
Sestry a bratři, 
dovolte nám, abychom Vás co nejsrdeč-
něji  přivítali ve Vsetíně. Abyste se cítili 
příjemně a odváželi si na naše město 
pěkné vzpomínky, připravili jsme pro Vás  
mimo hlavní náplň - jednání sněmu - i  
pár drobností na odreagování.  
Téměř třetina členů našeho střediska – 
od nejmenších po nejstarší - se velmi 
aktivně podílí na  organizačním zabezpečení X. sněmu. 
Déle  než půl roku jsme pracovali na tom, aby vše dopadlo co nej-
lépe a  nyní přichází těch  48 hodin, které ukáží, zda to dokáže-
me. 

Po tři dny konání X. sněmu Junáka je pro 
všechny delegáty a hosty vstup do Měst-
ských lázní zdarma. Jako vstupenka slouží 
viditelně umístěná jmenovka, kterou jste 
obdrželi při presenci. Bazén je přístupný    
v pátek od 17:00 do 21:00 a v sobotu i neděli od 9:00 do 21:00. 

VIDEOPROJEKCE - V předsáli poběží na poči-
tači propojeném s televizí nostop smyčka s 
krátkými filmy (ObRok 2000, film pro Jamboree 
v Chile…) naší střediskové produkce, ukázkami 
ze skautského vysílání na kabelové TV...  

V sobotu večer, v rámci doprovodného 
programu,  bude v malém sále probíhat 
večer, při kterém si můžete zazpívat, od-
zkoušet si, jak dobře rozumíte valašskému 
nářečí, ochutnat místní speciality… a také 
se možná dočkáte překvapení korespon-

dujícím s názvem sálu - „night-club“. Program je plánován od 21 
do 24 hodin. 

Po celou dobu trvání sněmu (tedy přesně řečeno v době, kdy se 
nebude jednat), je v předsálí - u schodiště - při-
praven primitivní lis na kterém si můžete 
sami vlisovat do připravených kožených 
polotovarů znak sněmu. Na místě si z při-
pravených polotovarů můžete slepit přívě-
šek na klíče. Tento přívěšek je možno za-
koupit již hotový za 20,- Kč, materiál na 
vlastní výrobu přívěšku za polovic. 

V případě, že se budete 
nezbytně potřebovat do-
stat na ubytovnu v době, 
kdy bude uzamčena (v 
sobotu od 9 do 17 hodin), 
informujte se na štábu      
v  předsálí.  

Prosíme vás, abyste jmenovky dele-
gáta a hosta, které jste obdrželi při 
presenci, nosili viditelně především 
při vstupu do budovy (sál, ubytovny, 
bazén…). Velmi tím ulehčíte       
práci   „dveřníků“, kteří zabezpečují 
vstupy před nepovolanými osobami. 
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První historické zprávy, které přinášejí o Vsetín-
sku listiny z let 1297 - 1308, se vztahují k samé-
mu začátku osídlování tohoto území. Název Ws-
setin se objevuje v listinných dokumentech od 
roku 1396, první vklad vsetínského panství do 
zemských desek se stal až roku 1505.  
 
Označení Valaši bylo původně vyhrazeno čeledi 
pasoucí dobytek. I když pasení dobytka nikdy 
nebylo pro obživu zdejších zemědělců rozhodují-
cí, přispělo ke vzniku historického názvu našeho 
kraje - Valašsko. 
 
Roku 1609 získal Vsetín Albrecht z Valdštejna, 
pozdější významný císařský vojevůdce. Ten po-
volal na vsetínské panství jezuity a zahájil mezi 
poddanými tuhou rekatolizaci. S náboženským 
útiskem byl spojen i útlak hospodářský. Odpor 
poddaných přiměl Valdštejna k ústupkům, mimo 
jiné i k vydání privilegia z r. 1612, kterým změnil 
povinnost roboty vsetínských poddaných na stá-
lý plat. Nespokojenost Valachů, ale i zrada, které 
se dopustil Valdštejn na protihabsburském po-
vstání moravských stavů, se staly hlavní příčinou 
dlouhotrvajících valašských rebelií za třicetileté 
války. Jejich střediskem se stal Vsetín. Na 200 
účastníků povstání bylo 15.2.1644 ve Vsetíně 
popraveno. Tato exekuce proslula jako jedna z 
nejmasovějších a nejhrůznějších poprav v naší 
národní historii. Uklidnění situace přinesl teprve 
toleranční patent z roku 1781.  
 
Ještě před polovinou 19. století zasáhla okolí 
Vsetína průmyslová revoluce, jež přinesla využití 
obrovských zásob dřeva v bukovo-jedlových le-
sích. K prvním vsetínským továrnám patřil cukro-
var, parní pily, továrna na sirky, roku 1868 byly 
založeny sklárny. Od počátku 70. let devatenác-
tého století se stal Vsetín významným středis-
kem průmyslové výroby nábytku z ohýbaného 
dřeva. 
 
V roce 1909 se stal Vsetín okresním městem a  
s hospodářským rozmachem rostl jeho význam. 
Roku 1885 bylo město spojeno s vnitrozemím 
železnicí, začala výstavba škol, nemocnice, 
městské elektrárny, vodovodu a dalších veřej-
ných zařízení. O uskutečnění některých z těchto 
staveb se rovněž zasloužil T. G. Masaryk, který 
byl v té době poslancem Říšské rady za česká 
města východní Moravy.  
 
V současné době žije ve Vsetíně asi 31 tisíc 
obyvatel. Jejich věkový průměr je 36 let. 

Záviš KALANDRA (1902 - 1950) 
Historik, publicista a kritik prožil mládí ve 
Vsetíně. Zde v roce 1920 patřil k zakladate-
lům prvního skautského oddílu. Za 2. světové 
války byl vězněn v koncentračních táborech, 
v roce 1949 byl opět zatčen a v roce 1950 v 
inscenovaném procesu s dr. Miladou Horáko-
vou odsouzen k smrti a popraven. K jeho 
významným historickým dílům patří Znamení 
Lipan, Mácha a Palacký, České pohanství. 
Je pohřben ve Vsetíně.  

Sestře POMNĚNCE ze Štramberka k 
jejím dnešním 49. narozeninám a brat-
ru VILÍKOVI z Jindřichova Hradce k 
jeho 29. narozeninám. 
 
Sestře Míše k jejím dnešním jmeninám. 

BLAHOPŘEJEME 

Ti z delegátů, kteří budou chtít zpět svo-
ji „presentační vývěsku A2“, si ji mo-
hou vyzvednout v neděli (v předsálí ). 
 
Fotografie z průběhu X. sněmu, které 
budou pořizovat naši fotografové budou 
v sobotu vystaveny na panelech v před-
sálí. Každý, kdo si bude chtít z fotografií  
pro sebe udělat kopii, nechť vyplní ob-
jednací lísteček a včas jej odevzdá dle 
instrukcí. Fotografie budou k vyzved-
nutí v neděli ráno před zahájením jed-
nání. 
 
Zavazadla, která nebudete nechávat na 
ubikacích či v autech, je možno uscho-
vat v budově konání sněmu - vyhrazený 
prostor pod schody vedle videoprojekce. 
 
První pomoc je 
průběhu konání 
sněmu zajiště-
na v míst-
nosti u dru-
hého (nepoužívaného) vchodu do sálu. 
V této místnosti sídlí zároveň organizač-
ní štáb. 
Nemocnice i lékárna je v dosahu 7 minu-
tové chůze od Domu kultury.  

VELMI STRUČNĚ 
Z HISTORIE VSETÍNA 
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Všem delegátů, kteří jsou ubytovaní v tělo-
cvičnách se omlouváme, za nedostatečnou 
kapacitu WC a umyvadel. Především při 
ranní hygieně prosíme o trpělivost a discipli-
nu. 
 
Parkoviště aut vyhrazené pro účastníky 
X.sněmu není hlídané! (viz mapa, č. 6) 
 
Případní zájemci o putovní výstavu z pre-
sentačních materiálů jednotlivých delegátů  
(formáty A2) nechť se obrátí přímo na koor-
d i n á t o r a  s n ě m u  -  D a z u l a 
(nejpravděpodobněji bude k zastižení v or-
ganizačním štábu) - tel. 0606891217. 
 
Pro ty sestry a bratry, kteří jsou závislí na 
nikotinu, je vyhrazen bufetu a WC v prv-
ním patře. Prosíme, aby nechodili kouřit 
před budovu Domu kultury - vyhnou se tak 
případným střetům s Městskou policií, která 
má za úkol kuřáky v těchto místech pokuto-
vat. 
 
Placená šatna, kterou provozuje KD,  je k 
dispozici  v předsálí v přízemí. Ti, kteří přije-
dou v sobotu se zavazadly, si je mohou od-
ložit v improvizované šatně pod schodištěm.  
V neděli je třeba do 8 hodin vyklidit ubytov-
ny. Všechny věci si vezměte s sebou. 
Prostor pro ně bude vyhrazen v horním 
předsálí KD.  

Veškeré stravování bude probíhat v 
prostorách KD. Snídaně ve formě švéd-
ských stolů pro vás bude připravena po 
oba dny v 6,30 v restauraci. Obědvat a 
večeřet se bude po sekcích, čas bude ješ-
tě upřesněn. Stravenky jste obdrželi v 
obálce při prezenci. 

Ubytovny budou přístupné po ce-
lou noc. Prosíme vás, abyste po  
22. hodině respektovali noční klid.  

 V prvním patře Kulturního domu 
bude příležitost ke koupi různých 
pěkných věcí. Na své si přijdou 
sběratelé a zájemci o skautské 
potřeby, literaturu, upomínkové a 
příležitostné předměty.           

Příležitost pro občerstvení těla po ná-
ročném jednání bude. K dispozici jsou 
dva bufety, jeden v přízemí u vchodu 
do jednacího sálu a druhý v horním 
foyer.  

Ubytovacích prostorů je celkem šest: 
internát Středního zemědělského uči-
liště, internát a tělocvična Střední prů-
myslové školy strojní, tělocvična ZŠ 
Ohrada, tělocvična ZŠ Rokytnice a 
tělocvičny ZŠ Sychrov. 

Příležitostné POŠTOVNÍ razítko bu-
de obsluhováno pracovnicí České 
pošty pouze v sobotu od 7:30 do 
13:00 před vstupem do Domu kultu-
ry (místo bude označeno - normálně 
slouží jako předprodej vstupenek). 
 
Příležitostné sněmovní razítko vyro-
bené bratrem Samem je k dispozici 
zdarma  v prodejním stánku středis-
ka Vsetín v horním foyer.  



ODPOSLECHNUTO... 
 aneb z nedůvěryhodných zdrojů 

 
PRAHA Nejmenovaná pracovnice kan-
celáře junáckého ústředí v Praze nám 
potvrdila, že mezi skautskými činovní-
ky se skutečně vyskytují takoví, které 
lze zařadit pod souhrnné označení 
„kariéristi“.  Tato odrůda má některé 
zvláštní znaky. Jsou to především ná-
sledující. Za svou práci pro hnutí nebe-
rou žádný plat. Pracují na různých 
úrovních, hlavní náplní jejich práce je 
organizovat kdykoli cokoli a kohokoli. 
Kromě vedení oddílu a práce na stře-
disku se většinou angažují ve funkcích 
okresních, krajových i nejvyšších. Sna-
ží se být na všech akcích, tráví mezi 

PRAHA Hadr na podlahu, jméno, jímž 
jsou prý odedávna označováni place-
ní pracovníci Junáka, se ode dneška 
stane jejich oficiálním označením. Vy-
brali si ho sami.       „Nejlépe vyjadřuje 
náplň naší práce, teď už si každý  do-
vede představit, jak moc se pro vás 
ostatní nadřeme,“ řekl nám jeden ta-
kový hadr, který z pochopitelných dů-
vodů nechce být jmenován.  

věkový průměr 37

méně než 25 let 175 32%
26-35 let 108 20%
36-45 let 95 17%
46-55 let 98 18%
55-65 let 21 4%
více než 65 let 49 9%
CELKEM* 546 100%

* 2 delegáti bez RČ nezahrnuti

méně než 25 let

26-35 let

36-45 let

46-55 let

55-65 let

více než 65 let

SVITAVY Z okresu Svitavy nám dora-
zila zajímavá zpráva, která ukazuje, 
nakolik prestižní záležitostí je účast na    
X. valném sněmu Junáka ve Vsetíně. 
Nejmenovaný bratr, jenž byl na sněm 
delegován, náhle onemocněl. Zoufal-
ství nešťastníka nad tím, že místo něj 
pojede náhradník, neznalo mezí. Už od 
čtvrtečního dopoledne svým známým 
rozesílal textové zprávičky o tom,  do 
jaké smutné situace ho zlý bacil uvedl. 
 

skauty veškerý volný čas. Pokud jim 
zaměstnavatel poskytl služební telefon 
nebo auto, může si být jistý, že ho ta-
koví kariéristé zneužijí ve prospěch 
svých skautů.  Očekává se, že o tomto 
víkendu bude na Vsetíně zaznamenán 
extrémně zvýšený výskyt tohoto 
skautského druhu.  

Sněmová statistika nepotřebuje komentář. Upírek, Dazulova pravá 
ruka při organizaci sněmu, však k způsobu zpracování určité vý-
hrady měla: „Proč někdo nespočítal, kolik je tam mužů do pětadva-
ceti let?“ 
KATEŘINICE  Kdybyste měli příleži-
tost, rozhodně si nenechejte ujít no-
cování u Dazula.  V domácnosti toho-
to člověka, který je všeobecně znám 
jako organizátor skautských oddílů 
na dědinkách a první provozovatel 
skautské kabelové televize na území 
České republiky, se přespává přímo 
pohádkově. Uloží vás do kouzelných 
peřinek ve stylu 101 dalmatinů a čas-
ně ráno budete něžně vzbuzeni vý-
střelem z Rumcajsovy bambitky.  
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