
Přesto, že skauting má více kořenů, zmíním při této příležitosti pouze jeden, a to ten, 
který se k Africe váže nejvíce. Osobnost Lorda Roberta Badena-Powella je totiž  
s africkým kontinentem spjata tak těsně, že s jistou nadsázkou lze říci, že skauting se 
v Africe narodil. 
 Psal se rok 1857. V Londýně bylo sychravé ráno 22. února, když se 
v Standhope Street 6 narodil chlapec, kterému začali říkat "Ste", podle jeho druhého 
jména. Byl synem profesora teologie a geometrie na Oxfordské universitě, H. G. 
Baden – Powella a dvanáctým ze čtrnácti dětí.  
 Když byly Robertovi tři roky, otec zemřel. Výchovu převzal jeho dědeček, 
William Smyth, vysloužilý mořeplavec, inženýr a admirál. Také díky němu chtěl být 
v dětství stejně jako většina hochů strojvedoucím. S výukou započala jeho matka, 
Henriette Grace, ale brzy začal navštěvovat Rose Hill School v hrabství Kent  
a později přešel na střední Charterhouse School v hrabství Surrey.  
 O školu se malý Robert moc nezajímal: raději hrál na piáno, na housle, 
zkoušel zedničinu, secvičoval s kamarády divadlo a ve starším věku ke svým 
zálibám přidal ještě zájem o přírodu a lesní moudrost. V umění pozorovat ho 
málokdo předstihl. 
Vše, o čem píše ve svých knihách, prožíval, vše, co učil později hochy, sám uměl. 
Stopoval, líčil na zvěř, rozdělával oheň pomocí dřev a hlídal, aby ho dým 
neprozradil. Prázdniny trávil spoustou dobrodružství se svými bratry, jedno léto se 
vydali na expedici na jachtě kolem jižního pobřeží Velké Británie, další rok na kánoi 
k pramenům Temže. (1) 
 Po škole uvažoval o kariéře misionáře, nebyl však profesorem Jowettem, 
přítelem svého otce, ke studiu na Oxfordu doporučen. Proto se zúčastnil přijímacích 
zkoušek do jezdectva na vojenské akademii v Sandhurstu a po úspěšném druhém 
místě byl okamžitě přijat. Když prošel oficiálním výcvikem, byl zařazen do 
třináctého husarského pluku a následně jmenován podporučíkem.  
 Pluk v té době sídlil v Indii, což bylo pro mladého B.-P.ho splnění velkého 
snu. Přesto, že u vojska převládal zvyk lenošit a povalovat se ve volných chvílích, 
mladý podporučík začal tím, že naplánoval pro své mužstvo spoustu akcí. Vedl 
dobrodružný život, organizoval pro pluk akce od divadla přes orchestr až k různým 
druhům sportů, včetně tzv. pigstickingu*, sportovního lovu na divočáky. Už v té 
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době byl aktivním spisovatelem a vydával mnohé příručky o loveckém umění se 
svými vlastními kresbami.  
 Po návratu z dovolené v Anglii B. – P. už nenašel svůj pluk v Indii, a byl 
proto nucen přesunout se za ním do Afgánistánu, který právě vyhlásil Britům svatou 
válku. Tam následně poznal hrůzy války, když dostal rozkaz zmapovat bitevní pole  
u Maiwandu. Od té doby se vždy snažil a velmi usiloval o to, aby válečné konflikty 
byly změněny na vyjednávání na základě znalostí nepřátelského týlu získaných 
zpravodajskou výzvědnou činností.  
 U indických hranic, kam se pluk přesunul, B. – P. poprvé vyzkoušel systém 
vojenských zvědů v malých skupinách.  
 
 
* soutěže v pigstickingu – honu na divoké kance, r. 1882 páté místo, r. 1883 vítěz kadirského poháru 
 
Skauti, scouts * – jak je v angličtině nazývali, se osvědčili, a proto B. – P. dostal  
za úkol vycvičit stejným způsobem další oddíly. R. 1882 vydal B. – P. příručku  
o provádění skautingu v armádě a jeho systém se brzy rozšířil do celého britského 
vojska. (2) 
 Díky zpravodajským i sportovním úspěchům byl v r. 1883 B. – P. povýšen na 
kapitána. S novou hodností následovalo i nové místo, tentokrát však šlo o post 
osobního štábního důstojníka generálního inspektora britských oddílů, který byl 
spojen s prací v kanceláři a případnou reprezentací. B. – P. práci plnil svědomitě, jak 
měl ve zvyku, ale neuspokojovalo ho pouze sedět v kanceláři a vykonávat 
úřednickou práci. 
 R. 1884 vypukly nepokoje v jižní Africe. 13. husarský pluk dostal příkaz se 
urychleně přesunout do Port Natalu. První úkol pro B. – P. nebyl bojového 
charakteru: jako civilista dostal za úkol projít oblast Dračích hor, které tvoří hranici 
mezi provinciemi Natal a Boer, a shromažďovat informace pro vojenské účely. Jeho 
nadřízený, plukovník Baker Russel, si chtěl ponechat cestu, kudy by bylo možné 
ustoupit v případě potřeby, a protože veškeré cesty přes hory byly anglickými 
inženýry zničeny z důvodu bezpečnosti, potřeboval skryté zvědy, kteří by novou 
cestu objevili. B.-P. urazil za měsíc cesty téměř 600 mil na koni a úkol splnil  
k všeobecné spokojenosti svých nadřízených. Búrští vyjednávači však ukončili spor 
smírem, a tak aniž došlo k jedinému výstřelu, se pluk vrátil na podzim 1885 zpět do 
Anglie. B.-P. Absolvoval veterinární kurs a poté přednášel a učil svému vojenskému 
umění další vojáky. Vyvinul systém povelů mávaných pažemi, takže jeho jednotky 
se pro příště mohly v terénu pohybovat bez hlučných vojenských povelů. 
 Roku 1888 dostal nabídku od svého strýce, generála Henryho Smytha, aby ho 
doprovázel za vojeskými povinnostmi do Jižní Afriky, což B.-P. přivítal. Dle svého 
vlastního vyjádření si Afriku oblíbil již při první cestě skrz Dračí hory. Jeho práce 
spočívala v kancelářských zařizováních až do léta, kdy se situace kolem kmene Zulu 
na území spravovaném Brity a rozděleném do třinácti kolonií začala 
problematizovat. Vinu na tom měli i Búrové, holandští starousedlíci a farmáři, kteří 
vojensky podporovali náčelníka jedné provincie ve výbojích proti dalším  
a na oplátku za tuto službu začali požadovat velkou část území kmene. Náčelník 
Zulů požádal Brity o ochranu. Britové rychle zareagovali, zřejmě však jinak, než 
Zuluové očekávali: anektovali území a svěřili ho pod správu guvernéra provincie 
Natal. 
 Teď v létě 1888 se náčelník Dinzulu vzbouřil proti britské nadvládě a  
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s velkou částí svých lidí obklíčil pevnost při ústí řeky Umfolozi, kterou bránilo 
několik set loajálních Zulů a Evropanů. Major Mc Kean, ustavený gen. Smythem,  
a jeho pobočník B.-P. se se šesti sty muži vydali za záchranou pevnosti. Když 
dorazili, nebylo po Dinzulu a jeho věrných ani stopy. Aby zabránil pokračování 
odporu na rebelském území, vyslal gen. Smyth B.-P. za pátráním po Dinzulu. Boje 
pokračovaly u hory Ceza, odkud po přestřelkách Dinzulu uprchl do Transvaalu. Po 
několika dnech se ale sám vrátil a vzdal se. Povstání bylo u konce. 
 B.-P. Se vrátil k běžné službě po boku svého strýce, který byl převelen  
na Maltu a o rok později dopsal další svou knihu Pigsticking or Hoghounting, kterou 
vydal pro potřeby armády. Následující roky prováděl v evropských zemích 
zpravodajskou a výzvědnou činnost.  
 
 
* výrazem Army scouting byla označována vyzvědačská a pátrací činnost armády (scout = stopař, 
zvěd, průzkumník) 
 
Roku 1893 požádal o odvolání z této činnosti a vrátil se ke svému pluku. (3) 
Již ve svém mladém věku byl B. – P. oceňovaným odborníkem na Afriku a proto byl 
r. 1896 pověřen úkolem na Zlatonosném pobřeží (dnešní Ghana). Obsadit pralesní 
sídlo Kumasi, kterému vládl ašantský panovník Prempeh, jež při nástupu do funkce 
26.3.1888 přijal jméno Kwaka Dua III. 
 Důvodem zásahu byla skutečnost, že Prempeh neplní závazky plynoucí pro 
Ašanty ze smlouvy z r. 1874 a také neakceptuje koloniální nadvládu britského 
impéria. Již v předchozích letech Prempeh odmítal jednat s guvernérem Zlatého 
pobřeží a poté, co neodpověděl na britské upozornění na své povinnosti, bylo 
31.10.1895 rozhodnuto o jeho svržení vojenskou silou. Prempeh se po obklíčení 
armádou Evropanů a Krobotů, tedy elitních vycvičených domorodců z kmene 
Adansi, vzdal, a B.-P. byl povýšen na plukovníka. 
 Další úkol ho zastihl na zpáteční cestě do Anglie. V Port Natalu dostal příkaz 
zastavit šamana kmene Matabele, Uwini, a jeho společníka Makoni, kteří se svými 
lidmi přepadali a vyvražďovali bělošské obyvatelstvo. B.-P. později toto 
dobrodružství označil jako „nejlepší v mém životě“. Oba byli úspěšně zajati  
a polním soudem rovnou odsouzeni k smrti a popraveni. B.-P. se za tento čin musel 
zodpovídat před vojenským soudem, byl však shledán nevinným. O své nevině byl 
vždy přesvědčen.   
 V Africe zůstal do r. 1896, kdy ještě potlačil povstání v oblasti kmene 
Mashono (Mashonoland). Po návratu do Anglie vydal příručku „Aids for Scouting“, 
ve které shromáždil poznatky ze své předchozí vojenské činnosti. Později byla tato 
knížka využívána i ve skautingu. 
 Po krátkém období v Indii se B.-P. opět vrací do Afriky. Schyluje se  
k válečnému střetu mezi Brity a Búry. 11.10.1899 je oficiálně vyhlášena válka. 
Britové jsou obklíčeni velkou přesilou v Mafekingu, ale klamnými útoky  
a předstíráním se jim podaří za pomoci civilního obyvatelstva bránit město plných 
217 dní, než dorazí posily. Na straně Búrů stojí 10 000 mužů v čele s generálem 
Cronje, v Mafekingu je 1 000 vycvičených a ozbrojených, 600 bělochů a 7 000 
domorodců pod řízením plukovníka Baden-Powella. Ten je oslavován jako hrdina  
a povýšen do hodnosti generálmajora. 
 V dalších letech stojí B.-P. v čele Jihoafrické policie, která dbá na udržování 
pořádku v zemi. Počátky a zakládání policie byly obtížné, přestože měl B.-P. K 
dispozici armádní vybavení. V práci mu pomáhala jeho schopnost vyhledávat 



 7 

schopné lidi bez ohledu na rasovou příslušnost. Na mnohé důležité posty dosadil 
Búrské generály a spolupracoval také s místním obyvatelstvem. V průběhu služby 
dosáhl ještě další hodnosti, v roce 1903 se stal generálním inspektorem britského 
jezdectva. 
Roku 1910 definitivně opustil armádu a začal, jak sám tento zlom nazývá, „druhý 
život“. Tím byl skauting. 
 Jak se vlastně člověk, který strávil půlku života službou a řízením dospělých 
vojáků, dostal k výchově a práci s dětmi? Tuto skutečnost vysvětluje B.-P. tak, že 
poté co se stal válečným hrdinou od Mafekingu, začaly mu chodit dopisy od dětí.  
Po setkání s dámou, která prošla výchovou založenou zčásti právě na knize Aids for 
Scouting, si B.-P. Uvědomil zřejmý výchovný náboj pozorování, vyvozování  
a dalších vojenských dovedností v knize popisovaných. Rozhodl se, že mu nestačí 
takto nepřímo působit na několik dětí, které se k jeho knize dostanou. Nutno dodat, 
že s dětmi se B.-P. setkal v bitvě u Mafekingu. Patřily k civilnímu obyvatelstvu 
města a protože bylo potřeba každé ruky, využil i je – jako poslíčky, spojky  
a všeobecně je pověřoval různými drobnějšími povinnostmi a úkoly.  
 Skauting jako výchovný směr tak začal vznikat pozvolna sám, nebylo potřeba 
impulsu shora, výchova dle knížek o, i když velmi zúženém pojetí, skautingu, se 
úspěšně rozvíjela sama. V roce 1905 B.-P. viděl rozvoj hnutí Boy's Brigade  
a pochopil, že oficiální cestou hnutí dosáhne větších úspěchů. 
 V odpovědích na dotazy dětí si B.-P. Sám ujasňoval, jaký má být pravý 
skaut, jak se chovat, co dělat a nedělat pro svůj rozvoj i zdraví. Oficiální formu dal 
skautingu v roce 1907, kdy vyjel na první tábor na ostrov Brownsea s partou hochů 
ze střední školy i pracujícími. Úspěšný experiment, po jehož skončení byla vydána 
knížka Scouting for Boys, zapříčinil vznik skautských oddílů po celé Anglii.  
 Po svatbě s Olave St. Clair Soames se stal světovým náčelníkem skautského 
hnutí a jeho manželka náčelní. V následujících letech se oba plně věnovali rozvoji 
skautingu. Organizace, která byla původně zamýšlena pouze pro britské chlapce si 
získávala oblibu mezi dětmi všech ras a národností. Dívky se na prvním skautském  
srazu objevily již v roce 1908.  
 Základním poselstvím, které skauting přinášel, bylo světové bratrství všech 
skautů a s ním spojený mír. Za svou dlouholetou činnost byl B.-P. navržen na 
Nobelovu cenu míru. V pozdějších letech svého života se s manželkou přestěhovali 
na farmu v Keni v Nyeri, kde B.-P. V roce 1941 zemřel a je pohřben. 
Hnutí, které se mezitím stalo největší dětskou organizací na světě, se úspěšně 
rozvíjelo dál v duchu myšlenek zakladatele. (4) 
 
 

b) Africké kořeny světového skautingu 
 

Zakladatel skautingu strávil v Africe více než 10 let svého života. I do skautingu tak 
vnesl mnohé z afrických tradic, zvyků a rituálů tak, aby podpořil přitažlivý a nový 
symbolický rámec hnutí. 
 Protože však nelze v tomto případě hovořit o Africe jako celku, je 
pochopitelné, že i přes africkou tvářnost některých skautských rituálů, symbolů či 
prostředků, si každá země přizpůsobila skauting k obrazu svému a tak zas často 
některé z afrických kořenů zcela záměrně potlačila. 
 Afrika zůstala přítomna ve skautingu jednou základní částí, vycházející  
z Baden – Powellovy služby v Indii a Africe: důrazem, které hnutí dodnes klade  
na dobrodužství a připravenost na obtížné podmínky života.  
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 Zakladatel Afriku bezpochyby romantizoval, ale se zcela jasným účelem: 
vytvořit patřičně přitažlivou formu výchovy pro britské chlapce. Obraz „ušlechtilého 
divocha“ či vojáka v drsných přírodních podmínkách splňovaly náročné dětské 
požadavky na dobrodružství a poskytovaly nespočet námětů k přirozeným dětským 
hrám. (5) 
 
Západní Afrika  
 
 Původ jedné ze základních metod používaných ve skautingu, družinového 
systému*, není úplně jednoznačný. 
 
 
* Družinovým systémem zde rozumíme uspořádání členů do malých skupinek s velkou pravomocí a 
zodpovědností jejich vůdce (nejčastěji nazývaného "rádce"), zpravidla o pěti až osmi členech. 
 
Dle některých pramenů jde o systém přejatý z armády a bojů v Búrské válce v jižní 
Africe, podle dalších souvisí systém s boji v západní Africe, v Ghaně. Každopádně 
byly tyto malé partičky Baden- Powellem nejprve ozkoušeny na armádě, a poté, co 
se skutečně prokázalo, že přenos informací i učení a práce v takto velké skupině je 
vysoce efektivní, zavedl družiny do právě vznikajícího skautského hnutí. 
 Ze západní Afriky vzešlo pro skauting v celosvětovém měřítku také mnoho 
z oblasti symbolů a symbolického rámce. Když se kdekoli na světě potkají dva 
skauti, pozdraví se vždy stiskem levé ruky s malíčkem obemknutým kolem zápěstí 
druhého. I tento zvyk má svůj původ v Africe. Existují dva výklady tohoto symbolu, 
jisté však je, že byl přejat od kmene Ašantů, se kterými se Baden – Powell setkal 
v roce 1895.  
 Prvním vysvětlením podávání levé ruky na pozdrav je jednoduše to, že jde  
o silnější projev vztahů, neboť levá ruka je blíže k srdci. Druhá varianta pochází 
přímo od kmene Ašantů: když Baden – Powell přišel do vesnice a náčelník kmene 
ho vítal, podal mu levou ruku, řka: „Jen nejstatečnější ze statečných si podávají 
levou ruku!“. Když se B.-P. tázal proč, dostalo se mu této odpovědi: Bojovník drží 
obvykle v levé ruce štít, zatímco v pravé třímá oštěp. Takže když chcete ukázat, že 
někomu věříte, skloníte štít a přivítáte ho potřesením levé ruky. 
 
Jižní Afrika 
 
 Některé z tradic dnešního skautingu pocházejí z jižní Afriky. Skauti na celém 
světě po vstupu do oddílu přijímají přezdívku, kterou pak často používají celý svůj 
skautský život. Sám B. – P. dostal během bojů v jižní Africe přezdívek hned 
několik*. Nejslavnější z nich je Impeesa, kterážto byla často překládána jako „vlk“ 
nebo „šelma, jež v noci nespí a obchází kolem“. Protože však vlci v Africe nejsou, 
pravým významem slova je „hyena“ **. Není jasné, proč tuto, vlastně nelichotivou, 
přezdívku B.-P. od Matabelů dostal, možné však je, že ji nepochopil a proto tak 
snadno přijal. Celý svět se o Baden-Powellově válečnickém jméně dozvěděl po bitvě 
u Mafekingu, kdy byla přeložena do angličtiny jako „wolf that never sleeps“ – „vlk, 
jež nikdy nespí“.  
 Nelze ovšem říci, že proto, že zakladatel dostal přezdívku, začali si je dávat 
všichni v hnutí. Přezdívky jsou běžné v mnoha kulturách. Důležité pro skauting opět 
bylo to, že i přezdívky patřily a patří dodnes k určitému symbolickému rámci, který 
na sebe váže romantiku a dobrodružství. 
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 Také tradice skautského klobouku pochází z jižní části světadílu, konkrétně 
z malého obchůdku Beasley’s v městečku Bulawayo v oblasti Matabeleland. B.-P. 
obchod navštívil krátce po svém příjezdu do země a do městečka vyrazil rozhodnut 
vyměnit svůj vojenský klobouk za stetson „krále širých plání“. Poté místo toho, aby 
svůj nový stetson promáčknul v rýze uprostřed, jak bylo zvykem, vytvaroval ho do 
špičky čtyřmi prsty. Tento klobouk se stal jeho vizitkou, poznávacím znamením,  
a o pár let později též součástí skautského kroje. (6) 
  
 
* M´hala panzi ho nazývali Zuluové, znamená to ten, který zaléhá, aby střílel – toto jméno mu vynesl 
jeho styl střílení z pušky, kdy leže na zádech měl pušku mezi nohama a takto pálil; Katankye – muž 
s velkým kloboukem, mu říkali Ašantové (záp. Afrika)  
** „Hyena“ není příliš lichotivé označení, oproti vlku, B.-P. však jméno nosil s patřičnou hrdostí po 
zbytek svého života. 
 
Skautský kroj byl ve svých počátcích věrnou nápodobou uniforem Jihoafrických 
policejních sborů, kterým přímo B.-P. velel. Proto pro ně sám i navrhl uniformy, 
které se skládaly z neformální khaki košile a jeho oblíbeného čtyřmi prsty 
promáčknutého stetsonu. (7)  
Později, když B.-P. rozhodoval o skautském kroji, vyřešil situaci obdobně, pouze na 
khaki košili přidal šátek. Dnes se kroje jednotlivých zemí poměrně liší, přesto však 
Jihoafričané přijíždějí na každé skautské setkání v klasických baden-powellovských 
kloboucích a khaki košilích, ozdobených zelenozlatým šátkem, který vznikl 
z národních barev Transvaalu (8) 
 Zuluové se stali pro B.-P.-ho a skauting zdrojem mnohých tradic. Kromě 
vyprávění o jejich odvaze a disciplíně jako motivačním prvku pro chlapce, od nich 
skauting získal píseň, která se později stala hymnou lesních škol (cvičící střediska 
vůdců), Een–gonyama (3). 
 Také odznak lesních kursů Woodbadge je připomínkou kmene Zulů. Symbol 
ve středu odznaku pochází z dvanáctistopého náhrdelníku kmene. Dle vyprávění ho 
B.-P. sebral zajatému náčelníkovi Dinzulu během Zulských válek, ale podle verze 
historika a svého životopisce Tima Jeala ten náhrdelník B.-P. vzal umírající Zulské 
dívce. Jihoafrická skautská organizace potvrdila legendu i tím, že v r. 1956 přijala  
za svého čestného člena vnuka náčelníka Dinzulu, Cyriana Bhekuzulu Nyangayizwe. 
 Od Nguniů se skauting inspiroval cestou jednotlivce, postupně stimulujícím 
programem s mnoha stupni a zkouškami určenými vždy pro příslušný věk. (7) 
 
Východní Afrika 
 
 Otevřeme-li stěžejní skautské dílo zakladatele, Scouting for Boys, zjistíme, 
že se B. – P. v mnoha věcech inspiroval Afrikou. Četné ilustrace, které B. – P.  
do knihy použil, přímo ukazují různé postavy i situace ze života v Africe, i když 
nutno dodat, že většinou života kolonialistů. Tu východní připomínají např. návody 
na stavbu přístřešku v lese od Somálců (5). O přímé inspiraci tradicemi východní 
Afriky prameny nehovoří, B.-P. tu pobýval až v pozdějších letech svého života  
a proto autentické tradice nebo rituály z východní Afriky nejsou známy. 
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2.  Šíření skautingu do Afriky 
 
 V Africe dnes neexistuje ani jeden stát, ve kterém by v nějaké podobě 
nefungoval skauting. V některých zemích sice neexistuje národní organizace, přesto 
jsou známy skautské skupiny. 
 Mezi zakládajícími členy skautského hnutí, tedy mezi třiceti prvními 
"skautskými baštami" na světě, najdeme i jednu africkou: Libérii. Do mnohých 
dalších se skauting rozšířil také velmi rychle, ale ne jako samostatné dětské  
a mládežnické hnutí svobodného státu, ale spíše jako koloniální výdobytek nadřízené 
země. Přesto i o těchto státech budeme mluvit, protože v Africe zejména bylo v době 
vzniku skautingu svobodné jen minimum zemí,a tak by nezbylo mnoho materiálu  
o počátcích skautingu. Africké prvenství přesto přísluší Libérii. (1) 
 Celkově se skauting do Afriky dostal v roce 1908, kdy byl však přístupný 
pouze evropským kolonizátorům a obecně se mezi domorodé obyvatelstvo začal šířit 
nejdříve po první světové válce.  
 
a) Role skautingu v Africe v době jeho vzniku 
 
 Na odpověď na otázku, jaká byla role právě se rodícího skautského hnutí  
v Africe, existují dva pohledy a také dvojí odpověď. 
 Z hlediska kolonizátorů byl skauting účinným nástrojem pro udržování  
a pěstování disciplíny a loajality vůči koloniální nadvládě, které mohl být oporou 
např. Skautský zákon. V sedmém bodě zákona stojí: „Skaut/ka je poslušný/á rodičů, 
představených a vůdců“. V dodržování tohoto bodu viděli kolonizátoři u afrických 
skautů i jistou záruku poslušnosti vůči jejich vládě. 
 Dalším podstatným cílem, ke kterému mohl pomoci skauting, je retribalizace. 
Skauting, jak by upraven pro africké podmínky, v sobě nesl uchované africké tradice 
a zvyky, které zdůrazňovaly respekt k autoritám, skupinovou identitu či morální 
hodnoty. Strach kolonizátorů z nepokojů pramenil ze zavádění západního 
individualistického způsobu výchovy, který považovali zejména mezi mladými lidmi 
a generací jejich rodičů za hrozbu pro skupinového ducha, jež v afrických 
společnostech převládal.Stejně tak měl skauting upevněním vztahů ve skupinách 
přispět k pozastavení migrace směrem z venkova do měst, a to i tím, že venkovský 
život učiní lákavějším a pestřejším. 
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 Je zajímavé, že další mládežnická hnutí, která by měla podobný potenciál 
jako skauting, jako např. Boys Brigade,  ztroskotávala právě na neochotě vstřebávat 
a přijímat do svého programu africké základy. 
 Při implementaci skautingu do Afriky spoléhali kolonizátoři hlavně na to, že 
Afri čané vezmou za své skupinového ducha skautingu, neboť základní skautskou 
jednotkou je družina a od té se odvíjí veškerá činnost. 
 Dle zakladatele měl být přístupný lidem bez rozdílu rasy a vyznání. “Bez 
rozdílu vyznání“ však vylučovalo možnost, aby se stal skautem člověk bez vyznání. 
Až do roku 1949 patřil každý ze skautských vůdců k určité církvi, v tento rok poprvé 
byl připuštěn k vůdcovskému slibu člověk, který dle svých slov “hledal pravdu“, 
nikoli však v područí církve.  
 Některé oddíly fungovaly naopak přímo při nějakém kostele či jiném církevní 
instituci, jíž byly často sponzorovány. Tato varianta umožnila v první fázi i např. 
muslimům, aby se stali skauty. Pro církevní instituce to naopak byla dobrá cesta, jak 
šířit svou víru spolu se skautingem.  
 Některé ze skautských skupin zakládali misionáři. Ti se často odchylovali  
od pravidla „bez rozdílu vyznání“ a otevírali oddíly pouze příslušníkům určité 
náboženské komunity. Skauting byl mezi mnohými považován za „náboženství 
v praxi“. 
 Otevřenost všem lidem bez rozdílu měla také své meze. V době, která ještě 
neznala pojem „rasismus“, byli ze skautingu vylučováni Indiáni a o Afričanech i B.-
P. soudil, že je může skauting pozdvihnout na úroveň bělocha. Celkově premisa  
o rovnosti a přístupnosti skautingu byla problematická ve společnostech, kde 
docházelo k institucionalizované segregaci, což platilo nejen pro Afriku. 
 Důležitým protipólem byl skauting pro materiální náhled na život, který  
do Afriky importovala západní společnost. Hrál politicky významnou roli  
a kolonizátory byl používán jako nástroj, který ve své upravené podobě (obměna 
odborných zkoušek a postihovaných témat) pomáhal upevňovat koloniální nadvládu. 
Navíc v sobě přinášel západní hodnoty a styl, který byl z pohledu kolonizátorů 
nadřazený tomu africkému.  
 Pro Afričany byl skauting v jistých ohledech vyjádřením jejich přesvědčení. 
Mnohé rozpory panovaly například ohledně dvojího výkladu čtvrtého bodu 
skautského zákona. V českém vyjádření bod zní: Skaut/ka je přítelkyní všech lidí 
dobré vůle a bratrem/sestrou každé/ho skauta/ky. Zatímco kolonizátoři tento bod 
chápali jako podporu pozitivního vztahu mezi nimi a domorodci, ze strany Afričanů 
nebývali kolonizátoři zahrnováni mezi „lidi dobré vůle“a naopak byl vnímán jako 
podpora legitimity požadavku nezávislosti. 
 Dále byl skauting coby prestižní a elitní hnutí chápán Afričany jako dobrý 
základ pro budoucí život a „kariéru“.  
 Za této situace se koloniální velmoci pochopitelně snažily podporovat nové 
hnutí všemi dostupnými prostředky. Skauti měli různé slevy a výhody v běžném 
životě, například cestování vlakem, jeli-li v krojích. Pro vládu byli skauti 
důvěryhodnější než jejich vrstevníci a často pro ně bylo snazší získat např. 
stipendium ve škole či zaměstnání.  Samotný kroj, uniforma, byl prestižní 
záležitostí.  Uniformy všeobecně vzbuzovaly autoritu a představu, že dotyčný patří  
k vládním institucím, a proto se i se skautským krojem rozběhl v Africe černý 
obchod, někteří si ho dokonce opatřovali krádeží.  
 Pro okolí, zejména venkovské obyvatelstvo, byli skauti navíc lidmi, kteří 
mají speciální a výjimečné dovednosti a znalosti, a byli tedy v patřičné úctě. Navíc 
se skautem nemohl stát každý, kvůli penězům, barvě pleti i jazyku. 
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 Přizpůsobování evropského skautingu dle afrických měřítek bylo dalším 
lákadlem pro Afričany, aby považovali skauting za „svůj“, za organizaci, která je 
svými kořeny africká. Změny se však odehrávaly spíše v rituální rovině a v ohledu 
na tradice Afriky, zatímco změna skautské hymny či slibu tak, aby lépe vyhovoval 
náboženskému a politickému přesvědčení, byla důrazně zamítána a postihována. 
V tomto směru panovala v hnutí uniformita kontrolovaná zakladatelem, který se 
snažil dohlížet na národní organizace po celém světě. 
 Uniformita v podstatných věcech byla ve skautingu odjakživa zdrojem bujení 
neregistrovaných oddílů, které se myšlenkově ke skautingu hlásily, ale považovaly 
za nutné smět vyjádřit skautskými prostředky a nástroji svůj vlastní postoj. 
  Skauting se hned od počátku v Africe profiloval jako prestižní a elitní hnutí 
vzhledem k jeho úzkým vazbám na západní společnost a jeho šíření v prvních letech 
pouze do městských oblastí. 
 
 
 
Registrační mechanismy nových skautských organizací 
 
 První kolonialistické skautské skupiny příslušely přímo k jejich domovské 
organizaci v zemi, která danou kolonii spravovala. Až v pozdějších letech byly 
zřizovány přímo národní organizace, které však musely respektovat pravidla 
spravující země. První organizací, která začala registrovat skautské organizace  
ve svých zámořských územích se v roce 1917 stala BSA (British Scout Association). 
Jedno její oddělení dohlíželo na téměř třicet odnoží britského skautského hnutí. Ty 
měly v čele zpravidla guvernéra oblasti, který byl představitelem britské koruny. 
Francouzská koloniální území byla skautsky podřízena Scouts de France. 
 Roku 1920 byl ve Velké Británii založen Mezinárodní úřad (International 
Bureau), u kterého se mohly registrovat skautské organizace ze zemí, které byly 
nezávislé nebo nepodléhaly britské koruně. Stalo se tak při příležitosti prvního 
světového jamboree v Londýně. Úřad ověřoval, zda žadatelské organizace splňují 
nároky na kvalitu a směřování národního skautingu a pro každou zemi uděloval 
registraci pouze jedné organizaci. Výhodou pro nezávislé země bylo, že po registraci 
si samy mohly zvolit odznak organizace či typ programů, zatímco země, které přímo 
podléhaly Británii musely při každé změně žádat o svolení BSA (Imperial 
Headquarters). Variabilita versus nápodoba je i dnes viditelná např. právě  
v odznacích jednotlivých skautských organizací v Africe. (2) 
 

b) Východní Afrika 
Keňa, Mauritius, Zimbabwe, Uganda, Tanzánie 
 
Počátky skautingu na Mauritiu 

Vznik místní organizace se datuje do roku 1912, kdy sedmnáctiletý Samuel 
Blunt de Burgh Edwardes a jeho tři přátelé založili oddíl v Curepipe, městě ve 
vnitrozemí ostrova. O rok později, kdy byla oficiálně založena skautská organizace, 
se prvním náčelníkem a patronem skautů stal Sir Robert Chancellor, guvernér 
ostrova. Velké úspěchy zaznamenali skauti hned v prvních letech své existence, r. 
1915 zachránili lidský život, pomáhali při hašení požáru a po vypuknutí první 
světové války při shromažďování materiálu. V roce 1919 vypukla epidemie 
Španělské chřipky a skauti se opět osvědčili.   
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První oddíl, katolický, čítal přes šedesát členů, chlapců ve věku do osmnácti 
let. Další oddíly, které vznikly, byly katolické (1932 – 2. mauritijský oddíl, 
sdružoval děti britského i franko – mauritijského původu) a islámské (1939 – 1. 
muslimský skautský oddíl). Po druhé světové válce vznikl také první hindský oddíl 
(1946 – 1. hindský skautský oddíl). Zatímco část oddílů zůstávala otevřená a 
přijímala děti všech skupin, další byly přísně formovány podle vyznání či původu. 
Kromě toho se začaly tvořit skupinky starších chlapců, roverů, kteří založily vlastní 
odnož mauritijského skautingu. Jazykově vzato, byly první oddíly anglicky mluvící. 
Později se připojily francouzské oddíly. Až v roce 1939 začala dívčí skautská 
organizace otvírat oddíly, které přijímaly dívky všech národností. Ke stejnému řešení 
přikročila i místní římskokatolická komunita.  

Po vypuknutí druhé světové války se některé z oddílů zapojily do válečných 
skupin, spolupracovaly s armádou i letectvem. Ihned po válce, když se přes ostrov 
přehnal cyklón, byli to opět skauti, kdo pomáhali v zaplavených oblastech  
s obnovením životů lidí kolem sebe. (3) 
 
Počátky skautingu v Zimbabwe 

Skauting zde byl založen velmi brzy, již v roce 1909 *, přestože stejně jako 
ve většině afrických zemí v kolonialistickém područí, a tedy zprvu pouze pro děti 
kolonialistů. Pravděpodobný vznik vůbec prvního oddílu v zemi je dle některých 
pramenů datován dokonce o dva roky dříve. (4) Země sdílí část historie s Malawi a 
Zambií, které jako Nyasaland (Ňasko) a Severní Rhodesie byly s Jižní Rhodesií, tedy 
Zimbabwe, spojeny pod britskou koloniální nadvládou. 

První oddíl vznikl v Bulawayo a v r. 1909 byl zaregistrován jako 1. 
Bulawayský oddíl (1. Bulawayo (pioneer) Boy Scout Group). Založili ho tři chlapci, 
kteří si o skautingu přečetli v knize Scouting for Boys. Prvním vůdcem se r. 1910 
stal reverend T.O.Beattie. Schůzky se konaly dvakrát týdně v malém domku 
překřtěném na "Biskupův palác". Skupina se rychle rozrůstala a brzy dosáhla počtu 
35 chlapců. Bulawayo Chronicle, Zimbabwský deník, o této události přinesl krátkou 
noticku:  

"V Anglii vzniklo nové chlapecké hnutí, které je nazýváno Boy Scouts. 
Všichni jeho členové chodí oblečeni do krátkých kalhot a košil, na hlavách velké 
klobouky a v rukou nosí dřevěné hole. Lze je spatřit kdekoli v přírodě, byť i v hustě 
zarostlých oblastech, jak pobíhají se svými holemi." 

Událostí, které přetrhala slibné počátky nového hnutí, byla, jako v dalších 
zemích, první světová válka. Mnoho skautů přišlo o život, takže během let 1914 – 
1918 se počet skautů rapidně snížil. Část členů se zapojila do armády, organizace 
válečné pomoci či přímo do místní organizace Červeného kříže. Po válce už se plně 
nepodařilo navázat na předválečný vývoj a velká část oddílů stagnovala nebo 
upadala. Obrat nastal v letech 1925 – 1930, kdy znovu začal narůstat počet členů  
(i díky otevření skautingu pro domorodé obyvatelstvo) a při blížících se oslavách 
příjezdu Badena–Powella do Zimbabwe byla v Bulawayu postavena nová skautská 
základna. Velkým úspěchem skautů v Zimbabwe byla i velice početná výprava na 
světové jamboree roku 1922. (4) 

Dívčí skauting vznikl v roce 1912, opět však pouze pro bílé. Organizace pro 
africké dívky, Wayfarers, fungovala od r. 1926 souběžně s Guide Association. (5) 
Vedle oficiální skautské organizace se zde rozvíjeli i Pathfinders. Ti zde oficiálně 
učili k řesťanskému náboženství i disciplíně. 
 
Keňa 
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Ve východní Africe byl skauting zaváděn shora. Díky omezenější bělošské 
přistěhovalecké komunitě také mohl sloužit jako poměrně efektivní nástroj 
kolonizační politiky. 

Jednotlivé bělošské chlapecké oddíly fungovaly od roku 1910, za úplně první 
bývá považován oddíl v Nairobi při diecézi svatého Jana. První dívčí oddíl měl 
schůzku r. 1920 a to v sídle vlády v Nairobi, roj světlušek téhož roku při nižším 
stupni jedné základní školy. První roverský kmen vznikl o tři roky později také 
v Nairobi. Pod zastřešující organizaci, Chlapeckou skautskou asociaci Nairobi 
(Nairobi Boy Scout Association), se jednotlivé oddíly sdružily roku 1917. Jejím 
náčelníkem se stejně jako ve velké části dalších zemí stal guvernér sir Edward 
Northey. Tolik o koloniálním skautingu.  

Domorodé obyvatelstvo se do hnutí zapojilo až o několik let později. Roku 
1928 byla při některých školách zřízena třída, která africké studenty se skautingem  

 
 

* srv. Československá Republika, 1912 
seznamovala. V Keni nebyl problém s uznáním domorodé skautské organizace, která 
roku 1930 byla registrována u BSA jako Kenya Boy Scout Association – KBSA.  

Je zajímavé, že přestože i v Keni bílí přistěhovalci zaujímali jednoznačný 
postoj v rasové otázce, skautské domorodé oddíly prošly registrací bez větších 
problémů. Téma rasové otázky ve skautingu tu ve dvacátých a třicátých letech 
dvacátého století nebylo tak ožehavé jako v Jižní Africe a skauting nebyl považován 
za něco, čemu by měla být ze strany úřadů věnována nadměrná pozornost. Dalším  
z důvodů je to, že běloši sice v Keni žili, ale jejich politický vliv a obsazení vládních 
postů bylo značně omezené a část funkcí již ve dvacátých letech spravovali sami 
Keňané. Koloniální systém v Keni byl nastaven tak, že v roce 1930 Keňané žili na 
zhruba 22% území státu v autonomních oblastech se samosprávou a tam měli 
poměrně větší volnost než v jiných zemích, které byly též ovládány britskou 
korunou. Uspořádání umožňovalo pohodlnou segregaci a levnou pracovní sílu 
zejména v zemědělství. (2) 

Keňa je jednou z mála zemí, kde se dívčí skauting registroval dříve než 
chlapecký, již r. 1922, přímo jako odnož britských skautek* (1) Dívky však 
pocházely pouze z anglických a indických rodin.  

První oddíly fungovaly při školách a scházely se někdy i v přestávkách mezi 
vyučováním. Jiné volily cestu víkendových akcí. Ty byly pro svou výjimečnost 
velmi oblíbeny a skauting pomalu získával status prestižního volnočasového hnutí. 
Oddíly scházející se na výpravách si svou činnost zařizovaly takto, aby systém 
získávání odborných zkoušek a stupňů nepřipomínal školní vyučování se 
suchopárným vysedáváním ve školních lavicích, což by bylo pravým opakem toho, 
co by skauting měl přinášet.  

První oddíl domorodých skautek vznikl až v roce 1935. Jednalo se o indický 
oddíl s přidruženým rojem světlušek v Nairobi. 

Naprostá většina všech dívčích i chlapeckých oddílů, které vznikly před 
druhou světovou válkou, byla přidružena k nějaké misii nebo vládnímu zařízení. 
Stejně jako v dalších afrických zemích, i zde kolonizátoři doufali, že skauting 
pomůže upevnit jejich pozici v zemi a ukáže domorodému obyvatelstvu jeho místo 
ve společnosti. Navíc existovaly oddíly, které neměly ponětí o tom, že v zemi je 
nějaká skautská, mezinárodně uznaná organizace, a fungovaly na vlastní pěst, a to 
zejména při Kikujských školách, které jim poskytovaly prostory a někdy i příspěvky 
na činnost. Další oddíly se bez jakékoli oficiální přidruženosti ke KBSA 
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prohlašovaly za skautské, chodíce v nelegálně získaných skautských krojích. Kroje 
na počátku třicátých let začaly dokonce nosit taneční spolky v Mombase (v té době 
neexistovaly zákony, které by nošení kroje neregistrovaným zakazovaly). Proč?  
T. Parsons se domnívá, že kroje měly při tanci lépe posloužit jako satira na 
kolonizátory, ke kterým byli skauti v Africe často řazeni; obecně pak nošení 
jakýchkoli uniforem pasovalo nositele do role autority. Domorodý skauting byl 
obohacen o řadu tradic a zvyků, aby lépe vyhovoval místním komunitám. 

Problémem zůstávala jazyková otázka. Oddíly používaly jako komunikační 
jazyk převážně angličtinu, takže děti, které neprošly ani základním vzděláním, měly 
jen malou šanci dostat se do oddílu, protože nemluvily některým z evropských 
jazyků. Angličtina, francouzština, portugalština i španělština platily jako vstupenka  
k vyššímu vzdělání a skauting se opět profiloval jako hnutí pro elity. 

 
 
 

* Girl Guides Association – GGA UK 
Ve třicátých letech se skauting úspěšně rozšířil i do venkovských oblastí a  

v roce 1929 byl BSA oficiálně uznána převážně indická organizace (Mombasa Scout 
Association) jako jedna z větví Keňského skautingu. Pozice afrického skautingu byla 
poměrně neproblematická a jeho postavení se ještě upevnilo v březnu 1934, kdy 
Keňská skautská rada (Kenya Scout Council) přiznala plné právo na členství 
Afri čanům, přestože pro mnohé bělochy to nebyla lákavá představa chodit na 
přehlídky a slavnosti po jejich boku. K tomuto kroku ovšem nevedly pouze nezištné 
důvody, neboť členské příspěvky Afri čanů byly vítaným zdrojem peněz.  

Rozšíření podmínil i vznik nezávislého keňského školství a vesnických škol, 
které zpřístupnilo základní vzdělání masám venkova. Zároveň začaly být skautské 
materiály překládány do afrických jazyků, např. do Swahili.   
Roku 1935 bylo v Keni registrováno 510 skautů všech barev pleti v třinácti oddílech. 
Oddíly tedy průměrně čítaly téměř 40 členů, což znamenalo 5 – 8 skautských 
družin*.  

Před válkou ještě počet členů vzrostl, takže r. 1938 bylo registrováno 1 636 
skautů. Většina z nově registrovaných byli Afričané. 
 
Počátky skautingu v Ugandě 
se datují do roku 1916 u chlapeckých registrovaných oddílů (2) a do roku 1922 u 
dívek (1). Přesto první dívčí i chlapecké oddíly existovaly ještě před tímto datem, u 
dívčích se uvádí rozmezí 1914 – 18 pro fungování oddílu při dívčí škole v Toro (2). 
Chlapecký skauting uvedl v život anglický misionář H. M. Grace, který založil oddíl 
v Ankole při Mbararské střední škole. Během následujících let se snažil včlenit 
základy skautingu do školního systému, aby svým svěřencům mohl poskytnout 
pevnější morální základ. (6) 

V Ugandě však skauting nebyl zpočátku přijat tak příznivě jako v jiných 
zemích. Domorodé obyvatelstvo vidělo ve skautingu nástroj kolonijní politiky 
(kterým bezpochyby částečně byl) a nedohlédlo za deklamované přednosti skautingu 
tak, jak byly uváděny vládními institucemi. Skautská služba byla považována za 
práci zadarmo pro kolonizátory. V jazyce Gandů bylo anglické slovo „scout“ 
překládáno jako „spy“, tedy spíše špión než zvěd, jak se obvykle slovo překládá, což 
jen ucelovalo obrázek, který v zemi o skautingu panoval.  Vznikla malá, ale poměrně 
dobře fungující organizace Ugandan Boy Scout Association. (2) 
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Roku 1935 získala pozemek v Kaazi, 15 km jižně od Kampaly, jako dar od 
krále Daudi Khwa a okamžitě zde založila vzdělávací a výcvikové středisko. 
  To, že skauting není v Ugandě podporován vládními institucemi, se zpočátku 
zdálo být na překážku rozšíření hnutí, během druhé světové války  se ale samostatný 
systém ukázal jako životaschopnější než organizace v Keni či Tanzánii, které po 
zapojení většiny kolonizátorů do armády zůstaly odříznuty od dřívější podpory 
oficiálních míst. Jednotlivé oddíly se během války také zapojily do práce pro 
kolonizátory, skauti hlídali pobřeží i sklady či pomáhali jako dobrovolníci např. 
hasičům. Dívčí skauting v celé východní Africe válka téměř nepoznamenala. (6)  
 
Tanzánie 

V době, kdy byla Tanzánie, tehdejší Tanganika, v držení Německa, zde 
skauting ještě nevznikl. Jeho rozvoj začíná až po roce 1917, kdy země přešla pod 
koloniální správu Velké Británie.  

 
 

* Pro srovnání: to je číslo, které 2,5x převyšuje počet členů v dnešních oddílech v ČR 
 
První oddíl vznikl pod vedení biskupa Franka Westona při škole svatého 

Martina v Magile. Biskup patřil k UMCA, tedy Univerzitním misijím střední Afriky 
(Universities' Mission to Central Africa), organizaci, která skauting rychle rozšířila  
i od dalších škol v městech Tanga, Pangani a do kraji Lindi. V kraji Bukoba vznikaly 
souběžně oddíly pod katolickými mijisemi. Ze strany kolonizátorů se oddílům 
nedostalo žádné zvláštní pozornosti. Dokonce zpráva, kterou vyhotovil státní 
úředník na konci roku 1921 sdělovala, že v zemi není fungující skautská organizace, 
neboť celkový rozvoj výchovného a vzdělávacího systému je velmi zaostalý. 
Nicméně prvním skautským náčelníkem se stal ředitel odpovědný za výchovu  
v zemi. 

První dívčí oddíly se zde objevily se zpožděním až v roce 1928 a opět šlo 
pouze o oddíly kolonialistů. Skauting v Tanzánii zůstal do poloviny třicátých let 
převážně při elitních školách, většina skautů však patřila k Afričanům. (2) 
 

c) Centrální Afrika 
 

První středoafrickou zemí, ve které byla založena skautská organizace, je 
Demokratická Republika Kongo. Stalo se tak v r. 1924. O oblasti centrální Afriky 
existuje jen málo informací o historii skautského hnutí, proto podávám pouze 
přehled základních dat. Údaje dle různých pramenů se navíc často rozcházejí.  
V Angole, Čadu, Kamerunu, Rovníkové Guinee, Gabonu a Středoafrické Republice 
se počátky skautingu datují až do období 1950 – 60. (7), (8) 
  
Demokratická Republika Kongo 

Skautská organizace byla založena r. 1924, ve WOSM se však registroval až 
v r. 1963. Ve WAGGGS se doposud skautky z Konga neobjevily. První belgické 
oddíly však vznikly už v roce 1920. Byly otevřené i místní elitě: dětem 
z křesťanských škol. Ve WAGGGS jsou skautky v současné době registrovány jako 
čekatelé na členství. 
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Kongo – Brazzaville 
Skauting do země pod francouzskou nadvládou přinesli v roce 1927 

francouzští katoličtí misionáři. Za zakladatele je považován kněz označovaný Otec 
Le Baye. První oddíly byly registrovány pod skautskými organizacemi Francie, které 
nad nimi také měly přímý dohled. Stejná situace byla ve všech francouzských 
koloniích. Samostatné skautské organizace se registrovaly až po druhé světové válce. 
 

d) Jižní Afrika 
 
Jižní Afrika 

Skauting v Jižní Africe procházel od počátku zcela jinými podmínkami než 
organizace ve všech ostatních afrických zemích a jeho postavení bylo naštěstí  
i bohužel ojedinělé. 

V červnu 1909 se v Londýně zaregistrovaly první skupiny skautů z Jižní 
Afriky a založily Transvaal Leage of Boy Scouts (o několik měsíců později 
přejmenována na Transvaalskou skautskou radu Transvaal Scout Council – TSC). 
Nelze říct, který oddíl byl tím úplně prvním, jisté je, že zájem byl velký a knihu 
Scouting for Boys četlo v JAR mnoho chlapců a mladých mužů, zejména pak  
v oblastech Natal, Kapské Město a Johannesburg. Oddíly však zatím byly, stejně 
jako všude jinde po Africe, bělošské. (2) 

Prvenství si přisvojuje první oddíl z Claremontu, který svůj vznik datuje na 
3.3. 1908: (cit.) „Na počátku roku 1908 v Kapském Městě četli dva bratři 
v Claremontské veřejné škole v časopise Pearson‘s Weekly o nové knize Scouting 
for Boys od Baden – Powella a dychtivě čekali na první vydání. Když to dorazilo na 
pulty novinových stánků, bratři Fred a Charles Sternovi se vydali promluvit si se 
svým ředitelem, p. Georgem Frenchem, a přesvědčili ho, aby se stal vůdcem jejich 
skupiny. První schůzka se uskutečnila 3. března 1908 a tak se zrodil 1. Claremontský 
oddíl: první oddíl v jižní Africe. Syn G. Frenche, Cyril, se stal otcovým zástupcem a 
později přebral vůdcovský post. Frederick Stern byl prvním družinovým rádcem a 
později i vůdcem oddílu, bratr Charles jeho pomocníkem. První tábor se konal na 
Boltonově farmě, Lansdowne Road, mnohé další na plážích Kapského zálivu. Jeden 
z táborů pak byl organizován jako 300 mil dlouhá cesta přes Kapské hory, která za 
použití mul a dřevěných dvoukoláků zabrala tři týdny.“ (cit.) (9) 

Počet skautů v JAR rychle narůstal, ale převážná většina oddílů byla pouze 
anglicky mluvících. B.–P., který se snažil neztratit kontrolu nad žádnou vzniklou 
skautskou organizací, navštívil místní skauty v roce 1912. (10) 

V Jižní Africe vzniklo v počátcích hned několik skautských organizací (TSC, 
Natal Association), které se roku 1910 sdružily pod South African Boy Scout 
Association – SABSA. (11) Mnohé oddíly zůstaly z rasových a jazykových důvodů 
neregistrovány, přestože pracovaly v duchu skautských zásad a myšlenek. Některé 
z organizací jim nabídly svou pomoc a podporu, ale nadále společně zastávaly 
stanovisko, že jihoafrický skauting by měl zůstat přístupný pouze bílým. 

Vedle skautské organizace fungovaly v Jižní Africe další organizace, z nichž 
za zmínku stojí Boys African, která přišla do Afriky s podobnými cíli, ale zde 
upřednostnila bratrství všech lidí před politickým řešením otázky rasy. Její oddíly 
zde fungovaly již od roku 1889. Nutno dodat, že politizace skautské organizace byla 
něčím, co si B.-P. nikdy nepřál. Přesto však právě on svým opatrným vyjádřením ke 
stavu skautingu v Jižní Africe významnou měrou přispěl. Jeho výrok (cit.): „Toto 
[rasová otázka ve skautingu] je úkolem, se kterým se musí vyrovnat místní občané. 
Já vás pouze mohu odkázat na čtvrtý bod skautského zákona, ale rozhodnutí musí 



 18 

vyplývat z místních podmínek.“ (2) Ještě před první světovou válkou vznikla také 
organizace South African Guides - SAG. (12) 

Po první světové válce začaly vznikat oddíly Afričanů. Pravděpodobně první 
založil W. A. Palmer, misionář, který rozpoznal výchovnou hodnotu skautingu,  
a zařadil ho jako nadstandardní obor do školy. R. 1911 tedy požádal TSC o povolení 
činnosti skautského oddílu při diecézní škole. TSC však měla ve stanovách klauzuli, 
která neumožňovala registrovat jiné než bělošské organizace, a proto Palmerovu 
žádost zamítla. O jedenáct let později žádal Palmer znovu. SABSA opět zamítla, ale 
místo toho nabídla pomoc se založením nového místního hnutí na způsob skautingu. 

Vznikla tedy organizace Pathfinders* , která přejala metodu i poslání a cíle 
skautingu, ale kterou BSA oficiálně neuznal. Prvním oddíl vznikl r. 1922 
v Pietersburgu. Pathfinders poháněla snaha dokázat všem, kteří jim zakázali 
oficiálně se hlásit ke skautingu, že mohou být stejně dobří, a proto nové oddíly měly 
vysokou úroveň. V následujících měsících se k chlapcům přidaly i dívčí oddíly, které 
také neúspěšně usilovaly o začlenění pod SAG. 

 
 

* v roce 1922; v materiálech o historii jihoafrických oddílů samotných se však uvádí rok 1920 
Od Pathfinders se r. 1924 oddělily oddíly mladších skautů, které dostaly 

jméno Klipspringers*. Hlavní oblastí působení Pathfinders i Klipspringers byl 
Transvaal. Organizace měly odlišné kroje i odznaky, ale výchovný systém přejímaly 
téměř beze změny. Skrze své kořeny byly výslovně křesťanským hnutím. Od 
počátku si žádná z organizací nemohla stěžovat na nedostatek členů, na mnoha 
místech naopak chyběli vůdcové, kteří by uspokojili poptávku dětí po skautingu,  
i když pro velký počet rodin, které stěží platily základní poplatek ve škole, se stal 
například kroj nedostupným luxusem. Často dítěti musel stačit odznak, který nosilo 
na běžném oděvu. Po jazykové stránce používaly bělošské oddíly angličtinu,  
v dalších skautských organizacích však misionáři přeložili i zákon a slib do místních 
jazyků, konkrétně Setswana, Zulu, Xhosa, Venda, Thonga a jižní Sesotho.  

Dalšími organizacemi, které vznikly po roce 1922, byly Asociace skautů 
míšenců (The Coloured Boy Scouts Association) a Asociace Indických Skautů (The 
Indian Boy Scouts Association), z dívčích pak v Transvaalu Lightfinders, v Cape 

fri Girl Pathfinders a Lovedale Sunshine 
frič. Následně vznikla metodistická 
Společnost afrických Skautek (
fričan Guides 
friča). (12) Všechny dívčí 
nebělošské organizace Jižní Afriky se roku 1925 sdružily do Girl Wayfarers 
Association pod vedením misionářek (mimo jiné pí Jones, manželky náčelníka 
Pathfinders). (2) 

Protože rasová situace v JAR byla již mnoho let značně vyostřená, jako 
samostatná skautská organizace vznikli v roce 1931 Voortrekkers, oddíly afrikánců, 
kterým se nezamlouvaly britské kořeny skautingu. (13) Voortrekkers stavěli na 
sociálních a politických požadavcích,  čímž se profilovali poněkud jinak než ostatní 
skautské organizace včetně barevných, které ač také nesouhlasily se směrem, jež 
prosazoval BSA, smířily se se stavem a soustředily se na výchovu v podmínkách, 
které panovaly **. 

Organizační vazby mezi bělošskými a ostatními skautskými organizacemi 
vznikly nejprve v Transvaalu, odkud je převzaly zbylé části Jižní Afriky. Fakticky 
každá z bělošských organizací měla právo vetovat jakékoli rozhodnutí ostatních 
organizací a také je zastupovala při jednání s BSA. 

Celkově lze shrnout vznik skautingu v Jižní Africe pod jedno slovo, byl 
prostě kontroverzní. Téma rasy a jejího vztahu k postavení člověka ve světě ještě 
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posiloval Jihoafrický Institut pro Rasové Otázky (South African Institute of Race 
Relations), který spoluzakládal a vedl náčelník Pathfinders J. D. Rheinallt Jones. 
Rasová otázka získala ve skautingu další pole pro neustálé spory, ale na druhou 
stranu, podobná činnost v bělošských i černošských oddílech se pro budoucnost stala 
mostem mezi dvěma světy, které jinak těžko hledají styčné body. Prozatím však 
alespoň africkým dětem dávala možnost nepřímo se poměřit se svými bělošskými 
vrstevníky a ukázat, že nejsou o nic horší. 

Bohužel o velkém počtu oddílů, které nebyly registrovány v žádné 
organizaci, se nedochovaly téměř žádné informace.  
V r. 1936 se v Jihoafrické Republice uskutečnilo Národní jamboree, na které se opět 
dostavil i světový skautský náčelník, Baden–Powell.  
 
 
* Klipspringer – typ rychlé malé antilopy, skálolez 
** Skauting je od počátku deklarován jako apolitické hnutí a tato myšlenka byla jedním z důvodů, 
proč byl hned od počátku tak široce přijímán v různých zemích. 
Svazijsko 

Z Jižní Afriky se do Svazijska rozšířila organizace Pathfinders. Máme tedy 
možnost sledovat tu zcela jiný proces, než v ostatních skautských zemích, protože 
zde šlo o šíření afrického produktu, i když byl inspirován evropskými základy.  

Svazijsko patřilo mezi britská koloniální území s nepřímou vládou. Ve 
třicátých letech zde vládl král Sobhuza II., který sám sebe nazýval tradicionalistou. 
Britové království demilitarizovali a zrušili vojenské části výchovy založené na 
přísném věkovém rozdělení (svazijsky „emabutfo“, obvyklejší používaný termín je 
zulské „ibuto“). Sobhuza cítil potřebu upevnit svou pozici pod Brity a proto hledal 
způsob, jak militantní výchovu nahradit tak, aby Britové necítili ohrožení svých 
postů. Způsob našel ve skautingu. Tradičního emabufto se však země nehodlala 
úplně vzdát, proto vznikl model hybridního skautsko – vojenského hnutí. 

Rheinallt Jones nabídl pomoc se zakládáním Pathfinders ve Svazijsku s tím, 
že organizace umožňuje rozvíjet a předávat kulturní hodnoty země. Vznikly tak 
první oddíly, některé křesťanské, jiné nikoli. Panovaly obavy o to, jak se tyto dvě 
skupiny budou snášet v jedné organizaci, a zda to zemi spíše neuškodí. Roku 1935 
byl nový model mimoškolní výchovy mládeže schválen Board of African on Native 
Education (Návrh pro výchovu africké mládeže) a začleněn do výuky na mnohých 
školách. Žáci byli rozděleni do družin, které však svou funkcí spíše připomínaly 
družstva, a během školního dne pracovali v těchto uměle vytvořených skupinách. 
Pátky patřily službě a projektům na pomoc potřebným. Prázdniny tyto třídy trávily 
společně, často ještě s dalšími chlapci na táboře pod vedením svých učitelů. Model 
zvyšoval disciplínu a pozvedal žáky na duchu, problémy ale nastaly se spojováním 
školních elitářských chlapců s místními hochy, kteří rozvrh oddílů příliš 
nerespektovali. Celý experiment neúspěšně skončil v roce 1939.  

Po válce znovu vznikli Pathfinders a vedle nich pionýři (African Auxiliary 
Pioneer Corps), kteří přejali věkové stupně emabufto. (2) 
 

e) Západní Afrika 
Libérie, Ghana, Sierra Leone, Nigérie 
 
Libérie 

Jako rok oficiálního založení národní organizace Boy Scouts of Liberia se 
však udává rok 1920, přestože i dříve pravděpodobně existovaly jednotlivé skautské 
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oddíly. Libérie měla vhodné podmínky, neboť byla jako jedna z mála zemí v Africe 
nezávislá. Díky skutečnosti, že byla pro navrátivší se otroky "zemí svobody", se sem 
skauting dostal podstatně rychleji než do jiných států. Přesto jeho fungování nebylo 
zcela jednoduché a nemáme o něm mnoho informací. 

Počátky skautingu jsou spojeny s Monrovií, mimo město se skauting během 
prvních deseti let své existence téměř nedostal. Nicméně v hlavním městě se rozvíjel 
jak chlapecký, tak i dívčí skauting, který byl navíc v roce 1928 jako jediný 
z kontinentu zakládajícím členem WAGGGS. (7) Roku 1930 ale kontakty 
liberijského skautingu mizí a WAGGGS mu r. 1931 ruší členství. Nové stopy se 
objevují až v letech 1953 – 55, kdy Libérie žádá WAGGGS o pomoc a proto do 
země přijíždí vyslankyně, která pomáhá spojit skautingem izolované skupiny dívek. 
(1) 

Příčinou téměř úplného rozkladu skautingu byla nejprve ekonomická deprese 
v USA, které postihla i Libérii, jejíž ekonomika byla s USA úzce spojena. Dalšími 
faktory byly kmenové nepokoje, zejména pak boje kmene Kru. V letech 1940 – 1945 
se jí stejně jako zbytku světa dotkla druhá světová válka. Po roce 1955 se skauting 
rozšířil už i na venkov do všech částí země. 
 
Ghana 

Jednotlivé skautské oddíly začaly vznikat kolem roku 1920. Od počátku byla 
skautská organizace v zemi organizací africkou, spravovali a řídili ji za vládní peníze 
sami Afričané. (2) Rasová otázka tu neměla význam, (15) běloši zemi spravovali a 
zastávali důležité posty, ale vnitřní struktura byla ponechána na Ghaňanech. 
Ghanské ústředí mělo od počátku třicátých let placené pracovníky, své budovy  
v Akře a pozemky pro činnost. (2) 
 
Sierra Leone 

Oddíly se začaly objevovat v roce 1909 při jednotlivých školách CMS* (14) 
Průkopníkem skautského hnutí byl ředitel G. G. Garett. Dívčí skauting začal 
zakládat první skupiny v okolí hlavního města Freetownu. Velká část fungovala opět 
při středních školách a přes ně se rozšiřovala do ostatních oblastí země. (5) 
 
Nigérie 

Do země přinesli skauting v roce 1915 britští kolonizátoři, kteří si ve větších 
městech začali zakládat oddíly pro své občany. 1919 se připojily první oddíly dívek. 
(5) Pro velký zájem místních chlapců byly brzy otevřeny skautské oddíly pro 
Afri čany. 1916 byla světovým ústředím v BSA uznána organizace Boy Scout of 
Nigeria. Záštitu nad organizací převzal guvernér. (2) Převážná většina oddílů je 
křesťanská či muslimská, skauting je však v zemi deklarován jako otevřený všem 
rasám a náboženstvím. 

V r. 1923 byla ustavena skautská dívčí Rada složená z lidí, kteří se o skauting 
zajímali a chtěli jej podporovat. Jejich cílem bylo šířit skauting do všech částí země. 
Rada se časem transformovala na Central Nigeria Executive Comitee a později na 
Council of the Nigerian Girl Guides Association, který spravoval a řídil celou 
asociaci, pod níž byly sdruženy dívčí skautské organizace v zemi. (5) 
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* Church mission society, společnost misionářů podílející na zavádění školství do Afriky, původní 
název “Society for Missions to Africa and the East”, založena r. 1799 (16) 
 
3. Proměny společnosti a jejich vliv na vývoj skautingu:  
Rozvoj skautingu v poválečných státech v letech 1945 -1990 
 
 V době počátečního rozvoje skautingu v černé Africe  byly téměř všechny 
africké země v područí různých kolonialistických mocností, konkrétně  
• Velké Británie (Zlaté pobřeží, dnes Ghana, 1957; Nigérie, nez. 1960; 
Bečuánsko, dnes Botswana, nez. 1966;  Jižní, Afrika, dnes JAR, nez. 1961;  Lesotho, 
nez. 1960; Mauricius, nez. 1968; Seychely, nez. 1976; Sierra Leone, nez. 1961; 
Svazijsko, nez. 1968; Tanganika, dnes spojená Tanzanie a Zanzibar, nez. 1964; 
Uganda, nez. 1962; Severní Rhodesie, dnes Zambie, nez. 1964; Jižní Rhodesie, dnes 
Zimbabwe, nez. 1980; Gambie, nez. 1965; Keňa, nez. 1963;  Nyasaland, dnes 
Malawi, nez. 1963, Rwanda, nez. 1960),  
• Francie (Horní Volta, dnes Burkina Faso, nez. 1960; Džibutsko, nez. 1977; 
Gabon, nez. 1960; Guinea, nez. 1984; Komory, nez. 1975; Kongo - Brazzaville, nez. 
1960; Madagaskar, nez. 1960; Niger, nez. 1960; Pobřeží Slonoviny, nez. 1960; 
Senegal, nez. 1960; Středoafrická republika, nez. 1960; Togo, nez. 1960; Čad, nez. 
1960; Benin, nez. 1960; Mali, nez. 1960; Kamerun, nez. 1960),  
• Belgie (dle mandátu OSN spravovala do r. 1962 Burundi; Demokratická 
republika Kongo, nez. 1960),  
• Portugalska (Angola, nez. 1975; Guinea – Bissau, nez. 1973; Mosambik, nez. 
1975; Sv. Tomáš a Princův ostrov, nez. 1975),  
• Itálie  (Somálsko, nez. 1960 a Eritrea nez. 1993– oboje součást Italské východní 
Afriky, do r. 1941-2, poté pod britskou správou jako součást Etiopie, nejprve jako 
federace, posléze od r. 1962 jako provincie) ,  
• Španělska (Rovníková Guinea, nez. 1968) a  
• JAR (Namibie, nez. 1990 – původně německá kol. do r. 1917, poté Brity 
přičleněná pod správu Jižní Afriky).  
• Výjimku tvořila Etiopie, které byla pouze v letech 1936 – 1941 pod italskou 
okupací a jinak zůstávala od svého vzniku nezávislou, a Libérie, jež byla od svého 
ustavení v r. 1847 také samosprávná. (1) (2) 
 Po válce se vývoj skautingu začal v jednotlivých zemích velmi různit. Ve 
většině zemí nastal nejprve jeho prudký rozvoj, případně došlo k jeho založení (např. 
ve velké části centrální Afriky) a až několik let po válce se počet členů stabilizoval. 
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Obecně skauting zůstal hnutím, které bylo z podstaty svého zřízení akademické. 
Dostupný byl školním dětem a k těm ostatním pronikal velmi obtížně a většinou 
s různými modifikacemi. Důvodem byly finanční prostředky, které skauting nutily 
zůstávat při školách jako štědrých sponzorech. Průměrný věk skautující mládeže se 
pohyboval mezi 14 – 18 roky. Oddíl či družiny se potkávaly jednou až dvakrát 
týdně, nejčastěji před či po školním vyučování. Kromě osobnostně rozvíjejícího 
programu byl skauting zaměřen na službu místní komunitě, kdy skauti vyráběli 
nábytek pro staré lidi, darovali krev, fungovaly jako pořadatelská a bezpečnostní 
služba na veřejných akcích, stavěli latríny, atd. Programy, které dominovaly 
v předválečném skautingu, někdy úplně vymizely. Patřily mezi ně přehlídky, 
pochodová cvičení, bubnování nebo troubení. 
 Oddíly přestávaly být s výjimkou muslimských oddílů přísně nábožensky 
oddělené. Většina však zůstávala křesťanská (např. v Keni byly v roce 1960 pouze 
tři oddíly jiného vyznání – tedy sponzorovány jinou církví). 
 Jazykem používaným v oddíle zůstával jazyk kolonizátorů. Tkvěla v tom 
určitá prestiž, a tak se některé oddíly této komunikace nevzdaly i přesto, že jim část 
dětí jen stěží rozuměla. Na elitních školách, kde vyučování probíhalo pouze 
v evropském jazyce, byl s komunikací v oddíle téměř nulový problém. Venkovské 
oddíly, kterých bylo stále oproti městům menší množství, však většinou používaly 
některý z místních jazyků (viz příloha Jazyky ve skautingu). Při překladech do 
afrických jazyků a zpět často nastávaly problémy: v Tanzánii si skautky  říkaly 
magaidi (tedy girl guide, svahilská předpona první třídy ma- + gaidi čili guide [gaid]; 
swahilizované anglické slovo). Úřady slovo trvale překládaly dle podobného slova 
ve swahili jako „bandité“ nebo „teroristi“. I tyto drobné problémy přispěly k tomu, 
že úřady měly jen pramalou chuť přizpůsobovat skauting místním podmínkám. 
Preferovaly možnost, aby se přizpůsobily děti. 
 Po vyhlášení nezávislosti by se dalo čekat, že skauting, širokou veřejností 
vnímaný jako nástroj kolonialistického režimu, rychle padne. Nestalo se. Pevné 
základy hnutí, ležící zcela mimo politické zájmy, zůstaly neotřeseny, a skauting 
naopak dostal příležitost rozvíjet se v mnohem volnějších podmínkách. Na druhou 
stranu v zemích, které se dostaly pod diktátorskou vládu, byl skauting obvykle 
potlačen a buď přežíval jako hnutí na okraji zájmu společnosti nebo byl přímo 
zakázán a pak zde živořily pouze ilegální skupinky, které se zpravidla skrývaly pod 
jinými mládežnickými organizacemi. 
 
Keňa 

Tak jako v celé Africe, i v Keni nabýval skauting v poválečných letech na 
popularitě. Společnost byla rozdělena rasovou otázkou a tak hnutí, které učilo 
multikulturalismu a nechávalo vedle sebe vyrůstat bílé a černé děti, bylo žádanou 
volnočasovou institucí. I proto, že možnosti seberealizace pro Afričany byly v té 
době co se týče vzdělání i práce velice omezené. Školství se nacházelo v úpadku, 
stoupala kriminalita mládeže i počet dětí bez domova.  

Kolonizátoři dospěli k závěru, že nejúčinnějším nástrojem pro zmírnění 
rasového napětí, od kterého se mnohé z problémů odvíjely, bude školní výuka. 
Protože však škola nenabízela prostor k setkávání odlišných ras, obrátili se r. 1946 
na chlapeckou i dívčí skautskou organizaci, která měla pro takovou práci velmi 
dobré výchozí podmínky, neboť umožňovala dětem všech ras setkávání v pozitivním 
a hodnotově orientovaném prostředí. Obě organizace se záměrem souhlasily, 
požadovaly však prostředky nezbytné k rozšíření působnosti. Argumentovaly 
příkladem ze západní Afriky, konkrétně Nigérie a Ghany, kde už od meziválečné éry 
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byla finanční podpora státu běžnou záležitostí. Nicméně KBSA se začala obávat 
přijímat dotace od státu, který by pak do její činnosti mohl více zasahovat. Nakonec 
převážilo hledisko, že je potřeba zvýšit kvalitu skautingu vymýcením 
neregistrovaných a tedy nekontrolovatelných oddílů, a to bez příslušných prostředků 
nelze. Jako prostředek pro legalizaci neregistrovaných oddílů byli do jejich vedení  
v chlapeckém i dívčím kmeni posíláni dobře vyškolení skautští vůdci, kteří měli 
praxi odjinud.  

Ještě téhož roku přicestovali do Keni skauti a skautky z Ugandy, aby poskytli 
Keňské organizaci pomoc v oblasti zvyšování kvality oddílů a výcviku vůdců  
a vůdkyň. V roce 1948 vydala koloniální kancelář zprávu „Výchovou k občanství“, 
která shrnovala poměrně špatný stav, v němž se keňské školství nacházelo a nabízela 
východiska, mezi nimiž figuroval skauting v pozici organizace, která může učit 
dobrému občanství i děti, jež se do školského koloniálního systému nezapojí. 
 Podobným vývojem procházely po válce i Tanzánie a Uganda. Skauting ve 
východní Africe se stal vládou podporovaným a sponzorovaným hnutím. Vlády si 
jasně uvědomovaly, že skauting produkuje kvalitní a spolehlivé občany. (12) 
 Výchovní pracovníci v Keni měli za povinnost hnutí podporovat a studenti  
z Ugandy, kteří se vydali na studia do Velké Británie, měli povinnost se tam 
zúčastnit gillwelské lesní školy, která sloužila jako největší světové středisko pro 
trénink vůdců.  

V Keni vycházel každý týden sloupek v novinách Baraza ve swahili o tom, 
co se děje ve skautingu; rádio o něm vysílalo pravidelný týdenní program. Zemské 
autority podporovaly skauting, například komisař pro záležitosti domorodců se stal 
vůdcem domorodé skautské oblasti, aby podpořil chuť obyvatel vstoupit do hnutí. 

V roce 1951 začaly v zemi nepokoje ze strany Kikujů. Protože bylo možno 
spravovat a vlastnit pouze státem označenou půdu, kterou již v minulosti zabrali bílí 
farmáři, měli Kikujové pro svou obživu jedinou možnost: pracovat na cizí půdě  
a nikdy sami nehospodařit. Mnozí se vydávali zkusit své štěstí do měst. Že šlo  
o problém velkého rozsahu, ukazují následující čísla: v r. 1951 se 250 000 
neusedlých Kikujů stalo squattery. Nepokoje gradovaly v tzv. rebelii skupin Mau 
Mau. Šlo o protest proti sociálním rozdílům především mezi Kikuji, k nimž se 
přidali ještě kmeny Embu a Meru, a bělochy. Protesty byly podporovány 
nezávislými církvemi a školami, stejně jako velkou částí místního obyvatelstva. 
Vznikla tak aktivní opozice proti koloniálnímu režimu.  

Rebelie zasáhla i skauting. Mezi oddíly, zejména těmi neregistrovanými, bylo 
také mnoho těch, kteří Mau Mau podporovaly. Kikujští skauti sice do akcí aktivně 
zapojeni nebyli, ale tichou podporu rebelům poskytovali. 
Jedním z nejúspěšnějších a nejaktivnějších oddílů v centrální provincii byl po druhé 
světové válce 2.oddíl ve Fort Hall fungující při CMS Kahuia. Když se na počátku 
padesátých let zjistilo, že i ten je podporovatelem Mau Mau a s ním i někteří vysocí 
skautští představitelé, šlo o případ, který způsobil velký rozruch a následovalo 
sesazení činovníků z jejich funkcí. Někteří se vyjádřili, že skauting, vnímaný jako 
školní záležitost si nijak neprotiřečí s podporou Mau Mau ve volném čase.  
Guerilly vypálily více než 50 Kikujských škol, které se odmítly připojit k povstání, 
napadaly učitele a rabovaly. 

Přívrženci guerill byli vězněni, ať šlo o dospělé či mládež. KBSA cítila, že se 
musí rebelům postavit, aby sama nebyla diskreditována tím, že někteří její 
představitelé s nimi sympatizují. V roce 1953 začala otevřeně hlásat svou loajalitu 
vůči státu a přiměla mnoho svých členů ke složení slibů loajality ke státu. Také 
vytvořila několik nových placených pracovních míst: šlo o komisaře, kteří objížděli 
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zemi a hlídali, zda některé oddíly nejsou také „infikovány“ sympatiemi k Mau Mau. 
Také se rozhodla platit vůdce v nejohroženějších oblastech, aby byla větší šance, že 
zůstanou loajální, ale na praxi už nedošlo, protože okamžitě začali ostatní skautští 
vůdcové také požadovat za svou práci plat. 

Ve vězeních v letech 1955 – 56 výrazně narůstal počet mladistvých a poradit 
si s nimi začalo být velkým problémem. Geoffrey Griffin byl dvaadvacetiletý 
skautský vůdce, když se rozhodl založit ve Wamumu v oblasti Embu školu pro 
delikventní mládež. Při práci s chlapci ve Wamumu hrál skauting centrální roli. 
Chlapci tvořili party ve stylu skautských družin, které dohromady i bydlely. Program 
výuky byl výrazně podobný skautskému zaměření a ve volném čase chlapci opravdu 
fungovali jako skautský oddíl. Wamumu se brzy stala slavnou školou a diplom z ní 
znamenal jistou záruku. Ve skautském upraveném slibu, kteří chlapci skládali, bylo 
zahrnuto přímo popření závazku vůči Mau Mau. Zároveň se škola stala místem pro 
explicitní provádění čtvrtého bodu skautského zákona, který se pro Afriku stal 
klíčovým různě interpretovaným momentem už dříve. Úspěch školy ve Wamumu 
brzy napodobily další školy po celé zemi. Griffin i po uklidnění stavu v zemi 
pokračoval ve své práci a založil centrum pro sirotky po povstalcích. Nezáleželo na 
tom, ke které straně se hlásili. Škola ve Wamumu byla po pár letech zavřena, už jí 
nebylo potřeba. 
  V roce 1956 byla rebelie Mau Mau překonána. Kolonialistický režim ztrácel 
rychle autoritu, zejména za to, jak tvrdě se v předchozích letech vůči povstalcům 
zachoval. Političtí vůdci Afričanů i africké obyvatelstvo začali vyjadřovat touhu po 
nezávislosti. Skauting byl jako hnutí spojován s kolonialistickým režimem a proto 
jeho popularita pomalu klesala. Nejen v Keni, podobné procesy probíhaly i v 
Ugandě a Tanzánii. Griffin se rozhodl pracovat pro Kikujské děti, pro něž byl 
skauting příliš formální záležitostí. Na venkově organizoval skupiny dětí do klubů, 
které v třídenních turnusech učil základům zemědělství, hygieny a řemesel spolu s 
běžnou skautskou praxí. Jeho neformální uskupení získala během krátké doby téměř 
dvojnásobnou členskou základnu než měl formální skauting (roku 1958 existovalo 
98 klubů s 11 223 členy). 

Skautské organizace východní Afriky se začaly „poafričťovat“ a v rámci své 
činnosti více propagovaly nezávislost. Jejich obliba následně opět rychle stoupala.  
Obliba se vztahovala převážně na výchovné cíle a působení skautingu, co však 
ztratilo svou dřívější prestiž, byly kroje. Z posledních let před dosažením 
nezávislosti jsou známy případy, kdy lidé házeli kameny po skautovi v kroji nebo jej 
obviňovali z toho, že je přisluhovač vládního režimu.  

Problémem se staly soukromé aktivity vůdců a vůdkyň, kteří byli často 
zařazeni v nějaké protirežimní politické straně. Skauting ztrácel své výlučné 
postavení v africké společnosti. 

Po vyhlášení nezávislosti se nejen v Keni uvažovalo o typu mládežnické 
organizace, která by bylo pro rozvoj země nejvhodnější. Představitelé země uvažují 
o izraelském typu polovojenské organizace kombinované s výukou zemědělství 
vedoucí k většímu ekonomickému rozvoji.  

BSA poskytuje roku 1962 africkým skautským organizacím podporu 
zřízením Comiteee on Africa (Rada Afriky) a postkoloniálnímu skautingu navrhuje 
cesty, kterými může jako hnutí zůstat ve svobodných zemích. Doporučuje 
„afrikanizaci“ ústředí, tedy obměnu členů vedení tak, aby alespoň převažovali 
Afri čané. Kromě doporučení však nechává organizacím volné ruce, a ty poprvé 
mohou přepracovat svůj program, přejmenovat a pozměnit odznaky, odborné 
zkoušky, stupně či věkové kategorie. (3) 
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Počátky a vývoj skautingu v Nigeru 

Niger je příkladem země, ve které se skauting do druhé světové války vůbec 
nerozvinul. Podobně na tom byla v oblasti západní Afriky ještě Guinea. Kapverdy 
jsou pak zvláštním případem, kde je vznik skautingu otázkou posledního desetiletí. 
(4) 

První oddíly se objevily až v roce 1945, ihned po druhé světové válce. V té 
době byl Niger ještě v koloniálním područí Francie. 4.12.1958 se stal nezávislým, 
samostatným státem, který však stále patřil pod francouzskou vládu. O tři roky 
později (3.8.1960) se stal plně nezávislým i na Francii. Oficiálně byl skauting 
založen v r. 1947. (5)  

V sedmdesátých letech byl skauting násilně rozpuštěn militaristickým 
režimem Seyni Kountché. V roce 1993, když se poměry značně uvolnily, začalo 
Národní ustředí mládeže (Direction nationale de la jeunesse) a katolická misie 
(Mission catholique) volat po obnovení skautingu jako hnutí, které přináší mladým 
pozitivní hodnoty. Žádost o pomoc byla adresována i mezinárodním organizacím 
včetně WOSM. Téhož roku skutečně k obnově skautingu došlo a od roku 1998 je 
nigerský skauting zaštítěn francouzskými skauty (Scouts de France) a jejich 
vyslancem Davidem Ogerem. Jeho situace se výrazně lepší od chvíle, kdy se země 
stabilizovala pod vládou Tandja Mamadoua. 

Dnes se skauting rozvíjí zatím pouze v regionech Niamey (kde má 
organizace ústředí), Zinder a Maradi, přesto je i tak největším dětským  
a mládežnickým hnutím v zemi s téměř čtyřmi tisíci členy (0,4% populace). (6) 
Organizace blízce spolupracuje se Scouts de France. (5) 
 
Ghana 1957 – 1966 
 Když africké země získávaly kolem roku 1960 nezávislost, světové mocnosti  
v čele s Čínou, USA a SSSR se snažily využít příhodného okamžiku a navázat s nimi 
přátelské styky. 
 Ghana navázala první diplomatické kontakty se SSSR v roce 1958. Moskva 
hodlala použít Ghanu jako svůj výchozí bod pro šíření komunismu do západní 
Afriky. Na druhou stranu Nkrumah doufal, že mu spojenectví se SSSR umožní 
rozvinout vojenský potenciál země. Nutno dodat, že Ghaně se strategie na nějaký čas 
vyplácela, oproti tomu SSSR nebyl v misi tak úspěšný.  
 Prezident Kwame Nkrumah, vzešlý z prvních svobodných voleb, usedl do 
prezidentského křesla v r. 1960. Byl to muž, který vystudoval na evropských 
univerzitách a proto bylo možné předpokládat jeho proevropský postoj. Počáteční 
Nkrumahova otevřenost vůči USA dávala tušit slibný vývoj mladé republiky, 
prezident navíc obdivoval amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, zejména pak 
jeho tvrdý a nekompromisní postoj v kampani za občanská práva. (7) Během 
několika let však vztahy ochladly natolik, že v Ghaně začaly být omezovány a 
kontrolovány veškeré informační toky. V srpnu 1963 vydala ghanská vláda 
omezující pravidla pro zahraniční kulturní a informační aktivity. Byl zakázán prodej 
zahraniční literatury, sníženy možnosti zapůjčení těchto knih v knihovnách a otvírání 
zahraničních kulturních center v zemi.  Když r. 1964 vystřídal Kennedyho v 
prezidentském křesle Lyndon Johnson, Nkrumahův nepřátelský postoj začíná být 
otevřenější. 4.2.1964 se koná první režimem tiše podporovaná masová demonstrace 
na protest proti americkému nepřátelskému postoji ke Ghaně. V téže době ghanská 
vláda zbavuje funkce čtyři profesory na univerzitě v Akře. Noviny se stávají hlásnou 
troubou vládních, oficiálních názorů.  
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Protiamerická opatření fungují i v následujících letech, přesto nelze říci, že 
by šlo o postoj národa. Je to politika vlády a prezidenta samotného. Noviny přinášejí 
zprávy o americkém rasismu vůči afroameričanům, o praktikách americké policie, 
které se blíží kolonizátorským zvyklostem, atd. 
 Na druhou stranu, ambasáda USA má v zemi natolik pevné postavení, že je 
soběstačná a životuschopná i bez výrazné podpory režimu a tak se i nadále podílí na 
vzdělávání a informování ghanských obyvatel. (8) 
 Nkrumah, který jasně cítil napětí vycházející ze studené války, se celou svou 
vládu snažil o stmelení kontinentu. Jeho snem byla Panafrika, pokračování snu, který 
vznikl na konferenci v Manchesteru, spojení všech afrických zemí. Malé spojenectví 
uzavřel proto aspoň s Mali a Guineou. (9) 

Od počátku vlády hledá Nkrumah ideální hnutí mládeže, které by pomáhalo 
naplňovat jeho plány a zůstávalo pod důslednou vládní kontrolou. Za prioritu 
považuje vlasteneckou a politickou výchovu. Vyzve několik bývalých skautských 
vůdců, kteří pomáhají s pořádáním vzdělávacích a školicích kursů pro nové vůdce. 
Už ovšem ne skautingu. Noví vůdci se uplatňují v Ghanian National Worker’s 
Brigade, která má učit mladé lidi ideálům afrického socialismu, podporovat práci na 
rozvojových projektech, poskytnout smysluplnou práci studentům, kteří se nedostali 
na střední školy, a připravit kandidáty pro vojenskou službu. 

Dětskou a mládežnickou organizací, která nastupuje na místo uvolněné 
skautingem, jsou Young Pioneers, obdoba československého Pionýra. Nkrumah 
vyzývá mládež k masovému vstupování do organizace, která přijímá všechny bez 
rozdílu etnika, pohlaví či barvy kůže. Cílem sdružení je uvědomělá ideologická 
výchova mládeže. Jeho členové jezdí na kursy do SSSR a kromě čilého dopisování 
se sovětskou mládeží probíhají i výměny.  
 Pioneers mimo běžné zábavné a výchovné činnosti podávají pravidelně 
nadřízeným zprávy o protistátních činnostech lidí kolem sebe. Dalším jejich úkolem 
je patřičně oslavovat Nkrumaha a tak dotvářet kult kolem jeho osobnosti. (8) 
 Hned v prvním roce fungování organizace přijíždí do země několik 
představitelů Malawi, kteří mají zájem uplatnit stejný model organizace ve své zemi, 
bude-li se jim zamlouvat. Po shlédnutí však konstatují, že hnutí chybí dostatek 
disciplíny, a obracejí se k izraelskému modelu. (3) 
 Skauting není podporován, dalo by se říci, že živoří a přežívá z prostředků, 
které si vytvořil ještě za koloniální nadvlády Britů. 
 V samotném hlavním městě stojí několik skautských center, ve kterých se 
odehrávají nejen skautské interní akce, ale často i aktivity pro ghanskou veřejnost. 
Za všechny jmenujme např. výstavy a interaktivní programy americké ambasády na 
téma "Afričané ve Spojených Státech Amerických" či „Pokroky černochů v USA“, 
které bylo možné shlédnout jak v chlapeckých, tak dívčích skautských centrech. (8) 
 Roku 1966 je vojenským převratem Kwame Nkrumah svržen a Ghana se,  
i když rozštěpená a hospodářsky zdecimovaná, stává svobodnou a nezávislou zemí. 
V prvním roce své nezávislosti, r. 1966, se chlapecký skauting registruje u WOSM  
a dívčí žádá o členství ve WAGGGS. (4) (10) Roku 1969 je rozvíjející se dívčí 
skautská organizace přijata jako plnoprávný člen do WAGGGS.  
 
Etiopie 
 Skauting zde vznikl relativně pozdě, až v r. 1933, zůstal nerozpoznán WOSM 
a po pěti letech byl násilně přerušen 2. světovou válkou. Obnova v r. 1945 navázala 
na předválečnou skautskou tradici, ale teprve v r. 1948 skauting v Etiopii 
zaznamenal větší zájem mladých, kteří začali ve větším počtu do skautingu 
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vstupovat a skautské programy směřující k výchově dobrého občana se začaly 
úspěšně šířit i do etiopských škol.  
 V roce 1960 dochází v Etiopii k druhému přerušení skautingu, tentokrát 
z důvodu změny režimu v zemi. (11) Marxistický vojenský režim* organizaci 
rozpouští a zabírá také její veškerý majetek včetně nemovitostí (Skautská organizace 
už v té době měla několik tréninkových center, jedno nově otevřené u jezera 
Langano). Jako důvod je uvedena skutečnost, že skautský slib, který v sobě nese 
náboženské prvky a hodnoty, se neslučuje s nastupujícím režimem. (12) Nový režim 
přinesl socialistickou ekonomiku se silnou státní kontrolou. Trval přes třináct let, ale 
v roce 1991 došlo k decentralizaci a postupnému uvolňování poměrů. 
 
 
* nazývaný Derg, slovo ze zaniklého jazyka Ge’ez znamenající shromáždění, radu; v Etiopii se 
používalo pro instituci Coordinating Committee of the Armed Forces, Police, and Territorial Army, 
tedy zastřešující orgán ozbrojených sil, policie a státní armády 
 
R. 1995 je článkem 512/59 skauting v zemi obnoven a v roce 2002 i opětovně přijat 
do mezinárodní skautské organizace WOSM. (11) 
 
JAR 
 V roce 1948 se k moci dostává Nacionalist party (Nacionalistická strana) a  
s ní režim, který je označován jako apartheid*. Rasová otázka vyhrocuje situaci  
a vytváří ghetta pro Afričany a barevné. Tím se ztěžuje i fungování skautských 
oddílů. Jeden z představitelů afrického skautingu v Jižní Africe vypráví, jak ho na 
ulici zastavil policista, který se divil, vida ho v kroji, že i Afričané mohou být 
skauty. Školy a další organizace, které v předchozím období sponzorovaly skautské 
oddíly, jsou vypalovány a vyrabovány. Skauti tak zůstávají často bez základních 
prostředků pro činnost. Přístřešky vybudované v ghettech jako náhrada za školy a 
klubovny, jsou opětovně ničeny bezpečnostními složkami státu, které prý tak potírají 
ilegální přistěhovalectví.  
 Školy učí děti přijmout nové rasově politické a sociální pořádky za správné. 
Nacionalisté vnímají skauting jako importovaný britský produkt, a jako takový ho 
odmítají. Stát skautskému hnutí v důsledku těchto názorů odebírá státní podporu  
a příspěvky. Na nedostatečné finanční zdroje a chudé poměry většiny afrických 
skautů doplácejí nejvíce samotní vůdci, a to doslovně. V roce 1960 byl roční 
příspěvek na činnost hnutí pouze mezi 10 a 30 centy, přesto mnohdy za celé oddíly 
platil právě vůdce – z vlastní kapsy. I odznaky se daly koupit za cenu jednoho centu, 
ale ani na to spousta dětí neměla. Oddíly se v následujícím období snaží hledat 
finanční zdroje všemi možnými způsoby, ale i běžná sbírková činnost v kroji se 
stává nebezpečnou a vydělávání peněz pro neziskovou organizaci je také v roce 1966 
postaveno mimo zákon. I jako levná pracovní síla či dobrovolníci pracující zdarma 
jsou Afričtí skauti zatýkáni, když např. pomáhají svým bílým sousedům.  
 Z druhé strany – Afričanů – je skauting stále vnímán jako hnutí přinášející  
a podporující pozitivní hodnoty. Navíc v této těžké době se stává možností útěku od 
všedního utlačovaného života. Být skautem skýtá zábavu, rozptýlení, ale i drobná 
privilegia, která činí život v apartheidu snesitelnějším. Skauty se v tomto období 
stávají převážně středostavovští studenti. Také mezinárodní podpora pomáhá 
skautingu přetrvat. 
 Pro vůdce je motivací a důvodem, aby zůstali a pokračovali v práci,  
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i povinnost pracovat pro zlepšení vztahů a vytvoření opravdového bratrství skautů na 
celém světě, které právě v těchto letech tak chybí. Je až paradoxní, jak často se 
apolitické hnutí skautingu dostávalo do proudu politických zájmů. 
 Na počátku padesátých let se ohledně jihoafrického školství schází komise 
expertů na vzdělávání a výsledkem je roku 1953 Bantu Educational Act (Zákon  
o bantuském vzdělávání). Ten definitivně rozděluje školy dle rasy a přesně stanovuje 
učební osnovy. O pět let později vzniká Department of Bantu Education (Oddělení 
pro bantuské vzdělávání – DBE), které kontrolu školství v zemi ještě upevňuje. 
Školy, které neprojdou prověrkou nebo odmítají dle nařízení vyučovat, jsou zavřeny 
či ponechány bez finančních prostředků. Zákon mimo jiné doporučuje školám, aby 
navázaly vztah s nějakou vhodnou volnočasovou institucí pro mládež. O skautingu  
 
 
 
* slovo apartheid bylo přejato z afrikaans a znamená oddělený vývoj, segregaci 
tím pochopitelně nemluví. Přesto je skautskému hnutí umožněno fungovat. Musí 
přísně dodržovat zákon a segregaci, všechny čtyři větve SABSA – bělošská, africká 
(African Boy Scout Association vznikla přejmenováním Pathfinders - ABSA), 
indická a míšenecká -  pracují zásadně odděleně. 
 V roce 1957 jsou v Jižní Africe přibližně polovinou populace děti. Zákon 
zapříčiňuje mnohem větší delikvenci mladistvých, po ulicích se potulují obávané 
dětské gangy. Skauting živoří a jen málokde je schopen účinně pomoci. 
Navíc dochází ke změnám i ve struktuře SABSA. Náčelník Pathfinders a pozdějších 
ABSA je po lživém obvinění odstraněn a nově jmenovaní náčelníci nebělošských 
větví skautského hnutí jsou nadále pouze nastrčenými figurami v rukou bělošského 
náčelníka.  
 Mnohé problémy znamená apartheid i pro samotné skautování. Vzdělávací 
akce, společné tábory či alespoň tábořiště . Vše najednou končí, stejně jako skautská 
přátelství napříč africkým skautingem. 
 V šedesátých letech se podařilo objevit ve venkovských oblastech 
neregistrované skautské oddíly, nejen že často byly rasově smíšené, ale některé 
čítaly až 700 členů, přestože doporučený počet se pohyboval kolem 30. Takové 
oddíly byly nejčastěji sponzorovány nezávislými africkými církvemi. Dobře 
fungovaly, ale bez dozoru měly možnost provést se skautskou myšlenkou, co bylo 
libo. Proto nebylo výjimkou, když měly vlastní slib či zákon, který dle nich lépe 
vyjadřoval náboženské přesvědčení. 
 Stejně tak se objevovaly koedukované oddíly, které SABSA potírala. Ne však 
stoprocentně, protože některé z chlapeckých oddílů při školách měly v čele učitelku 
– vůdkyni. Mezinárodní skauting však při mnohých příležitostech dával apartheidu 
najevo, že čtvrtý bod zákona stojí výše, návštěvy ze světového ústředí se sešly  
i s představiteli ABSA a komunikovaly se zástupci barevných na světových 
jamboree.  
 I šedesátá a sedmdesátá léta znamenala pro Jihoafrickou republiku období 
přísné politiky apartheidu. Dále existují čtyři oddělené větve skautského hnutí. 
SABSA má hlavní starost, aby i na ni nedopadly sankce mezinárodní veřejnosti za 
apartheid. Tlak WOSM na počátku sedmdesátých let má za příčinu roku 1977 
svolání konference známé pod názvem Quo Vadis, na které se všechny skautské 
větve potkávají u kulatého stolu a uzavírají dohodu o spolupráci, jež je dovršena 
vytvořením jednotné jihoafrické skautské organizace South African Scouting 
Association (Jihoafrická skautská organizace - SASA).  
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 Zároveň s dohodou prosí SASA liberární tisk Jižní Afriky, aby změnám  
v hnutí nevěnoval přílišnou pozornost, a nezmařil tak úsilí vedoucích skautských 
představitelů. Sama dohoda však vyvolala v hnutí značné názorové pnutí, někteří 
pracovníci na protest proti nemorálnímu jednání odstoupili, další odmítli vést kurs 
pro africké skautské vůdce, atd. 
 Nový skautský náčelník Collin Inglis však dokázal přesvědčit ty, kteří 
dohodu odmítali o tom, že to prospěje celému jihoafrickému skautingu. A tak přesto, 
že v zemi je spolčování napříč rasami ilegální, skauti jsou prvními, kteří se zákonu 
staví na odpor. Naštěstí nenásledují žádné perzekuce ze strany vlády.  
 Výsledek konference uklidnil i představitele skandinávského skautingu, kteří 
předchozích několik let prosazovali, aby byla SABSA vypovězena z International 
Scout Federation. C. Inglis ubezpečuje světovou skautskou veřejnost, že skautská 
organizace je na vládě mnohem méně závislá než bývají organizace v dalších 
afrických zemích. Přesto však v r. 1979 získává od jihoafrické vlády 100 000 randů 
na stavbu skautských výcvikových center a platy několika komisařů pro nábor do 
skautingu.  
 Dohoda 1977 vrací jihoafrickému skautingu před světem alespoň zčásti jeho 
původní tvář. Po pádu apartheidu se v roce 1994 stává novým náčelníkem 
organizace Nkwenkwe Nkomo, skaut, který strávil šest let ve vězení za organizaci 
černošské politické strany, a patronem organizace je prohlášen prezident Nelson 
Mandela. Skauting se konečně stává jihoafrickým hnutím pro všechny mladé lidi. (3) 
 
Demokratická Republika Kongo 

Po válce stoupá počet skautských oddílů. Oficiálně byl skauting založen 
v Kongu r. 1940 Belgičany, kteří zemi spravovali. Poté, co se k moci po převratu 
dostal Joseph-Désiré Mobutu (1965), ztratil skauting jakoukoli vládní podporu,  
v r. 1972 byl zakázán a nahrazen skupinami mladých – jeunesse pionière, které 
podporovali politickou linii vlády a převzali metodu i prostředky skautingu.  

Mnoho oddílů pokračovalo nelegálně v činnosti, jejíž těžiště spočívalo ve 
službě. Schůzky se konaly např. v kostelích. Po revoltě skautských vůdců v r. 1986 
byl skauting opět povolen a okamžitě se začlenil do mezinárodních organizací. (14) 
(15) 
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4. Skauting na konci tisíciletí a jeho pozice 
 

a) Co je společné – základní kameny skautingu 
 
 Uvádějí se tři pilíře, na kterých skauting na celém světě stojí a z nichž 
vychází. Zůstávají neměnné, zatímco celé hnutí se prostředky a cíli přizpůsobuje 
společnosti, které slouží. 
Principy povinnosti (odpovědnosti): k sobě, k ostatním, k bohu 
Skautská metoda je světovým unikem, neboť v sobě spojuje 10 (nebo dle pojetí 
WOSM 7) prvků, které svou kombinací umožňují efektivně dosahovat stanovených 
cílů. Odlišuje skauting od ostatních dětských a mládežnických hnutí, protože poslání  
i principy má skauting společné s dalšími organizacemi. 
Poslání skautingu – úkolem skautingu je vychovávat lidi všestranně rozvinuté 
a připravené na aktivní zapojení do života společnosti, ve které žijí. 
 

b) Co je odlišné 
 
Finanční zdroje afrického skautingu 
 
 V roce 1963 byl pod světovou skautskou kanceláří zřízen The Scout 
Universal Fund (SUF), tedy U – fund, který měl za úkol poskytovat potřebné 
prostředky pro rozvoj skupinám, které je z jakýchkoli důvodů nemají. Do fondu 
přispívají skupiny i jednotlivci, dárci jsou jak lidé z hnutí, tak i jeho příznivci. Zde 
stojí Afrika na druhé straně než Evropa, která je kromě výjimečných případů 
dárcem, zatímco Afrika jednou z oblastí, která nejčastěji z fondu čerpá.  
 V r. 2002 ARO požádala o příspěvek z fondu a bylo ustaveno, že ho nyní 
může po tři roky čerpat. Projekty, které napomáhají rozvoji Afriky v letech 2003 – 
06 jsou tedy spolufinancovány SUF. Důležitým hodnotícím hlediskem je přínos pro 
širokou komunitu, jíž se projekt týká.  
 Omezené zdroje SUF prozatím umožňují žádat částku do 1 000 amerických 
dolarů na projekt. R. 2005 požádala Afrika o prodloužení čerpání, proto nyní může 
využívat finance SUF do r. 2008. (1) 
 Domnívám se, že podpora těchto akcí je jedním z kvalitních způsobů, jak 
zlepšovat životní úroveň lidí v Africe. Neposkytuje anonymně částku peněz státu či 
organizaci, jako se dnes prostřednictvím světových zdrojů často děje, ale skrze 
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místní lidi, kteří mají vůli ke změně, pomáhá dosahovat vytyčených cílů finančním 
příspěvkem určeným na konkrétní projekt s konkrétními cíli. 
Světová banka ostatně od roku 2003 vede jednání i s africkým skautským hnutím  
v zastoupení Ibrahima Kitizo z Ugandy o co nejúčelnější pomoci Africe. Prozatím 
došlo ke shodě ohledně témat, která mohou být pro africké skatuské organizace a její 
donátory společná: 

• HIV/AIDS a riskantní chování  
• Vzdělávání 
• Předcházení konfliktům 
• Zaměstnanost mladých 

Komunikaci povede Světová banka s organizacemi, které v Africe pracují s mladými 
lidmi. 
 Každoročně jsou v africkém regionu také vydávány materiály, které mají 
sloužit jako propagační materiál či jako lákadlo pro případné sponzory: skautské 
kalendáře s fotkami z dění v africkém skautingu. 
 Finanční situace skautských organizací v Africe je taková, že mnohé země 
nemají ani  peníze na registrační a členské poplatky pro členství v mezinárodních 
skautských společenstvích (Svazijsko, Burkina Faso, Sierra Leone, Kamerun, Čad, 
Nigérie, Komory, Libérie, Madagaskar), proto bývají podporovány nejčastěji 
evropskými skautskými organizacemi. (1) 
 
Organizační struktura 
 
 Územně je africký skautský region rozdělen na zóny: východní, západní, 
centrální a jižní. Představitelem každé je sekretář. Národní organizace je řízena 
skautským ústředím s několika placenými pracovníky, kteří obvykle zajišťují 
komunikaci navenek i dovnitř hnutí, ekonomický chod organizace a hlídají směr, 
kterým se má organizace v příštích letech ubírat a který byl schválen valným 
shromážděním. Nezbytností je zahraniční sekretář či zpravodaj, který zajišťuje 
komunikaci s mezinárodními složkami skautského hnutí. Není však neobvyklé, že 
tento vykonává svou funkci jako dobrovolník.Někdy bývají placeni ještě lidé 
odpovědní za program a také ti, kteří se podílejí na tvorbě tiskovin v organizaci, ať 
už jde o časopisy nebo náborové letáky či reklamy k propagaci hnutí. Toto vše se 
neliší od evropských struktur. 
 V Africe většinou platí minimalistická varianta, placeno bývá malé množství 
lidí a většinu práce vykonávají dobrovolníci. Protože jsou africké národní skautské 
organizace často teprve v počátcích svého působení, jsou světovou skautskou 
kanceláří (World Scout Bureau) skrze Kancelář africké oblasti (Afričan Regional 
Office - ARO) pro pracovníky ústředí pořádány zdarma různé typy výukových 
seminářů, které jim pomáhají lépe a efektivněji vykonávat svěřenou funkci a navíc 
umožňují navazovat kontakt s organizacemi v podobné situaci. 
 Tématy seminářů bývá projektové řízení, práce s dobrovolníky, komunikace 
do hnutí i navenek nebo fundraising. Semináře a projekty tohoto typu bývají 
organizovány zpravidla ARO, ale často s finanční podporou zejména amerických  
a evropských skautských národních organizací.  
 Existují podobné vzdělávací stupně jako v Evropě: Preliminary Training 
Course*, Leader Course** a Woodbadge***. 
 Například v Nigeru jsou placeni pouze dva stálí zaměstnanci na 5 000 skautů. 
Slovenské ústředí se srovnatelným počtem členů (7 000) platí 9 zaměstnanců.  
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Pro lepší vedení národních organizací vyšla v roce 2003 příručka ARO 
o managementu, plánování, fundraisingu a dalších základních tématech, se kterými 
se každá organizační složka potýká. 

Organizace bývá na rozdíl od Evropy často spjata s vládou, v mnoha 
afrických zemích (např. Mali, Niger, Kapverdy, Burkina Faso, Pobřeží Slonoviny) 
 
 
* něco na způsob našeho čekatelského kursu 
** odpovídající zaměřením našemu vůdcovskému kursu 
*** odpovídá naší Lesní škole, pouze s rozdílem, že kursy nazvané „woodbadge“ jsou skautsky 
mezinárodně uznávané, což není případ naší lesní školy; jde však pouze o formální stránku, nikoli o 
obsahový rozdíl 
existují Ministerstva pro mládež, kde nezřídka pracují představitelé skautingu. 
Úzkou spolupráci organizace navazují s jednotlivými ministerstvy, kromě výše 
zmiňovaného to bývá ještě Ministerstvo zdravotnictví (např. projekty v Angole 
probíhají pod záštitou Ministry of Health). Prezidenti států se také někdy stávají 
patrony skautské organizace. 

Každé tři roky pořádá ARO Africkou skautskou konferenci, která reaguje 
skrze představitele skautských organizací na aktuální potřeby hnutí v Africe. 
Poslední se konala v roce 2004 na Mauritiu, další bude ve Rwandě. 
 
Program 
 
 Kromě obecného poselství si obvykle každá země klade nějaké svoje priority 
mezi cíli. Někdy jde o vyzdvižení cíle na určitý časový úsek, jindy o celkové 
zaměření výchovy dle potřeb místní společnosti. Všeobecným cílem afrického 
skautingu je zvýšení kvality života jedince. Děje se tak skrze službu komunitě  
a programy vedoucí k efektivnímu rozvoji.  
 
Výchova k míru – hlavní cíl 
 Naplnění tohoto cíle je v některých afrických zemích přímým předpokladem 
pro vůbec jakoukoli existenci skautingu. Proto se s tímto cílem setkáme v africkém 
skautingu častěji než např. v Evropě, kde tato oblast bývá spíše obecněji skryta pod 
Multikulturní výchovu a toleranci. 
 Africké organizace jsou také nebývale otevřené, velká většina přijímá 
chlapce a dívky libovolného vyznání a neklade příchozím téměř žádné vstupní 
podmínky či omezení. I tím se skautingu v Africe daří zasahovat velkou část dětské 
populace. 
Cíl míru se projevuje mimo jiné i v symbolech organizací. Togo má na svém 
národním skautském odznaku holubici míru. 
 V posledních letech také přibývá konferencí a akcí k tomuto tématu, i to 
naznačuje, jak palčivě Afri čané tento problém vnímají. Sympozium „Skauting, cesta 
k míru“ se v r. 2003 konalo v Pobřeží Slonoviny a sjeli se zde skautští představitelé 
zemí, v nichž se v posledních letech odehrával válečný konflikt. Pořádající 
organizace, The Association des Scouts de Cote d'Ivoire (ASCCI), již od roku 2002 
pomáhá těm nejzranitelnějším ve své zemi, ženám a dětem, a poskytuje jim přístřeší 
ve skautském domě Maison Carée. 
 Témata, která byla pro konferenci klíčová, jsou z našeho pohledu 
Středoevropana velmi exotická, Skauting a mír, Děti a mladí – první oběti konfliktů, 
Násilí a nenásilí a Společné budování nového života po konfliktu.(1) 
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 Ukazuje se, že síť afrických skautských vůdců je schopná poměrně účinně 
ovlivňovat společnost a zasahovat v obtížných situací, a proto jsou jednotlivé 
skautské organizace vyhledávanými partnery pro nové vlády po konfliktech. (2) 
Rwandská skautská organizace zase spravuje uprchlické tábory v Demokratické 
Republice Kongo a Tanzánii, a to nejen formálně, ale přímo skrze své mladé členy, 
kteří tam pracují. Jednoznačně tak podporuje mírovou výchovu mladých skrze 
konfrontaci s osudy etnických uprchlíků. 
 Projekty, které probíhají po celé Africe, fungují pod heslem „Gift of peace“ 
(Příspěvek k míru). Skauti tak naznačují, že veškeré jejich práce na poli alfabetizace, 
boje proti AIDS i pomoci potřebným, směřují k hlavnímu cíli – udržení míru  
v Africe. 
 
Alfabetizační práce 
 Jednou z běžných náplní skautské akce v Beninu je osvěta zaměřená na 
alfabetizaci obyvatelstva. V zemi, kde číst a psát umí pouze 34% obyvatel nad 15 
let, je tato služba společnosti velmi žádaná. Někdy i samotný oddíl slouží jako místo 
základního vzdělávání, zejména ve venkovských oblastech. 
 
Výchova pro místní rozvoj  
 Skautská pekárna je obchodem, který v Evropě nejspíš nenajdeme. V Keni 
však nyní místní skautští dobrovolníci, kteří pečou chleba pro místní obchody ze 
surovin vlastní farmy, získali grant od ARO, aby si mohli zakoupit několik kol 
potřebných k rozvozu zboží.  
 Farmy a hospodářská zařízení jsou v Africe běžnou součástí vybavení 
skautských organizací. Učení se činností pomáhá naučit mladé lidi zemědělským 
pracím. V dnešní době jde už však ve většině zemí spíše o doplňkovou dovednost, 
protože sami mladí Afričané touží po lepším zařazení.  

V Beninu ve starém městě Ouidah stojí již dvacet let skautské výcvikové 
zemědělské středisko. Je jedním z prvních na kontinentě. (1) 
 
Služba 
 Služba je pevnou součástí skautské metody na celém světě. Málokde ale stojí 
tak v popředí jako v africkém regionu. Projekty zaměřené na širokou škálu 
potřebných, se v Africe využívají více než kde jinde. Už z historických pramenů 
můžeme uvést například projekty týkající se osvěty v otázkách základní hygieny  
u venkovského obyvatelstva ve třicátých letech v Keni. 
 Původní náhled na službu jako součást skautingu byl v Africe mírně 
problematický. U nás chápeme službu jako pomoc potřebným. Největší část 
potřebných se po celém světě vyskytuje mezi nejchudšími. V první polovině 
dvacátého století byla koloniální společnost Afriky velmi přísně rozvrstvena dle 
sociálních, etnických, rasových, genderových a jazykových důvodů. Pomoci jako 
muž například ženě s nošením vody znamená výsměch lidí kolem za vykonávání 
ženských prací, stejně tak v Jižní Africe nebyla pro bělocha vítaná pomoc černocha. 
(2) 
 Služba je tak jako všude jinde zakomponována do zkoušek a stupňů, kterými 
skauti procházejí. Typy se však liší. V Africe je tedy možné záskat třeba odbornou 
zkoušku Iniciativy proti AIDS, ke které vyšla i samostatná příručka a obsahuje 
rozvrstvení úkolů pro různé věkové kategorie. Jednotlivé projekty týkající se AIDS 
jsou motivovány závazkem WOSM pojmout AIDS jako jedno ze svých klíčových 
témat. (1) 
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V dnešní době se skauti snaží pomáhat společnosti, ve které žijí, a protože 
potřeby jsou různé, lze v Africe nalézt i nespočet různých projektů. Pro přehled  
o druhu služby, kterou skauti v Africe provádějí, uvádím v příloze seznam 
dohledatelných projektů za posledních pět let. Obecně je lze rozdělit do tří hlavních 
oblastí: výchova k prevenci, výchova k míru a výchova dětí v obtížných životních 
situacích. 
Je přinejmenším zajímavé sledovat věkové rozvržení skautů, kteří pomáhají. Oproti 
Evropě panují v Africe i v tomto značně odlišné podmínky. V Evropě převládá 
služba jako roverská činnost (věk 15 – 26 let), mladší děti zpravidla pomáhají pouze 
při určitých typech sbírek či ekologických činnostech. V Africe je největší část 
projektů organizována skauty a skautkami, tedy dětmi ve věku zhruba 10 – 16 let.(3) 
V Nigérii shánějí peníze pro své vrstevníky v nemocnicích dokonce už vlčata, tedy 
děti ve věku 7 – 10 let. 

V Demokratické Republice Kongo je služba zaměřena k místní komunitě  
a zahrnuje sbírání odpadků, stavbu domů pro bezdomovce; v r. 1997 skauti pomáhali 
v uprchlických táborech a nemocnicích u hranic se Rwandou, často i se zbraní 
v ruce. (4) 
 
Propagace 
 

Práce s médii a prezentace skautingu je zatím pro Afriku „hudbou 
budoucnosti“. Přesto se v posledních letech objevilo několik zajímavých 
propagačních nápadů. V Keni poskytují národní aerolinky jednu stránku svého 
magazínu každoměsíčně skautské organizaci zdarma k propagaci hnutí. Ghanští 
skauti pořádali v roce 2005 veřejnou snídani, kdy na ulicích vybízeli občany, aby 
posnídali se skauty a nabízeli jim i pečivo zdarma. Akce sloužila ke zviditelnění 
skautů na veřejnosti. (1) 

Moderní prostředky propagace se pomalu dostávají i do afrického skautingu.  
Internet je doposud využíván skauty velmi zřídka, v některých zemích ani národní 
skautská organizace nemá webovou stránku. Výjimkou je Jihoafrická republika (5)  
a Zimbabwe, (6) kde kromě informačního národního webu existují stránky mnoha 
oddílů. Skupinám, které nevědí, jak si stránky vytvořit navíc skautská kancelář 
poskytuje stručný návod a kontakty na lidi, kteří mohou pomoci. Z důvodu 
nemožnosti připojení se pak se ani většina organizací Afriky neúčastní každoročního 
JOTI – Jamboree on the Internet, které celosvětově probíhá v říjnu. (7) 
 

c) Největší problémy afrického skautingu 
 

Pokusím se identifikovat oblasti, které jsou skautskými slabinami typickými pro 
Afriku. Problém není v hnutí samotném, ale podmínkách, ve kterých existuje a 
v tom, co si s sebou nese z minulosti. Společnost selhává v základních oblastech 
svého vývoje a skauting, který je v Africe v roli jakéhosi zaštiťovatele výchovy 
nemá v nevhodných podmínkách šanci pracovat s prostředky, kterými by dosahoval 
svých cílů. 
 
Nedostatek členů 
  Přesto, že v některých zemích se hlásí ke skautingu až 15% obyvatelstva 
(Gambie), celkový podíl skautů na populaci Afriky činí přibližně 1%. 
Africké země si prostřednictvím různých projektů dávají závazky ohledně navýšení 
počtu členů, např. Mauritius plánuje v nejbližších letech navýšit o 25% svou 
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členskou základnu, která v současné době tvoří asi 4% populace. Hlavním 
problémem současné doby je, že se skauting, tak jak byl zvyklý z minulosti, drží 
převážně u církevních objektů. Důvodem je finanční podpora, která nejčastěji 
přichází od škol či církví. Skauting se však takto nemá možnost plně otevřít a oslovit 
veškerou mládež. 
  Prostředky, které země pro zvýšení členské základny používají, jsou také 
odlišné od těch, které používáme v Evropě. Plánují skauting importovat přes učitele 
do škol, otevřít ho dětem všech vyznání, etnik a jazyků. (8) 

 
Nedostatek vůdců 

Kromě několika málo zemí, ve kterých skauting stabilně funguje, i třeba  
s menší členskou základnou (např. Uganda), jsou kursy pro vzdělávání a trénink 
vůdců teprve v počátcích. (9) V Ghaně nebyl uskutečněn již deset let ani jeden kurs, 
a proto má vážně problémy s lidmi, kteří by mohli vést a vychovávat děti. Podobná 
situace je i v dalších zemích, proto ARO pořádá mezinárodní kursy, které částečně 
pomáhají se stabilizací národních organizací. 

V roce 2004 navíc ARO dostala prostřednictvím Jacobsovy nadace 1 000 000 
dolarů na projekt „Podpora afrických vůdců – zajištění africké budoucnosti“. 
Prvních šest zemí, Mauritius, Burundi, Niger, Gambie, Etiopie a Jižní Afrika, tedy 
již dva roky čerpá podporu na rozvoj instruktorské základny v zemi. 
Oblasti, ve kterých jsou vůdci v Africe trénováni, se někdy mohou zdát příliš 
specializované, ale v místních podmínkách bývají často právě skauti největšími 
odborníky na místní problematiku. Např. v Burundi prochází část vůdců výcvikem 
pro práci streetworkera s dětmi ulice, na Mauritiu zas vůdci pro proškolení učí děti  
v oddílech hrát na hudební nástroje, čímž dětem suplují hudební výuku a dávají šanci 
talentovaným dětem, aby se v hudbě prosadily v životě a v Gambii učí vůdci děti 
znát pravidla silničního provozu a hlídají spolu s nimi bezpečnost silnic. Pro 
následující fázi projektu v r. 2006 se mají zapojit Rwanda, Seychely a Angola. 

V Zambii se snaží vyřešit nedostatek vůdců jinak. V uplynulém roce provedli 
skautští instruktoři několik školení na úrovni čekatelského kursu pro učitele na 
základních školách. Poté se snaží učitele motivovat, aby při svých třídách zakládali 
skautské oddíly. Výsledek akce zatím není znám. (1) 

Zajímavý je případ skautského zakladatele z Libérie: Windell Weah byl 
vůdcem suchozemského oddílu, ale po čase založil vodní skauting v zemi, kterému 
teď dělá náčelníka. Nutno dodat, že mu je 21 let. (10)  
 
Nedostatek prostředků 

Všeobecný nedostatek základních životních potřeb u většiny obyvatel Afriky 
se odráží i ve skautingu. Chybí prostory, finance i materiály, které ačkoli nejsou ve 
skautingu nepostradatelné, umožnily by zajímavější a atraktivnější program a vůbec 
úspěšnější naplňování poslání. 
Materiální zabezpečení jednotlivých oddílů mimo několika úspěšných a již mnoho 
let fungujících komunit zřídkakdy převyšuje základní vybavení potřebné pro činnost. 

Mnohé oddíly mají jako svou klubovnu školní třídu po vyučování, stejně tak 
prostředky, které mohou afričtí vůdci využít k programu, jsou nesrovnatelně chudší 
než u nás. (1) Zatímco v ČR skauting platí za nejlevnější dětský kroužek, v Africe 
jsou mnozí, za které musí členské příspěvky platit sponzoři. 
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5. Možné cesty afrického skautingu, jeho role, cíle a pravděpodobný směr  
 

a) strategie WOSM 
 
 Pro každý rok vypisuje WOSM několik priorit, které jsou orientovány na 
oblasti, které je potřeba rozvíjet a zaměřit se na ně. Při jejich sestavování vychází  
z pozorování i statistických údajů o skautingu z jednotlivých zemí. Priority však 
slouží pouze jako doporučení, a zejména proto jsou formulována velmi vágně, aby 
ponechávaly prostor pro interpretaci dle místních podmínek. (1) 
 Afrika priority přepracovala a vydala jako "10 Years Development Plan " – 
desetiletý plán rozvoje, který by měl skautingu pomoci účelněji dosahovat svých 
cílůa řešit jeho nejzávažnější problémy. Plán je pro všechny země závazný a byl 
schválen na africké konferenci 2004. (2) Nejdůležitější na jeho ratifikaci je fakt, že 
32 skautských náčelníků tak dalo najevo, že považují skauting za hnutí, které má 
potenciál měnit a zlepšovat společnost skrze výchovu mladých.  
Pro rok 2005 / 2006 jde dle WOSM o následujících sedm priorit, které se promítají 
do Plánu: 
 

1. Zapojení mladých lidí 
 Klíčovým cílem v této oblasti je znovuoživení skautské metody, jednoho ze 
základních kamenů skautingu. Ta podtrhuje snahu o maximální zapojení mladých 
lidí do veškerého programu, jejich rozhodování a řízení vlastního života ve 
skautingu. Realizuje se skrze spolupráci mladých s dospělými, kde jsou obě strany 
rovnocennými partnery, práci s družinovým systémem, v němž je každý člen družiny 
zodpovědný za její práci a také skrze zájem a spoluúčast každého jednotlivce na jeho 
osobním rozvoji, který přechází postupně od výchovy k sebevýchově. 
 Po světě se konají pravidelně konference mladých a toto téma bylo hlavním 
bodem programu v Tunisku v r. 2005 i na Africkém fóru mladých, které se 
uskutečnilo o rok dříve na Mauritiu. Obě akce byly připravovány skrze African 
Regional Office (ARO). Jmenovitě se na přípravách podílel např. Abdoulaye Sene, 
což je bývalý regionální ředitel afrického skautingu*. 
 Akce 1st Africa Gathering, která proběhla v roce 2004 v Mukono, v Ugandě, 
zas nabídla vůdcům ze zemí především východní Afriky hledat nové prostředky  
a cesty, jak zaujmout děti a efektivně pracovat s cíli organizace. Evropští 
pozorovatelé mohli jen konstatovat, že mnohé programy a metody ovládají naši jižní 
kolegové lépe než my sami. 
 Z porovnání zapojení mladých v Evropě a Africe, vychází vítězně africký 
region. Důvodem však není to, že by se cíleně více prosazovala tato metoda v Africe 
než u nás, ale skutečnost, že specifikem afrického skautingu je téměř samospráva 
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mladých, neboť dospělí často mají více starostí s vlastní obživou, prací či dokonce 
odcházejí z domovské země. Další příčinou nedostatku dospělých v africkém 
skautingu pak jsou i místní občanské války a nepokoje.  
 

2. Dospívající 
 Tato priorita si klade za cíl pomoci národním skautským organizacím, aby 
uměly efektivně odpovídat na přání a očekávání dospívajících. To přispěje ke  
 
 
* do funkce se dostal poté, co ředitel Kiraithe Nyaga při skautské návštěvě Libérie za účelem pomoci 
ARO na obnově skautingu v zemi, přišel o život při pádu letadla. (3) 
  
zvýšení počtu členů v tomto věku a ukáže skautskou organizaci jako místo, které 
pomáhá mladým lidem v jejich přechodu do dospělosti. V Africe je tento problém 
stejně naléhavý jako jinde po světě, jeho specifikem je však velice nízká populace 
dospívajících nejen v zemích zničených válkou. V Libérii šla během letošního roku 
všemožnými komunikačními kanály výzva, aby se ozvali vůdci, kteří mají zájem 
vést zas oddíly, a nyní se ujasňují počty lidí, kteří přežili nepokoje posledních 
měsíců. 
 

3. Dívky a chlapci, ženy a muži 
 Cílem je pomoci národním skautským organizacím vytvářet rovné podmínky 
pro obě pohlaví na všech úrovních. To by mělo přinést pro každého nové možnosti 
skrze zvýšení počtu mladých členů i vůdců a vyústit v rovnocennější rozdělení 
funkcí mezi muži a ženami. 
 Zdá se, že se v africkém skautingu stále více objevují ženy, na poslední 
africké skautské konferenci jich bylo téměř o polovinu více než na předchozích 
akcích, v prosinci 2004 pro ně navíc vicekomisařka Victoria Nalongo uspořádala 
několikadenní soustředění na Mauritiu, kde ženy ve vyšších funkcích měly možnost 
sdílet své zážitky a mluvit o svých problémech v rolích, které hrají. Zde též vešlo  
v platnost usnesení vytvořit komunikační síť pro ženy v africkém skautingu, které 
dnes jsou důležitým vzorem pro ostatní a příkladem rovnocenného dělení rolí pro 
celé společnosti afrických států. 
 Při vysílání delegátů pro nejrůznější konference také ARO apeluje na národní 
organizace, aby dodržovali vyváženost pohlaví. 
 

4. Představování 
Tuto prioritu lze rozčlenit na dvě části:  
� Je důležité, aby skauting v každé zemi uměl odpovídat na skutečné potřeby 
mladých lidí, aby sám sebe tedy před-stavoval ve smyslu inovace a hledání 
prostředků s časovým předstihem před skutečností. Hledat vhodné prostředky 
Před- časem, než mezi mladými vyšumí a budou prohlášeny za zastaralé, 
a –stavovat, -stavět a zapracovávat je do svého programu se vší pružností, ale 
nikdo neopustit cestu vytýčených cílů. Jen tak má šanci zůstávat atraktivní  
a moderní organizací, která má co nabídnout. 
� S inovovaným programem pak musí předstupovat před veřejnost a neustále 
poukazovat na kvalitu cílů spojenou s atraktivitou prostředků při výchově 
využívaných. 

Obě tyto části by měly v důsledku napomáhat navyšování členské základny skautské 
organizace. 
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5.Dobrovolníci ve skautingu 

 Práce s dobrovolníky je zatím často neřízená a WOSM si klade za úkol ji 
zlepšit. Vydává metodické materiály, které ukazují, jak dobrovolníky nabírat, 
motivovat, odměňovat a udržet.  
 Ve dnech 25. – 28.4.2005 proběhl v Lesothu, ve městě Maseru, jeden ze 
seminářů zaměřený na mladé vůdce a jejich manažerské a personalistické dovednosti 
a schopnosti. Zúčastnilo se ho 26 lidí ve věku 18 – 30 let z celého afrického regionu. 
Motivace a oceňování dobrovolníků je velkým tématem budoucnosti i pro český 
skauting, a status dobrovolníků není ani v ČR, ani v Africe takový, aby stačilo coby 
motivace společenské ocenění. 

6.Organizace pro 21. století 
 Skautingu často chybí pružnost, aby se neustále přizpůsoboval měnící se 
společnosti a uměl odpovídat na její potřeby. Africkou sekci koordinují Kinuthia 
Murugu a Oliver Waindi. Desetiletý plán je prvním opatřením, který reaguje na 
měnící se podmínky. 
 

7.Profil skautingu 
 Podpora skautské komunikace dovnitř a zejména pak navenek hnutí je 
poslední prioritou. Pokud budeme schopni ukázat dostatečně jasně hodnoty, ke 
kterým směřujeme a naší efektivní práci, projeví se to na počtu členů, přísunu nejen 
finančních prostředků atd. 
 Část priority je zaměřena přímo na Afriku. Během roku 2005 byl v Africe 
distribuován leták, který informuje o Africkém desetiletém plánu, PR a komunikaci. 
Obsahoval příklady a fotografie ze dvou afrických skautských „velmocí“, Nigeru  
a Keni. V informacích na dalších stranách byly stručně shrnuty projekty, které právě 
probíhají, představen skautský univerzální fond, který funguje od r. 2003 a poskytuje 
podporu v projektech, které se zaměřují na výchovu k míru, prevenci HIV / AIDS  
a výchovu k řešení krizových situací.  
 Leták zmiňuje také skautské rádio, africký Den skautingu a hlavně nástroje, 
kterými lze pracovat pro lepší dosažení cílů vycházejících z této priority. V závěru je 
pro inspiraci představen program nigerských skautů na efektivní distribuci jídla 
k potřebným. (1) 
 

b) Role skautingu v dnešní Africe 
 
 Díky pevné pozici, kterou si skauting během téměř sta let svého fungování  
v Africe vytvořil, je jeho úloha při vytváření či upevňování nově vznikajících států 
značná, a i ze strany vládních institucí není skauting opomíjeným spojencem. Jeho 
role se projevovala státotvorně za kolonialistického režimu, po jeho pádu však 
nezeslábla, a stejně silně pomáhala stavět nový svobodný stát. (4) 
 O tom, v jaké oblasti dnes je skauting chápán jako podpora fungování 
společnosti, vypovídá i server nevládních frankofonních organizací na území Afriky. 
Skautské organizace jednotlivých zemí zde nalezneme například na Pobřeží 
Slonoviny pod heslem „zemědělství“, v Gabonu a Burundi pod heslem „životní 
prostředí“ a Komorský skauting v sekci „kulturní dědictví“. (5) 
 Skauting tedy nezůstává se svým působením v jedné oblasti, ale svou 
výchovu pružně přizpůsobuje potřebám místní komunity. Navíc má velkou oporu ve 
spolupráci s ministerstvy a státními institucemi, které skauting berou jako 
rovnocenného partnera, což je v Evropě téměř nevídané spojení. 
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 O jeho velkém vlivu vypovídá i skutečnost, že ředitel africké skautské oblasti 
Kinuthia Murugu byl nedávno dosazen prezidentem Keni, Mwai Kibakim, na post 
sekretáře na nově vzniklém Ministerstvu pro záležitosti mladých (Ministry of Youth 
Affairs of Kenya). (1) 
Zároveň však ztratil své výlučné postavení organizace podporované režimem, což 
přineslo obtížnější šíření skautské myšlenky i větší konkurenci mezi dětskými 
organizacemi. Stejně jako před sto lety jeho zakladatel, skauting dnes v Africe 
začíná svůj „druhý život“, tentokrát bez berliček a podpor vlády, pouze s tím, co se 
stihl naučit. Dokáže-li s minimem prostředků dostát svému poslání, má šanci na 
úspěch. 
 

c) Východiska afrického skautingu pro zlepšení životní úrovně společnosti 
 

Shrnuji tedy dle svého přesvědčení ohledy skautingu, které mohou být velice 
užitečné při růstu nových svobodných společností na území Afriky. 
 
Cíle skautingu 

Univerzalita poslání se projevuje i v Africe, kde skauting umí reagovat na 
potřeby společnosti a přizpůsobuje rychle své cíle tak, aby dokázal účinně pomáhat 
vznikajícím státům, zemím zmítajícím se ve válkách, katastrofám přírodního  
i sociálního charakteru atd. 

Lidé na celém světě, kteří prošli skautingem, se stávají pilíři občanské 
společnosti. Vlastnosti, schopnosti, dovednosti a postoje, které skauting cílevědomě 
v dětech posiluje, pomáhají k dobrému a aktivnímu životu jedince. Africká 
společnost, která se hledá, která se snaží najít rovnováhu, aby mohla přežít  
a prospívat, potřebuje lidi, kteří jsou nejen schopní, ale díky svému morálnímu  
a etickému základu schopní směřovat společnost směrem k všeobecnému, nikoli 
pouze svému prospěchu.  
 
Nenáročnost na prostředky 

Základní myšlenkou skautingu je, že se dá provozovat kdekoli. O tom svědčí 
i skutečnost, že jen v pěti zemích světa neexistuje a nikdy neexistoval. Schopnost 
dosahovat cílů s minimem požadavků na prostředí, vyspělost účastníků či finanční 
zdroje, ze skautingu učinila největší dětské a mládežnické hnutí. 

Jako příklad uvádím náhled skautských představitelů z Nigeru: 
V zemi, kde skauti představují pouze 0,38 % obyvatel, panuje mezi představiteli 
skautingu názor, že výhodou skautského hnutí může být paradoxně nedostatek 
peněz. Všeobecná schopnost skautingu pracovat s minimálními prostředky se 
osvědčila v místě, kde až do roku 1999 panovala politická nestabilita a časté násilné 
střety, vojenské puče i občanská válka. To, že dobrá vůle a práce několika 
dobrovolníků může významně přispět k výchově mládeže, jen ukazuje, jak velké cíle 
je skauting jako organizace schopen naplňovat. „Nigerští skauti se učí i náboženské 
toleranci. Křesťané a muslimové spolupracují v oddílech a učí se akceptovat jeden 
druhého“, říká pracovník Nigerského ústředí, Mahaman Lawan Issoufou. (6) 
 
Finanční zdroje  

Na jedné straně možnosti výchovy i bez prostředků, na druhé pak finanční 
zdroje, které skauting jako celosvětovou organizaci zaštiťují. Pomoc a služba, jako 
jedna ze základních částí skautské metody, se projevuje i tak, že oddíly, či národní 
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organizace celého světa neváhají přispět částí svého rozpočtu na pomoc africkému 
skautingu. Domnívám se, že příčinou může být i to, že tato pomoc je adresná a 
konkrétní. Na této bázi funguje každoročně i celosvětově slavený Thinking Day, 
Den vzpomínání, kdy se vybírají peníze na konkrétní projekty. Spolupráce se 
sponzory je pro skauting také tím jednodušší, že je pro partnery důvěryhodným 
hnutím se stoletou tradicí a silnou mezinárodní základnou. 
 
Oslovování mladých   

V zemích, kde existuje velmi mladá populace – 60% obyvatelům je pod 25 
let, má skauting širší možnosti než např. v Evropě. (2)  

Velká část afrických zemí má dokonce více než 45% obyvatel ve věku 0–14 
let.* Školy a podobné výchovné instituce, jsou postaveny na vztahu učitel – žák, 
tedy starší, zkušenější – mladší, učící se. Skauting je oproti tomu založen na vztahu 
rádce, přirozený vůdce dětské party – člen, vrstevník. Nad několika takto utvořenými 
partami pak bdí jeden, či dva starší, kteří ale ani v českých podmínkách nebývají 
nutně dospělí. Pokud jsou tedy v Africe oblasti, kde chybí k výchově dospělí, kteří 
by mohli s dětmi pracovat, skauting jejich přítomnost nevyžaduje v takové míře a i 
přes nedostupnost vůdců je schopen života a výchovy.  
 
Alternativa ke školní výuce 

V Africe byla škola po celé dvacáté století dostupná pouze určité skupině 
dětí, ještě v roce 1990 jich prošlo základní školou pouze 54% (6), a proto skauting 
mohl zejména ve venkovských oblastech šířit informace, které by se jinak k dětem, 
které nechodily do škol, nedostaly. Na druhou stranu: skauting by se v Africe v 
minulém století tolik nerozšířil, kdyby neměl podporu a zázemí právě ve školách a 
církvi. 
I  v dnešní době skauting slouží jako prostředek pro šíření informací mezi mladými, 
jeho kampaně se zaměřují na témata, která jsou pro budoucnost Afrického 
kontinentu klíčová: AIDS, mír či hladomor. Samozřejmě v Africe není jedinou 
organizací zabývající se dětmi a mládeží, ale zůstává tou největší. (2) 
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* Burkina Faso, Burundi, Čad, D. R. Kongo, Kongo – Brazzaville, Madagaskar, Malawi, Mali, 
Niger, Sv. Tomáš a Princův Ostrov, Sierra Leone, Uganda, Zambie. Čerpáno z 
http://www.wholesomewords.org/missions/  

Komentáře k tabulkám 
 
Možný vliv kolonizátorů na vznik skautingu 
 

Každá země spravovala své kolonie jinak. Velká Británie ponechávala místní 
správě větší volnost než Francie či Portugalsko, respektive dosazovala do vedoucích 
pozic často místní obyvatele, kteří absolvovali školy v koloniích. Při pohledu do 
tabulky není na první pohled zřejmý žádný významný rozdíl v existenci či 
neexistenci skautingu v bývalých koloniích jedné země. Nejvíc skauting zřejmě 
podporovala sama zakladatelka Velká Británie, což se projevuje ve vyšších podílech 
skautů vzhledem k počtu obyvatel zemí. Více než 4,5% mají pouze země, které byly 
v držení Velké Británie (s výjimkou, kterou představuje francouzská Středoafrická 
Republika). 

O dnešních vazbách zemí na své koloniální pány víme, že všechny země 
s nimi v oblasti skautingu stále kooperují. Vznik afrických skautských organizací byl 
obvykle svázán s podobným typem skautské organizace v kolonizátorské zemi. 
V Portugalské Angole tak skauti spolupracovali s katolickými skauty Portugalska, 
Keňa spolupracuje se skauty z Velké Británie. Tak jako zpočátku většinou přejaly 
skautské názvosloví v koloniálním jazyce, i dnes stále pořádají zejména projekty 
s podporou bývalých kolonizátorů. 

Britský skauting uvádí ve výroční zprávě za rok 1998 - 99, že se finančně 
podílel spolu s Keňou na projektu na pomoc dětem z ulice a oddíly ze Severního 
Irska pro několik tisíc z nich uspořádaly malé jamboree, a dále také pomáhá 
s výcvikem skautských instruktorů a vůdců v Gambii. 

Zajímavostí pak je Portugalsko, v jehož zemích se skauting objevil o něco 
později než v britských, ale dnes má, jak se zdá, skautské vazby na kolonie pevnější 
než v první polovině 20. století. Od roku 1990 se významně angažuje v zakládání 
skautingu na ostrovech Sv. Tomáše a Prince. V současné době ještě úzce 
spolupracuje s Mozambikem, kde od roku 1997 pomáhá se zakládáním dívčího 
skautingu. 

Druhým hlediskem této tabulky je samotný podíl skautů v populaci. Velmi 
mladá populace v některých zemích nemá zřejmě za následek prudký nárůst počtu 
členů skautské organizace v zemi. Mezi státy s extrémně vysokým počtem mladých 
jsou zastoupeny početně silné i slabé skautské organizace. 

 
 
Věkové kategorie ve skautských organizacích v Africe 
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Dělení do jednotlivých kategorií se příliš neliší od evropského, standardně 
figurují tři či čtyři věkové kategorie. Rozdílnější je srovnání věku, ve kterém jsou 
děti přijímány do oddílu.  

V ČR je obvyklý věk přijímání dětí 6 let, v čemž svou roli hrají i zákony, 
které neumožňují dětem pod 7 let účastnit se samostatně táborů. V Africe jsou země, 
které přijímají děti od tří let, mají tedy vlastně o kategorii navíc proti nám. Přitom 
lze z tabulky vysledovat, že jde vždy o dívčí oddíly, které mají hranici nastavenou 
níže než na 5 let. Proč mají africké oddíly nastavenou hranici tak nízko? 

Prvním důvodem podle mě je absence všeobecné školní docházky, která 
ovlivňuje vstup dětí do oddílů u nás a zřetelně odděluje děti ze školky od prvňáčků. 
Další příčina může spočívat v zákonech země. Také to, že v Africe je s dítětem 
mnohem dříve zacházeno jako s dospělým, může hrát roli. I projekty a služba, kterou 
děti provozují v mladším věku než v Evropě mluví ve prospěch této hypotézy. 

Také stojí za povšimnutí, že tabulka končí u věku 35 let – starší věk většinou 
organizace vůbec neuvádějí, a neboť, jak patrno z tabulky organizací ISGF, 
nefungují v Africe příliš ani organizace dospělých, starší lidé ve skautingu příliš 
nefigurují, a pokud ano, pak nejspíš ve funkcích vedoucích činovníků. V ČR jsou 
běžné kluby dospělých a oldskautů, které pracují jako samostatné organizační 
jednotky. Průměrný věk, kterého se dožívají Afričané, je v některých zemích těsně 
nad 30 roky, je tedy možné, že i tento aspekt života Afričanů odráží věkové 
kategorie skautských organizací. 
 
 
Počty skautů dle rozložení muži/ženy 
 

V této tabulce jsou zajímavé především nepoměry mezi počty mužů a žen ve 
skautingu. V některých zemích je registrováno až 45x více mužů než žen (D. R. 
Kongo), jinde zas 12x více žen (Zimbabwe). V celkových součtech jednoznačně 
převládají muži.  

Dle věkové pyramidy obyvatelstva přitom nic nenaznačuje, že by situace 
v těchto zemích měla výrazně stranit mužům či ženám. Procentuálně jsou muži  
a ženy ve věku 0-64 let v obou zemích vyrovnaní. (10) 
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Závěr  

 
Skauting byl v Africe od počátku hnutím, které formovalo společnost. Jako 

nástroj formace pak sloužil nebo byl podezírán z úsluh vůči nejrůznějším zájmovým 
skupinám. 

Klíčovým se ukázalo být jeho prvotní nastavení coby apolitického hnutí, 
které umožnilo jeho přímý import vládními institucemi jako pomocníka pro africké 
školství. Jejich podpora, která ač nepramenila z pouhé nezištné pomoci nové 
myšlence, se stala předností skautingu proti dalším mládežnickým a dětským hnutím 
v zemích. Nebezpečím se pro skauting staly jakékoli snahy o jeho přetváření v duchu 
politických či sociálních přesvědčení skupin a jednotlivců. V tu chvíli často nezůstal 
věrný ani svým základním myšlenkám a z původního záměru zakladatele zůstala jen 
formální podoba, která nesla jméno hnutí a diskreditovala jej tak v očích veřejnosti. 

Že skauting může být silným hnutím se ukazovalo, když začal být pro 
některé režimy natolik nebezpečný, že měly potřebu ho zakázat. Pro jeho image to 
však nepochybně bylo přínosem, neboť nemusel přisluhovat ideologiím, které se 
neslučovaly s jeho podstatou.  

Stejně tak se skauting ukázal být zrcadlem společenských změn. Základní 
teze skautingu, jeho poslání, principy a metoda se od počátku nezměnily. Jeho 
zakotvení v mezinárodních organizacích mu umožňovalo neustálou reflexi od 
světové veřejnosti, která nejednou dopomohla ke zmírnění nedůstojných životních 
podmínek v africké zemi pouhým tlakem na skautskou organizaci. 

O tom, že skautingu se daří vychovávat již sto let schopné, aktivní  
a připravené občany všech ras a národností bez rozdílu, svědčí postavení dnešního 
skautingu v Africe. Skautské organizace disponují velkým počtem lidí, i když 
převážně dětí, kteří jsou připraveni, a mohou tak efektivně zasahovat v případě 
situací, kde je nutná  pomoc. Neustálá práce ku prospěchu společnosti se v africkém 
skautingu odráží v projektech, kursech, sbírkách či tématech mezinárodních setkání 
a seminářů. Učit se Být připraven je nejsilnější devizou skautingu v zemích, které 
mají tvrdší životní podmínky, než na které jsme zvyklí z Evropy. 

Domnívám se, že skauting jako hnutí obstál. Vychovává k hodnotám, které 
jsou důležité pro samotnou existenci člověka. A forma, kterou pracuje, je i po sto 
letech pro mladé lidi stále živá a přitažlivá, takže skauting je největším dětským  
a mládežnickým hnutím na světě.   
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