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I.
Vy všichni jste nejednou s bolestí pozorovali, jak náš nejdražší 

poklad, naše mládež, tělesně vadne, schází a ve značném procentu 
předčasně umírá. S bolestí jste pozorovali úpadek tělesné zdatnosti 
u veliké části mladého pokolení a jistě jste nejednou přemýšleli o, 
příčinách toho neblahého zjevu i o prostředcích, kterými by se zje
dnala náprava.

Stará doba venkovské idyly zmizela. Nenávratně minuly doby, 
kdy chlapci pásali koně, minuly doby, kdy většina národa žila, živo- 
tem zemědělským pod životodárným sluncem. Úžasný průmyslový 
rozvoj, závratné tempo moderní dopravy a velkolepý rozmach vše
ho školství změnily od základů život národa a zasáhly neblaze do 
jeho zdraví.

Všimněme si dětí! V době vzrůstu a vývoje, kdy si přirozenost 
Žádá pro tělo hojnosti pohybu, hojnosti čerstvého vzduchu, aby se 
mohly všechny ústroje plně vyvinovati, zavíráme je na dlouhých 
osm let do dusných školních síní, kde jsou nuceny trpně seděti. 
Plíce chtějí vzduchu, každý sval volá po pohybu, celé tělo touží po 
slunci, ale malý trestanec, který se ničím neprovinil, sedí a sedí, 
poslouchá výklady o podstatných jménech, o přídavných jménech,
o slovesích, o Pánu Bohu, o slavných mužích, o zemi a o přírodě 
a — vrchol ironie — o zdraví. Plíce i žaludek jsou stísněny, krevní 
oběh stižen, kostra se křiví, svaly slábnou, oči se kazí, nervy se 
přepínají.Poslední zazvonění, jímž se končí vyučování, není však 
vysvobozením, neboť doma čekají úlohy na zítřek a učení „nazpa
měť’. Jaký tedy div, že mezi našimi dětmi řádí katary, blednička, 
nervosa, tuberkulosa a j. a j. choroby !

Jsem učitelem, jsem přítelem vzdělání, ale věřte mi, že mě srd
ce bolí, hledím-li na proudy bezkrevné mládeže, hrnoucí se ze škol
ních vrat !

Pro hříbata, pro telata zřizuje rozumný hospodář výběhy, hus 
a kachen nezavírá do chlívku, nýbrž vyhání je tam, kam patří—na 
potok, neboť ví, že by mu bez pohybu zakrněly, nebo i zahynuly.



Děti však, svůj nejdražší statek, děti, budoucnost národa, zaví
ráme od malička a nutíme je, aby se co nejméně pohybovaly.

Když se nutně dostaví zlé následky, shledáváme po lékárnách 
různé chemikálie a v bláhové domněnce, že mohou našim dětem 
nahraditi slunce, vzduch a pohyb, kazíme jimi jejich žaludek, srd
ce i ledviny, které se potom musí přičiňovati, aby vše cizí co nej' 
dříve z krve odstranily. Ani nejúhlavnější nepřítel lidského poko- 
lení by nemohl vymysleti jistější cesty k záhubě lidstva nad tuto 
Zvrácenost.

Nehledejte v mých slovech zpátečnictví! Vím, jakou cenu má. 
školní vzdělání, bez něhož by se naše děti nemohly v moderním 
Životě uplatniti. Chtěl bych však, aby si všichni rodiče i vychova
telé uvědomili, že školní sedění je nutné zlo. Chtěl bych, aby vši
chni rodiče chtěli a uměli odčiňovati všechny následky tohoto nepři
rozeného života. Ty dvě hodiny tělocviku týdně (—často v tělo- 
cvičnách plných prachu !) naprosto nestačí napraviti, co ostatních 
třicet hodin pokazí.

Vždyť ani po vyučování doma, ba ani venku, nejsou děti na tom
o mnoho lépe. Nedávno vypočítal jeden učenec, že se nad Buda
peští vznáší stále na padesát tun prachu a smetí, nemluvě ani o 
spoustách dýmu a jiných jedovatých plynů. Kolik tun prachu 
vznáší se v ovzduší brněnském a ostravském? Kolik je ho nad Pra< 
hou, nad Plzní a nade všemi našimi městy? Kolik milionů hekto
litrů dýmu vychrlí denně naše komíny? Kolik tun prachu je stále 
rozviřováno vozy a automobily na všech našich silnicích ? Tento 
prach a dým a tyto jedovaté plyny plní naše plíce od narození až 
do konce života. Nevěříte, že to má škodlivý vliv na naše zdraví, 
na náš život?Mně je čtyřicetpět let. Z mých spolužáků, kteří se 
mnou před pětadvaceti lety opouštěli učitelský ústav, je téměř po
lovice mrtva; většinu z nich zkosila tuberkulosa. Toť smutný výsle
dek nepřirozeného života mezi kamennými zdmi!

Všimněme si, jak žije dospívající mládež! V tisících továren a 
závodů živoří desetitisíce mladého dělnictva bez slunce a vzduchu. 
Moderní zákonodárství, moderní snahy hygienické a sociální spo- 
lu s novodobým stavitelstvím odstranily sice mnoho hříchů, jež 
byly v minulosti páchány proti zdraví a životu dělnictva, leč hlav
ní kořen zla — zkažený vzduch a nedostatek přímého slunečního 
světla — nebyl ve většině závodů dosud odstraněn. Vejděte na př.



do některé přádelny nebo tkalcovny, pohleďte na bledé tváře, na 
vpadlá prsa pracujících dělníků a srdce se vám sevře bolestí ! Co 
bude z potomků těchto lidí ve třetím pokolení? A  tak byste mohli 
procházeti nejen továrnami, nýbrž i dílnami, obchody, kancelářemi, 
síněmi středních škol a všude, všude týž hrozný zjev : dorůstající 
mládež tělesně chřadne a vadne. Boj o kus chleba, nutnost výdělku, 
zkrátka zápas o eksistenci nutí ji k takovému nepřirozenému životu.

Úpadek urychlují těsné, temné, nevětrané, ba i nevětratelné by
ty, v nichž prožívají rodiny ve zkaženém vzduchu dlouhé hodiny 
noční.

Očekávali byste, že všichni tito odsouzenci věnují alespoň ve 
volných chvílích velikou péči svému zdraví pobytem v přírodě, tělo.- 
cvikem, sportem, hrami, koupelemi. Chyba lávky! Jakmile skončí 
robota, spěchají mladí lidé ne ven do přírody, nýbrž Z velké části
— do hospody. Plíce naplněné prachem, otrávené výpary a plyny, 
udí se zde tabákovým dýmem, žaludek, jenž by vyžadoval chleba 
a mléka, zeleniny a ovoce, nalévá se lihovinami, jež dokonávají dí
lo zhouby.

A v neděli a ve svátek hřmí buben a vřeští harmonika, jazz—• 
band nebo dámská kapela, páry mladých těl, opojených touhou 
a alkoholem, zapomínají na celý svět a probíjejí nejen svoji mzdu, 
nýbrž i poslední zbytky svého zdraví. Rozumí se, že s úpadkem 
sil tělesných jde tu ruku v ruce i úpadek mravní. Chtěl bys vy
křiknout do toho nesmyslného šílenství : „Zadržte, pomněte na 
budoucnost!” — leč bylo by to mamo.

Vím, jsou i krásné výjimky od tohoto neutěšeného pravidla. 
Jsou jinoši a dívky, kteří spěchají ve volných chvílích pookřát do 
Zeleně lesů a sadů, k řekám a rybníkům, do tělocvičen, na hřiště, 
do polí a zahrad; žel, mnozí a mnozí i Z nich zakončují svoje osvě
žení — v hospodě.

Velikou obrozovací práci vykonaly zde sokolské a dělnické tělo
cvičné jednoty, sportovní kluby, kluby turistické, feriální kolonie 
a j. Ačkoli práce jejich je obrovská a výsledky nesporně veliké, 
přece jen k velikému procesu ozdravovacímu je toho pořád ještě 
málo, zvláště, nedovededi většina těchto institucí odpoutati své 
působení od hospod.

Na pomoc přichází nejmladší, avšak nejkrásnější hnutí mládeže
— skauting. Počal sice na cizí půdě (v Americe a v Anglii), jeho



působení a jeho cíle jsou však zdrávy každému národu. Jeho ide- 
ály dovedou fysicky i mravně obroditi i náš národ, rozšíří-li se 
skauting tak, jak toho zasluhuje.

II.

JAK JSEM  POZNAL SK A U TY A SKAUTING.

Jistě jste nejednou viděli družinu opálených chlapců se široký
mi americkými klobouky, s ranci na zádech, s dlouhými holemi v 
rukou, v krátkých kalhotách, s holými koleny, jak táhnou k ho- 
rám a lesům.

„Kdo je to?” ptávali se ještě před několika lety udivení venko- 
vané. — „Ale tací blázni, říkají jim skauti!” — tak zněla obyčejně 
první informace.

I já vídával jsem je občas, nevěnoval jsem jim však zvláštní po
zornosti, ba myslíval jsem si cosi o výstřednosti moderní 
mládeže. Až jsem měl příležitost pozorovati je blíže. Bylo to ve 
vlaku Z Biezové do Kútů na Slovensku. V  našem oddělení sedělo 
asi patnáct sympatických hochů — skautů, kteří se chovali neoby
čejně klidně, slušně i zdvořile, jak tomu u mládeže toho věku ne
jsme zvyklí. Při přestupování v Jablonici čekali taktně, až všichni 
cestující z vozu vystoupili, pak teprve v největším pořádku vy
stoupili sami. Na nástupišti čekali klidně v šiku, až poslední z obe
censtva vstoupili do druhého vlaku; pak teprve nastupovali a opět 
plni pozornosti k cestujícím usedli na volná místa.

Chvíli je pozoruji, pozoruji i jejich vůdce, mladíka asi devatená
ctiletého. Přisednu k němu a vyptávám se ho, kde byli a kam jedou. 
Vypravuje mi, že přešli Javořinu, přespali pod ní ve stanech, do
šli na Myjavu, kdež pomáhali jako pořadatelé při odhalení pomní
ku generála Štefánika, zašli na Biezovou, na Bradlo a nyní se 
vracejí vlakem domů.

Poněvadž jsem do té doby skautingu neznal, táži se, kde se stra
vovali. „V hotelu u slunce”, odvětil s úsměvem, „vaříme si sami.”
— „No no,” vrtím nedůvěřivě hlavou a hned dodávám: „Na My
javě jste se jistě měli dobře.” — „Na Myjavě? Tam jsme pojedli 
jen z baťochu, na vaření nebylo času.” — „Což pak jste nedostali 
oběd, když jste pomáhali při slavnosti?” ptám se udiveně. Hrdá 
odpověď „My jsme skauti a skaut si nedá za své služby platit!”'



mě opravdově překvapila. Vidím, že mám před sebou jinou mlá* 
dež, než jakou jsem dosud znal, i není divu, že můj zájem o skauty 
a o skauting vzrůstal.

Mladý vůdce ochotně mně zasvěcoval do skautského života . 
Nikdo z nich nekouří, nepije alkoholu, ve volných dnech vychá
zejí do hor a lesů, aby poznali přírodu, aby otužili tělo sesláblé 
nepřirozeným životem v uzavřených místnostech, aby se naučili 
spoléhati ve všem na sebe, aby pomáhali všem, kdož pomoci po  ̂
třebují, zkrátka: skauting chce vychovati zdravé, bystré a čestné 
muže. Podivil jsem se, jak opravdově hovořil tento devatenácti
letý jinoch o potřebě návratu k přírodě, o výchově nového 
člověka. Věru, nebyly to fráze, z jeho řeči znělo opravdové pře- 
svědčení.

Přijíždíme ke Kútům, kde jsme se měli rozejiti. Věděl jsem, že 
poskdní chléb dojedli cestou, peněz Že již nemají a domů dojedou 
pozdě v noci. I pravím vůdci: „Váš oddíl se mi líbí. Pojd'te se 
mnou do restaurace, dám hochům po hrnéčku kávy!” K mému 
novému překvapení vůdce s díky odmítl řka, že těch pár hodin 
všichni vydrží a do restaurací že nechodí. S počátku jsem se do- 
mníval, že to jsou zbytečné „drahoty;” sotvaže se však vlak zastavil 
a cestující vystoupili, vůdce seřadil svůj oddíl a odvedl jej stranou.

Sám se po chvíli vrací i zvu jej znovu: „Nedělejte hlouposti ! 
Chlapci jsou hladoví a domů máte ještě daleko. Ze srdce rád dám 
každému sklenici kávy nebo mléka a krajíc chleba. Doveďte je do 
Zahrady!” Vůdce se zamyslil a se slovy: „Poradím se s mužstvem” 
odešel k oddílu.

Usmál jsem se v duchu termínu „mužstvo,” který se nezdá bý- 
ti na místě, mluví-li se o chlapcích ve věku od dvanácti do osmná- 
cti let. Leč musil jsem se přiznati, že jim jejich mužné jednání dá' 
vá právo na hrdý název mužstvo.
Vůdce se vrací a vyřizuje mi usnesení „mužstva:” „Oddíl vám dě
kuje, nemůže však přijímati darů. Domů vydržíme.”

Nevycházím z údivu. Dosud jsem znal mládež, která při zmín
ce o pohoštění vypukla vždy v jásot, a zde — „Díky, vydržíme!” 
Opravdu roste nová generace, silná tělesně i duševně.

Zalíbila se mi tato statečná hrdá mládež. Poněvadž jsem byl 
přesvědčen, že jsou hladovi, smlouvám s vůdcem znovu : „ Nu,



když nemůžete přijímati darů, považujte tu trochu jídla za půjčku, 
kterou mi po návratu splatíte. Můžete mi za to poslat třeba ně' 
jakou knížku o skautíngu.”

Vůdce znovu odchází k oddílu a za okamžik se vrací s usnese- 
ním: „Mužstvo přijímá vaše pohoštění, s podmínkou však, že vám 
za ně pošle skautskou literaturu.”

— „ Dobrá, pojďme ! ”
Chlapci pojedli chleba, vypili po sklenici mléka, poděkovali a od' 

jeli. Já jsem odjížděl druhým směrem, ale stále jsem viděl před 
sebou ty mladé opravdové tváře a přemýšlel o skautingu, který 
dovede takto vychovávati.

Toť první moje setkání se skauty, jež mě přimělo k tomu, že 
jsem si počal tohoto, pro mne nového, hnutí všímati.

Po nějakém čase se ustavil První oddíl Svazu junáků skautů v 
Břeclavi a jeho vůdcem byl zvolen můj mladý přítel. Znaje můj 
zájem o skauting, pozval mě, abych se zúčastnil jejich čtyřdenní 
velikonoční pouti po Malých Karpatech a Inoveckých horách.

Byl teprve počátek dubna, dni byly sice slunné, noci však i u 
nás na jižní Moravě dosti chladné. Jaký div, že se ve mne ozývala 
obava, jak bude teprve v horách za Váhem. Starostlivá otázka 
„Kde budeme spát?” zdála se více než odůvodněnou a stručná 
odpověď „Kde se dá” hodně mladicky lehkomyslnou. Než, vypra' 
vil jsem se přece, avšak s tajnou myšlenkou, že se vrátím vlakem, 
budou-li skauti chtít se svým, hlavně však s mým zdravím hazardo- 
vati.

Časně ráno ještě za tmy a za chladného větru odjíždíme z Bře' 
clavě přes Kúty k Jablonici. Holá kolena osmi otužilých skautů 
budí můj soucit a v duchu hubuji na nesmyslné předpisy, rovněž 
jejich oblek se mi zdá naprosto nedostatečný. I ty dlouhé tyčky 
se zdají zbytečnou přítěží. V duchu jsem si liboval, že jsem se 
oblékl hodně teple.

Když však se na nás v Jablonici slunko usmálo a můj teplý oděv 
počal se část po části stěhovati do rance , přesvědčoval jsem se po' 
malu, že skautský oděv je vskutku rozumný a účelný. Po celý den 
i po všechny následující dny hověl si můj teplý kabát i svetr v 
ranci a plášť se uplatňoval pouze při odpočinku nebo za noci. Na 
pochodu i v chladném horském větru úplně postačovala skautská



košile, do níž se vpíjely praménky potu, které vynucoval naditý 
ranec a ostrý pochod. Při stoupání do vrchu i při sestupu přišla 
mi velmi vhod i ta přezíraná skautská tyč.

Ačkoli od té doby uplynulo již téměř pět let, dosud rád na vás 
vzpomínám, vy mladí, stateční chlapci, a věřte, že vzpomínka na 
čtyřdenní pout s vámi z Jablonice přes Dobrou Vodu, Inoveckými 
horami k Novému Městu nad Váhom a k Trenčínu patří mezi mo
je nejkrásnější vzpomínky - Novinkou mi bylo vaše putování ne- 
vyšlapanými cestami, po případě jen málo znatelnými chodníčky, 
jen když měly žádoucí směr-

Takhle my jsme za našich mladých let, kdy prý býval svět 
jako květ, necestová valí. Za času mých studií v Jičíně podnikli jsme 
celkem dva výlety : první na Veliš — asi hodinu cesty vzdálený, 
druhý na Kumburk, ne o mnoho vzdálenější. Oba se konaly za 
vedení pánů profesorů a oba končily nevinnou tancovačkou a ku- 
piety ve vesnické hospodě. Samo sebou se rozumí, že jsme šli v pa
rádě — v černých šosatých kabátech jako na bál a s nezbytnými 
„paraplaty” v rukou. Kdepak tenkrát student a — „ruksak” ! — 
U cíle jsme pojedli po dvou párcích s křenem, vypili po sklenici 
nevalného piva a pěkně ve čtyřstupech šli zas domů. Vchody do 
hospod, kolem nichž jsme se vraceli, hlídali páni profesoři, aby 
někdo z nás nezabloudil. Tak jsme „cestovávali” my.
, Jak vám závidím dnešní vaše šťastnější mládí. Dnes i ty školní 

výlety vypadají jinak než ty naše tehdejší. Jihlavské studenty jsme 
potkali již o velikonocích až v Píšťanech. Ale jaký rozdíl oni a vy! 
Oni v dlouhém potrhaném „štrudlu” s unaveným profesorem v 
čele pasivně jdou, kam on určí, naslouchají jeho výkladům a na 
oplátku zase horlivci týrají jej otázkami : „Prosím, co je to za kvě
tinu ? Prosím, jaký je to kámen ?” Chtělo by se jim rozběhnout po 
stráni, zaspívat, zahoukat, až by se ozvěna produdila, na strom 
vylézt, nebo se natáhnout na slunném břehu, ale — to se nesmí. 
Tak už je to v dosavadním výchovném systému zavedeno: co chut
ná mládeži, to se nesmí. (Co chutná dospělým, to se také nesmí, a 
co nechutná nikomu, to se musí.) Tož jdou neradostně od stanice 
k stanici, na určitém místě čeká oběd, jinde večeře a nocleh, vše 
předem vyměřeno, nic není možno změnit, zkrátka : kletba pasivity 
s jedné strany a kletba Zodpovědnosti s druhé visí nade vším. Na 
konec si oddechnou všichni : „Chvála Bohu, že už jsme doma !”



A vy skauti ? Malá tlupa veselých družných chlapců s ranci 
na zádech, s holí v ruce, nepoutaná kromě skautského zákona nikým; 
a ničím, jde, kam sama chce, kde se jí líbí, zdrzí se, kde ne, odtud 
táhne vesele dál. Pro vás není třeba stavětí před hospodské dveře 
přísných stráží, vaší stráží je skautský zákon, jejž máte v srdci.. 
Vám netřeba stále připomínati: to se nesmí, anebo, to se musí. 
Jdete lesem a hle, tu se potí otec se synem, nakládají klády. Jsou 
sami dva, robota těžká. „Nás je devět, pomozme jim'!” pomyslíte 
si a již jsou rance na zemi, devět párů rukou .chápe se klad, a než- 
se vozka vzpamatuje, jsou klády na voze, stačí je jen ovázat, vzít 
opratě do rukou a jet. -— Kdo vám to kázal ? Váš skautský zákon, 
v němž stojí psáno : Skaut pomáhá všem, kdož pomoci potřebují..

Vaše stanice nejsou předem určeny ; kam se dopoledne dojde,, 
tam se oběd uvaří. Suchého dříví je dosti po horách, vody poskyt- 
ne každý potůček, vařivo je v rancích a tak zakrátko bublá voda: 
v kotlích, chřípí lapají vůni zásmažky a brzy zvoní lžice o plecho
vé šálky. Bůh ví, že mi dávno tak nechutnalo jako z vašeho kotle,, 
třebaže nebylo ubrousků, sklenic a celého toho obvyklého inven
táře, třebaže jsem z téhož šálku jedl postupně polévku, omáčku s- 
knedlíky a pak kávu nebo čaj. Naprosto mi nevadilo, zanesMi něk' 
dy vítr do pokrmu suchý bukový list, ani jsem se nepozastavil nad 
tím, že se nádobí vypláchlo v potoce, utřelo starými novinami a 
uložilo zas do rance k další potřebě.

Na žádné pohovce nebyl mi odpočinek tak sladký jako pole' 
Žení na „dece” pod buky, když jste se rozběhli po stráni a dávali 
signály, jichž jsem tehdy nechápal.

A což noclehy, o něž jsem měl takové obavy ! ■— Na seníku v 
Gonolazích bez lůžek a bez peřin spalo se lip než v prvotřídním 
hotelu. Turista, at' je to v horské chatě nebo ve velkoměstském 
hotelu, pečlivě prohlíží povlaky a přemýšlí, kdo se tu před ním 
vyválel, a když ulehne, s obavou čeká, kdy vylezou z úkrytů štěni' 
ce. A  zde? Zavrtáš se do vonného sena, nasloucháš, jak vítr hví' 
zdá štěrbinami a dešť bubnuje po střeše. Chvíli ještě tvůj sluch vnú 
má volný dech osmerých mladých, zdravých plic a pak i tebe po
jme spánek v svou sladkou náruč. Ráno vstáváš čerstvý a svěží a 
již ani nevěříš, žes včera byl tak unaven.

V duchu jsem trochu nesouhlasil s vámi, když jste se ráno v mra- 
Živém větru umývali až po pás, a vzpomínal na vaše starostlivé
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maminky, jak by asi vzpínaly ruce, kdyby vás viděly. Následují
cího dne jste však nakazili i mne, takže jsem se odvážil zchladiti 
svoje prsa studenou horskou vodou a hle — nic se nestalo. Na- 
opak, příjemné teplo se rozlilo záhy celým tělem. Ano, nám starým, 
zhýčkaným je třeba učiti se od vás mladých. V teorii uznáváme 
všichni cenu otužování, ale jaksi jen pro ty druhé, sami máme rá' 
di teploučko a pohodlí.

K cestování podle mapy nutně patří i občasné bloudění. Věř
te však, že takové malé zabloudění je docela milým a vítaným ko
řením cesty, které dodá pouti teprve pravé chuti.

Bylo to třetího dne našeho putování. Po čtyřhodinné odpo
lední chůzi Z Nové Lhoty, když již slunce zapadalo a měsíc se bě
lal nad mohutnými horskými buky, zmizela cesta, jež nás měla 
dovésti na nocleh do malé osady. Stojíme na vysokém vrchu me
zi lesními velikány, vylézáme na strmá skaliska a rozhlížíme se ku
dy dál. Daleko za lesy na západě probleskují v údolí Váhu první 
světla železničních stanic, na sever, na východ i jih nekonečné 
hory a lesy. Pátráme jako ten kohoutek ve známé pohádce, kde by
chom přenocovali, leč nikde není sebemenšího světélka, nikde 
Známky po lidském obydlí. Co teď ? Mapa mlčí, nikdo neví, kudy 
a kam. Venku spát ? Nemožno, neboť místy leží ještě sníh.

Rád bych viděl v této situaci školní (studentský) výlet. Co by 
tu bylo bezradnosti, nejistoty a strachu ! Vůdce u vědomí své zod
povědnosti chvěl by se obavou o své svěřence, úzkostlivě by je stře
hl, aby některého neztratil, a zařekl by se svatosvatě, že vícekrát 
nikam nepůjde.

A vy — skauti ? Rozběhli jste se po celé rozlehlé stráni, se 
všehc stran zněly signály vašich píšťal, až tu z bočního horského 
hřbetu zazní vítězný hlas : „Chodník, chodník je tu ! Všichni na
horu !”

Když se i poslední vyškrábal nahoru, usoudilo plenům docela 
moudře, že se po chodníku jistě někam dojde. Kam, vědí bozi, ně
kam však to jistojistě bude. Nuž, tedy ku předu ! Chodník zapada
ný listím je při měsíčním světle sotva znatelný, jistě po něm toho 
roku ještě lidská noha nekráčela, ale k čemu dal Pán Bůh člověka 
hmat i do nohou ? Aby poznal, že chodník je tvrdší než jeho okolí. 
A  tak se jde při měsíčku podle hmatu husím pochodem, foukací 
harmonika zní do kroku, hlasy vpadnou a již se nese pochodová pí



seň přes zmlklé vrcholy hor vesele, bezstarostně, jako by se šlo po 
státní silnici. Chodník ponenáhlu klesá po úbočí a stáčí se k západu. 
Toť dobrý směr , neboť na západě je vážská dolina s četnými 
dědinami.

Hodina za hodinou míjí, objevujeme staré vozové koleje, pak 
několik lesních cest, jež jsou pozdraveny radostným „hurá” . Stále 
dodržujeme směr západní. Třebaže se místy boří nohy do bláta a 
jinde lezeme přes kameny, nálada se nijak nehorší.

Měsíc stoupá výš a výše, aby lépe viděl, jak to dopadne, lesy 
podřimují, kolem klid a mír, jen občas vyplašený pták vyletí z 
úkrytu. Pomalu se blíží půlnoc. Náhle všichni stanou ■»— co to? 
Nasloucháme a najednou zazní radostně ze všech hrdel : „Pes ! 
Pes zaštěkal !” Nikdy snad psí hlas nezněl nikomu z nás líbezněji 
než tehdy. Zrychlíme kroky a po chvílí staneme u zoraného pole. 
Pod ním sedí dvě chaloupky v klínu hor. Kopanice ! Máme vyhráno.

O půlnoci klepáme na dvéře první chaloupky. Rozespalý děda 
pootevře, užasle hledí na devět chlapů s ranci na zádech, s hrozí' 
vými holemi v rukou a — poděšen přiráží dvéře, za nimiž je slyšeti 
rachot závory. Vyjednáváme při zavřených dveřích, vysvětlujeme 
situaci, ubezpečujeme dědu svou mírumilovností a prosíme o noc
leh na seně. Děda se konečně upokojí, otevírá, vychází ven a sli
buje nocleh na půdě.

Za chvíli praská za chaloupkou oheň, z ranců vytahujeme 
studené knedlíky, které zbyly od oběda a dobrořečíme kuchařům, 
Že toho dne navařili k obědu trochu více. Jedni horlivě krájejí, dru
zí rozbíjejí vajíčka, ostatní shánějí dříví, vodu a za půl hodinky 
již celá „parta” večeří I děda pomáhá, jak může, a spokojeně o 
chutnává z naší kuchyně. V  druhém kotli vře čaj. Honem, kdo 
máte citrony ? Kdo cukr ? — Á, to je čajíček ! Je sice trochu cítit 
vajíčky, neboť nebylo času vymýtí šálky, ale kdo by dbal na takové 
maličkosti !

Ještě nějaká ta  písnička vytryskne i harm onika zazní, ale pak se 
mládenci jeden po druhém  vytrácejí a po jedné hodině s půlnoci 
Zahrabávají se i poslední do sena, a než dořeknou „D obrou noc!” 
spí jako zabití.

Ráno mizí deset litrů bílé kávy v devíti bezedných hrdlech; 
taktak, že děda zachránil trochu spodku pro rodinu, aby také jed



nou okusila panské stravy. Z chleba, který by doma stačil nejméně 
na týden, nezbylo po třech dnech ani drobečku. Inu, na horách 
tráví.

Pravda, chtěli jsme dojiti pěšky až na Trenčín. Doma na mapě 
se to pěkně cestuje. Co však na tom, že jsme došli čtvrtého dne jen 
do Nového Města nad Váhom ? A  konečně — k čemu jsou ty čer- 
né koleje podle Váhu? Hor jsme užili dost , větru, slunce i deště 
rovněž, vyběhali jsme se i vyleželi, proč bychom se kousek cesty 
nesvezli? Na lístky ještě máme — v horách se peníze člověka lépe 
drží než v dolinách -—• proto jedeme. Však Matúšův hrad stojí 
Za to.

A  nazpět ? Šťastně jsme se na jízdné poskládali, do přeplněné- 
ho vlaku vecpali a již nám železná kola na „Vlárce” jednotvárně 
vyzpěvují : Do — Bře — cla — vě, do Bře — cla — vě !

A  když jsme k ránu v Břeclavi vystupovali, nikdo neřekl „Chvá
la Bohu, že jsme doma !” nýbrž všichni jednohlasně litujeme : 
„Škoda, že jsme to o den nenatáhli !”

Tak jsem se seznámil se skauty. Skautské příručky, Svojsíkovy 
„Základy skautingu” a osobní účast na různých skautských pod
nicích mi daly nahlédnout! hlouběji do celého hnutí, jež jsem si 
opravdově zamiloval. Čtverý prázdniny jsem ztrávil se svými dět
mi ve skautských táborech a mohu s klidným svědomím prahlá- 
siti, že není krásnějšího života nad život v dobře vedeném skaut
ském táboře.

S S L

Skautský tábor. Nevíte, kolik kouzla chová v sobě pro skauty 
slovo tábor ! A  právem, neboť je to vysněný ráj mládeže. Již ně
kolik měsíců před prázdninami připravují se naň všichni členové 
oddílů. Skládají korunu ke koruně, doplňují svoji výzbroj, ve schůz
kách za deštivých dnů vzpomínají minulých táborů, těší se na 
nový a připravují se theoreticky na život v přírodě. O vánocích 
je ještě hodně daleko do prázdnin, ale dobří hoši připomínají již 
tehdy svým otcům a matkám, že by jim měl tentokrát „Ježíšek” 
naložit něco praktického, na př. řádný skautský kroj nebo novou 
tornu, dobrý nůž, nebo sekerku ; také nové lasso by se hodilo, 
u  zámožnějších i fotogafický aparát — zkrátka nadějní skauti již 
tehdy pamatují na prázdniny, na tábor. Ve volných dnech se ple
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tou mamince do vaření, vyptávají se, jak se dělá to i ono, a pak na 
vycházkách v přírodě zkoušejí vařit různé polévky, knedlíky, omáč' 
ky, masa, aby byli připraveni pro tábor.

A když se konečně přiblíží prázdniny, není tu branou ke štěstí 
den sv. Petra a Pavla, nýbrž den odjezdu do tábora. Není krásnější 
chvíle nad tu, když jsou již bedny s nářadím, nádobím a zásobami 
naloženy v železničním voze, kdy nadité rance zabírají všechna 
volná místa, kdy desítky mladých hochů radostně vyhlížejí z oken 
vozu na nástupiště, kde stojí houf maminek se zarosenýma očima." 
Konečně zazní signál, vlak se ztěžka pohne, šátky se třepetají na 
rozloučenou, poslední pozdravy zanikají v rachotu vozů, pomalu 
mízí nádraží i domov a chlapci jedou do nového krásného domova 
—do tábora.

Chvílemi zní zpěv, jejž vystřídá veselý hovor; na nádražích, 
jimiž vlak projíždí, vysvětlují starší skauti nováčkům různá želez-- 
niční zařízení, na př. návěstí, výhybky, signály, zkratky nápisů na 
Železničních vozech a j., cestou pozorují nové kraje, sledují ruch 
na nádražích, život a práci v polích, lesích, městech i tichých dědi
nách, podle mapy určují potoky, řeky, hory i obce, které jsou na 
dohled, pak zase s hodinkami v ruce vypočítávají podle telegrafních 
tyčí rychlost vlaku, nebo hrají nějakou skautskou hru, při čemž ne- 
opomenou občas přehlížeti zásoby buchet, jimiž starostlivé mamin.- 
ky naplnily chlebník. Nikde se unaveně nebo lhostejně nedřímá, 
všude je plno ruchu, plno zájmu o všechno a tak, než se nadějete, 
stojí vlak v malé horské stanici, kde je prozatímní cíl výpravy. 
Hbitě vystupují, rance i bedny se stěhují okny i dveřmi na peron 
a odtud putují ihned do selského povozu, který byl předem objed- 
nán. Když je vše naloženo, nejslabší hoši usednou na fůru a vůz 
se hne po bílé silnici, jež se ztrácí v dálce mezi horami. Ostatní s 
mapou v ruce vyrazí pěšky nejkratší cestou k vzdálenému tábořišti. 
Oči se upírají k lesnatým vrchům, v jejichž klínu, tam někde v dál
ce před nimi, je tichá dolina, ve které postaví svoje vigvamy, ve 
které prožijí několik šťastných týdnů prázdnin. Tichá radost září 
Z očí všech, veselá píseň zní do kroku, cesty rychle ubývá až koneč^ 
ně stanou na suchém palouku, obklopeném věncem hor a lesů. 
Jsou u cíle. Chlapci se rozbíhají obhlédnout okolí a libují si: „Tady 
bude správný tábor. Studánka je blízko, kolem teče potok, suché
ho dříví dost a dost. Duše křesťanská, co chceš víc?”
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Za chvíli rachotí na lesní cestě kola vosu, zavazadla jsou tu. V 
mžiku je vše složeno, a jako bys kouzelným proutkem šlehl, již tu 
stojí zatímní plátěné pyramidy, které poslouží pro první noc.

Brzy dojíždí i drahý povoz, který veze potřebné desky, t. zv. 
odkorky. Poskytl je dobromyslný pantáta mlynář, u něhož se vůd.- 
ce cestou zastavil. V  horských pilách nebývá o desky nouze a tak 
pantatínek, jenž. zná již skauty i jejich čistý, krásný život v přírodě, 
ochotně zapůjčil fůru odkorků, které jsou zde v horách určeny bez 
toho jen na palivo.

Hoj, jaký ruch zavládne nyní na tábořišti! Desky se rozdělují 
na hromádky a za chvíli již skřípají pily, klepou kladiva a sekají 
sekery a pomalu se zvedají nad zeleným trávníkem čtverce prken- 
ných stěn. S dovolením lesní správy vysekají chlapci v hustém 
podrostu i mladší smrčky, jedličky nebo olše u potoka, narobí 
kolů, zhotoví i nízké „pryčny,” aby měli suchá lůžka. U hajného 
nebo někde ve statku vypůjčí si lesního sena nebo slámy, nacpou 
úzké slamníky,. položí je na „pryčny” a lůžka jsou hotova. Nad 
prkenné „podsady” zvednou stanové střechy a malá osada je zbu
dována. Trvá ovšem ještě den nebo dva, než si zhotoví i stolky, 
poličky, věšáky a lavičky, než vztyčí táborový stožár, než si postaví 
Z plochých kamenů a hlíny táborová kamna, než vykutají ve hli
nitém břehu sklípek, leč hlavní věc — podsady -— stojí obyčejně 
již prvního dne po dodání desek. Vše vyžaduje hodně práce, hod
ně potu, ba i mozolů, leč skauti se práce nelekají. Práce je jejich 
heslem, práce je jejich vychovatelkou, jejich lékem i tělocvičnou 
soustavou.

Jste asi zvědavi, co dělají skauti, když vybudovali tábor, jak 
v něm žijí po celý dlouhý měsíc. Pojďte se mou, podíváme se dnes 
do skautského tábora a prožijeme v něm alespoň jeden den!

Myslete si, že jsme v horách — řekněme na Valašsku! Je krásné 
letní ráno. Slunce se vyhouplo nad lesy a zlatí vrchy i doliny. Jde
me již asi hodinu od poslední dědiny lesní cestou podle potoka, 
když najednou na mírné vyvýšenině stranou za potokem spatříme, 
jak nad vršky mlází třepetá se státní vlajka na vysokém stožáru. 
Odbočíme chodníčkem, přejdeme po nové lávce zhotovené z ku
latiny a po chvilce staneme na lesní mýtině. Překvapeni hledíme 
na originální osadu, kterou tu vykouzlila skautská dovednost a pí



le. Ve velkém polokruhu stojí zde malé úhledné chaloupky, jež 
kryjí jehlancové plátěné střechy. Samozřejmě, že jsou bez oken a 
bez komínů.

Tu již nám spěchá v ústrety statný jinoch ve skautském kroji. 
Toť hlídka. Vítá nás přitlumeným hlasem a hned připomíná: 
„Bratři ještě spí, prosím vás o klid.” Vede nás táborem a vysvětluje: 
„Tu je stan bratra vůdce,zde jsou stany družiny „vlků”, zde stany 
„lišek”, tam stany „havranů” Tu je klubovna, zde stany vlčat a tady 
je stan pro vás. — „Pro nás?” zeptáte se udiveně. „Ano, pro 
hosty,” zní odpověď.

Prošli jsme táborem, staneme ve stínu mohutných buků. Před 
námi je velké přístřeší, pod nimž se krčí k zemí nízká, z kamenů 
a hlíny zrobená kamna. Vysokým komínkem vychází již lehounký 
dým. Po stranách stojí dva primitivní stoly, jejichž nohy tvoří do 
Země vbité koly. Jsme ve skautské kuchyni. „Máte pěknou kuchy- 
ni, vzdušnou,” pochvalujeme. „Vzdušná je dost,” směje se náš 
průvodce. „Když mléko překypí, netřeba ani okna. otevírat.”

V  boudě dobře kryté jsou zásoby vařiva a nádobí. Vedle ní 
stojí pěkná hranička suchého dříví a tu i kozlík k řezání a dva 
špalky se sekerami.

„A kdo jim vaří?” zeptal by se mnohý z vás, kteří si nedovede- 
te představit kuchyni bez maminky. Na tuto otázku by se každý 
skaut rozesmál. Pravý skaut umí víc než chleba jíst. Umí vařit a 
to dobře vařit, umí si sám suchý strom skácet, pořezat i poštípat, 
umí sruby stavět, mosty a lávky budovat, sklepy a studánky hlou-- 
bit a vyzdívat, umí plést rohože, sítě i košíky. Dovede zacházeti 
s přečetnými nástroji, ať je to pila, nůžky nebo šidlo, kladivo nebo 
pilník. Umí si zhotoviti jednoduchý táborový nábytek i potřeby, 
jež Zpříjemňují život, dovede zbudovati člun, zříditi meteoro
logickou nebo radiovou stanici. Zkátka: skaut spoléhá ve všem 
pouze na sebe.

Než vraťme se do našeho tábora! Lesním chodníčkem míří ke 
kuchyni dva skauti, kteří přinášejí ze vzdálené dědiny mléko. Jsou 
svěží, čerství i veselí, nevadí jim, že museli vstát již o páté hodině 
ranní,aby bratři dostali včas svoji snídani. Zdraví po skautsku, 
představíme se a sledujeme, jak vylévají mléko do objemného hrn- 
ce, přistavují na plotnu, vedle umísťují velký kotel s vodou a při
kládají suché roští, aby se oheň rozhořel.
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Náhle zazní od vůdcova stanu signál a celý tábor se budí. Sta
nová plátna střech se rozepínají, v otvorech se objevují krátce ostři
hané hlavy; prvně zvedají své zraky k obloze, aby zvěděli, jaké 
bude dnes počasí. Poněvadž se slunce vesele směje, smějí se i opá
lené tváře mladých obyvatel tábora. Hbitě se svlékají. — Nemy
slete si, že je to omyl! Skauti se na rozdíl od ostatního člověčenstva 
oblékají navečer a svlékají ráno. Noci bývají v horách chladné, 
takže je na večer potřeba obléci buď pyjama nebo kalhoty a svetr.

Za okamžik zazní nový signál a již se celé prostranství hemží 
do hnědá opálenými těly mladých hochů ve-věku od osmi do 
osmnácti až dvaceti let. Všichni jsou v krátkých plátěných kalho
tách, v t. zv trenkách, ostatek těla je vystaven slunci a vzduchu. 
Radí se, krátký povel, točí ,se bočně v proud, pak rozstup a již 
cvičí ranní prostná. Je radostno pohledět na řady mladých, zdra
vých, do bronzová opálených těl, jež se zvedají a klesají, paže krou
ží, svaly se napínají, hrudníky se šíří a nutí plíce hluboce dýchati.

Po cvičení je rozchod. Všichni mizejí ve stanech, avšak okamžitě 
vybíhají s mýdlem a ručníkem v ruce a poklusem se ženou k poto
ku, aby se umyli v chladné horské vodě.

Představíme se vůdci a prosíme o d o v o le n í  k prohlídce tábora . 
Vůdce, jediný dospělý muž v celém táboře, ochotně nás provádí 
po stanech a vysvětluje, jak a proč je vše zařízeno. Podivujeme se 
jak dovedně jsou zhotovena jednoduchá lůžka s úzkými slamníky,. 
prohlížíme originální inventář vyrobený vesměs z toho, co les dal.

Po prohlídce stanů praví vůdce: „Pojďte se podívat do našeho 
musea!’ — „jakže do musea?” „Ano do musea.’, Zvědavi následu
jeme vůdce na neveliký palouk, ohrazený jednoduchým plotem . 
Vejdeme do ohrady a překvapení staneme. Jsme v museu •—• a to 
v museu velmi zajímavém. Hned zkraje uzříme asi deset různě 
upravených ohnišť, od jednoduchého „ohně lenochů” až po lesní 
stáložárný krb. Za ním je ¿z drnů zrobena spalovací pec na smetí. 
Za ohništi upoutá naši pozornost oddělení značek z přerůzného 
materiálu, jimiž značívají skauti svou pout pro opozdilce, kteří 
jdou za nimi. Dále je několik velkých modelů prámů, na nichž se 
lze plaviti po řekách a rybnících. V rohu stojí několik závětří ¿ro
bených z chvojí, pod kterými by se dalo snadno přenocovati. Na. 
druhé straně se řada lávek a mostů přepíná přes starý příkop. Jsou- 
.zhotoveny z kulatiny a při bližším ohledání se přesvědčíme, že je
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vše provedeno odborně, ne jako pouhá hračka. Zde si teprve uvě
domujeme, že skauting je opravdovou činnou školou, školou života
a práce- Nešetříme slovy, obdivu, vůdce však s úsměvem připomí
ná : „Doposud je zde sotva polovina toho, co máme v plánu. 
Kdybyste přišli ke konci tábora, mohl bych vám ukázati více. 
Tak chybí zde ještě práce provaznické, košikářské, rovněž přístroje 
signalisační, původní totémy a j. a j.”

Mezi tím se vracejí chlapci osvěžení, mytím zčervenalí do sta
nů a radostný hlas se ozývá celým táborem. Od kuchyně přichází 
posel a hlásí, že je snídaně uvařena. Vůdce dá znamení a již všichni 
spěchají k dlouhému stolu s plechovými šálky, lžícemi a noži v 
rukách. Kuchař plní velikou sběračkou šálky až do vrchu, druhý 
krájí důkladné krajíce chleba. S úžasem pohlížíme, jak spousty 
bílé kávy a ohromné krajíce mizejí v hladových hrdlech a jak 
většina hochů přichází ještě jednou pro přídavek. Zeptáte-li se 
některého, zmůže-li to, překvapen odpoví: „Prosím vás, co pok je 
tó litr kávy ?!” — „Pámbu vám požehnej,” pomyslíte si, „doma 
oyste nesnědli ani polovici.” Zde v horách, panečku, jinak chutná 
než doma.

Po snídani omyje každý svůj šálek a uloží jej. Nastává úklid ve 
stanech. Vlněné přikrývky se vyklepávají, šaty i obuv se čistí, vše 
se dává do vzorného pořádku. Když je vše uspořádáno, vykoná 
vůdce přehlídku stanů a dá nastoupiti všechno „mužstvo” ke stožá
ru, na němž se vesele třepetá státní vlajka. Vůdcem určený junák 
přináší oddílovou vlajku s vyšitým skautským znakem, připevní ji 
na šňůru, splývající s vršku stožáru a již za zvuků skautské hymny 
stoupá vlajka vzhůru, až stane těsně pod vlajkou státní.

Krásný to okamžik ! Vaše srdce stoupá se stoupající vlajkou a 
a dojati si uvědomujete, že pouze láska k národu a láska k lidstvu 
dovede sjednocovati ke krásným činům, které obrozují nové po
kolení.

Po krátkém proslovu, ve kterém vůdce připomíná, s čím byl 
spokojen i v čem je třeba nápravy, rozděluje práci : družina vlků 
má dnes na starosti kuchyni (řezati a štípati dříví a vařiti), družina 
lišek bude pod rádcovým vedením cvičiti signalisování vlajkami, 
družina havranů má výcvik v první pomoci; vlčata (nejmladší 
skautíci ve věku od osmi do dvanácti let) pod vedením vůdcova 
zástupce mají hry a výcvik v plování. Hlasně zahřmí ještě společné



.„Zdar!” a již se družiny rozcházejí. První míří ke kuchyni, druhá 
se signaličními vlajkami na blízké návrší, třetí přináší sanitní mate
riál a usedá do kruhu. Vůdce dává ovazovati zlomené ruce, zlomené 
nohy, rány na hlavě, na prsou, na lokti, na koleně, na patě a t. d. 
Mnoho nepřednáší, nýbrž všechno dává prakticky prováděti, při 
čemž vytýká chyby, nebo schvaluje správné výkony.

Podívejme se za nejmladšími skautíky — za vlčaty — na blíž- 
kou paseku ! Hoj, jak je zde veselo ! Nohy a ruce jen se kmitají, 
velký míč putuje bez Zastávky vzduchem, tváře rudnou přílivem 
krve a potůčky potu stékají se spánků. Po hře s míčem hrají novou 
hru, t. zv. „poslouchanou”. Vlčata se postaví do velikého kruhu 
okolo chlapce, který má oči zavázány. Úkolem všech je připlížiti se 
neslyšně do středu k „slepému” a dotknouti se ho. „Slepý” napja
tě poslouchá ; zaslechne-li šustot nebo zaprasknutí větévky, ukáže 
směrem, odkud zvuk vyšel. Neopatrný skaut tiše usedne na místě, 
kde byl přistižen a odpadá ze hry. Vyhrává, kdo se slepého prvně 
dotkne. Znamenité to cvičení sluchu a neslyšné chůze, rovněž 
výborné uklidnění po rušné hře s míčem. — Po hrách zamíří vlčata 
ke koupališti. Na potoce zřídili junáci z kolů, drnů a kamení umě
lou přehradu, za kterou vzniklo z nadržené vody jezírko. Voda 
je zde čistá, průzračná, záhy však se kalí, jak se v ní prohánějí 
výskající naháči. U hráze, kde je voda hlubší, hbitě plavou zkuše
nější ukazujíce nováčkům, co mají dělat rukama a nohama, rádce 
dozírá, opravuje chyby a vede nesmělé. Po dostatečné koupeli 
uléhají na slunný břeh a vystavují tělo druhé lázni, lázni sluneč
ních paprsků.

Mezi tím skončily „lišky” signalisování a vystřídaly „havrany” 
ve cvičení v první pomoci. „Havrani”zase zaujali jejich místo na 
návrší a pilně signalisují morseovou abecedou.

Dvě hodiny výcviku uplynuly a obě družiny rovněž se přichá
zejí osvěžit koupelí. S obdivem hledí vlčata na dokonalé plavce, 
pohybující se ve vodě ve všech možných posicích.

Po koupeli odcházejí všichni do rozlehlého lesa. Vlčata slídí 
po jahodách a malinách, junáci sbírají houby a zjišťují stopy zvěře. 
Objeví-li se některý lesní obyvatel, ať veverka, datel nebo srna, 
ustrnou všichni a bez jediného pohybu v naprostém tichu pozorují 
jejich život v přírodě. Toť přírodopis, jemuž není rovno. Nikdo 
se zde neučí nazpamčt,, večerka je hlodavec, má hlavu, trup, čtyři
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nohy a ocas” a přece po návratu dovede o ní povídat více, než 
kdyby se o ní doma učil Z nejlepší učebnice. Zde možno po celé 
hodiny pozorovati zajímavý život hmyzu, při tůních na potoce 
Zase život vodního živočišstva, v houštinách hnízdění ptactva. 
Zde teprve školní učivo dostává životní náplň. Zde se teprve 
naučí mládež rozeznávati jediným pohledem habr od buku nebo 
jedli od smrku bez předchozího zkoumání listí nebo jehličí, zde 
poznává přečetné druhy hub, lesních plodů, květin, zde teprve 
se stává botanika účelnou, neboť má i praktický význam. Houby 
Znamenitě a levně obohacují kuchyni, maliny, ostružiny, jahody í 
borůvky jsou lepší než kompoty a všelijaké šťávy tovární výroby. 
Listí jahodníků a ostružníků dá velmi dobrý čaj, zeměžluč, amyka, 
kostivál, šalvěj a pod. jsou hledané rostliny léčivé. Věru, pobyť 
v lese není bez užitku, a vy, mladí čtenáři, můžete záviděti svým 
šťastnějším druhům, kteří jsou v táboře.

Vraťme se však k nim alespoň v duchu! Slunce pomalu dostou- 
pilo zenitu, krátký stín ukazuje poledne. Všichni jsou v táboře, 
všichni chystají šálky a příbory a čekají na nejkrásnější signál 
„k obědu”. Konečně upocení kuchaři vlekou ke stolu břichaté ná' 
doby, píšťala zazní a desítky párů noh dupají v poklusu vyšlapa- 
ným chodníčkem pod známé buky. Desítky rukou podstrkují šálky, 
do nichž neúnavně putující naběračka stěhuje obsah kotle ; a již 
Zvoní lžíce, tváře se nadouvají a nedočkavě pofdkují na vřelou 
polévku — tábor obědvá. Na bláhovou otázku „Kdo chce ještě ?” 
hrnou se znovu svorně všichni pro přídavek. Kotel s polévkou je 
vyprázdněn ; přicházejí na řadu knedlíky s koprovou omáčkou. 
To je, jak známo, božské jídlo. Nespokojenost s vojenskými šálky 
je všeobecná. Proč je nedělají trochu větší ? Vždyť je to k zlosti !
V  žaludku je místa aspoň pro tři knedlíky a do šálku se vejde 
sotva jeden ; znáte přece skautské knedlíčky, jsou jen o málo menší 
než dětská hlava. —- Štěstí ještě, že kuchaři znají lépe míru skaut' 
ského žaludku než výrobci nádobí a jsou vždy ochotni doplniti, 
co Ze šálku ubylo.

Konečně zmohly zdravé čelisti všechen obsah hrnců a chlapci 
se lenivě vlekou k vodě, vypláchnout šálky a za chvíli vládne 
•celým táborem nebeský mír. Ve stanech i ve stínu stromů poraženo 
leží všechno mužstvo jako tábor mrtvých. Moudrý vůdce uklidil
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se také k odpočinku, aby dopřál útrobám dostatek času k důkladné, 
ničím nerušené práci.

I my ulehneme do stínu. Očí naše se upírají k bělostným obláč- 
kům, které zlehounka plují do daleka a mysl naše pluje s nimi až 
k vám, kdož jste uzavřeni v kamenných městech. Vidíme vás 
v duchu, jak vyhlížíte otevřeným oknem do dusné ulice, jíž táhne 
puch projíždějících automobilů, smíšený se zvířeným prachem. 
My jsme zde štastni daleko ode všeho městského ruchu a jen by' 
chom si přáli, abychom mohli vysvoboditi z městského zajetí vás 
všechny a dovésti vás sem na hrud’ matky země. Jež nás všechny, 
své děti, živí, dovésti vás sem pod laskavý pohled nebeského skuv 
ce, jež je otcem všeho života.

Po hodině klidu probouzí se tábor k novému životu. Na progra
mu je lehká atletika. Tu se cvičí vrh oštěpem, tu zase střelba z 
velkých luků, onde vrh diskem. Vlčata hrají „hoň třetího !”

Potom jsou společná dechová cvičení. Družiny se rozcházejí, 
první odchází znovu do kuchyně, druhá jde mapovat blízké 
údolí, třetí s nedalekého vrchu pohlíží do údolí a cvičí se ve čtení 
mapy. Vlčata odcházejí společně na vycházku do dědiny, kdež 
mohou sledovati selskou práci a zároveň obstarati menší nákupy.

Po jednoduché svačině mají junáci volno. V idíte je, jak si píší 
denníky, dopisy rodičům, přišívají utržené knoflíky, provádějí 
menší správky oděvu, nebo zhotovují, co je jim ještě třeba, jiní 
Zase jdou k potoku vyprat si prádlo— každý podle chuti a potřeby.

Slunce se pomalu chýlí k západu, stíny se prodlužují. Od ku- 
chyně táhne libá vůně nových bramborů s kmínem. Sliny se sbíhají 
a není divu, že každou chvíli přejde některý z junáků „jen tak ná
hodou” okolo kuchyně a „jen tak mimochodem” se zeptá, jestli to 
ještě není. Kuchaři však jsou od jakživa nepřístupni jako alchymis
té a neradi dávají veřejnosti informace o situaci ; odbývají tedy 
tazatele pythickými odpovědmi, z kterých si je možno vybrat podle 
libosti, že to bude buď hned nebo až později. Než co se vleče, 
neuteče; tábor se večeře jistě dočká, brambory svému osudu ne
ujdou i ten čajíček se dostane na předurčená místa a tak vycházející 
měsíc najde junáky nasycené a spokojené. Usměje se na tu lidskou 
smečku a naslouchá hlasům tábora.

Zde kvílí foukací harmonika mladého adepta umění, onde zase 
skupina vyje písničku za doprovodu mandolíny, vůdce vyvěšuje na



obecní tabuli pořádek nočních hlídek, zvědavci se přicházejí po- 
dívat od kolika do kolika padne hlídka na ně, stranou za stany sedí
vlčata a cvičí se v kokrhání, kýhání, řehtání a hýkání, a když je to 
omrzí, obšlapují skupiny dospělejších a uplatňují zde své slabé 
hlasy i své slabé vědomosti a zkušenosti, mnohdy k velké veselosti 
celé bandy.

Konečně hlas vůdcův nařizuje noční klid. Chlapci mizejí ve 
stanech, odkudž zní ještě chvilkami smích a veselý hovor, ale tu 
jíž zakročuje hlídka, připomínajíc úředně, že je čas ke spánku. 
Hovor se ve stanech mění v šepot, světla, jež prozařovala plátnem 
a skulinami, hasnou, netrvá to dlouho a ozve se první chrupání. 
Než přejdeš tábor sem a tam, přesvědčíš se, že zdravý spánek 
pojal všechny v svou sladkou náruč.

Jen ve vůdcově stane hoří ještě lampa. Na nízkých stoličkách 
sedí zde vůdce a jeho rádcové a dělají plán pro zítřek. Zítřek nelze 
improvisovat, nelze vše ponechat náhodě a okamžitému nápadu, je 
třeba připraviti rozvrh práce na celý den pro všechny ty lidičky. 
Dále je třeba zjistiti, co je ještě pro tábor potřeba, jeAi dost chleba 
a mouky, cukru i vajec, omastku, soli, kávy i kakaa — zkrátka, zde 
se dělá rozpočet pro hlavu i ruce, pro žaludek i srdce, zde se při
pravuje zítřek. A  co se zde ujedná a připraví, bude zítra jistě pro
vedeno, nebot' skauti si zvykli proměňovati slovo v čin.

Šťastní chlapci, za něž myslí moudrá hlava, která ví, proč jsou 
všichni zde, a která dovede dáti skautskému životu správný směr 
■ a cíl.

IV.
Pobyli jsme pouze jediný den ve skautském táboře, a to •—žel

— jen duchem. Nechtěli byste, aby vaše děti pobyly v něm třeba 
měsíc ve skutečnosti ? Nechtěli byste, aby vycházely se skauty 
pravidelně ve volných dnech po celý rok do přírody ? Věřte, že 
není lepšího léku proti zhoubným následkům nepřirozeného života, 
než návrat k přírodě ! Jako malý doklad o tom, jaký vliv má skau
ting na zdraví mládeže uvádím: Můj devítiletý syn přibral v prázd
ninovém skautském táboře čtyři kilogramy váhy. Moje dcera 
trpěla po těžkém onemocnění spálou po léta bledničkou, nervosou, 
nespavostí a často omdlévala. Dvojí pobyt ve skautském táboře 
odstranil všechny tyto těžkosti a dnes je zdráva, jako nikdy nebý
vala.— Život v čistém vzduchu, pod životodárným sluncem, fysic
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ká práce, koupele, cvičení, změna podnebí mají přímo zázračné' 
účinky na tělo i na ducha člověka. Přesvědčil jsem se o tom nejed- 
nou, neboř všichni moji synové jsou skauti a již čtverý prázdniny 
prožili ve skautských táborech.

Vy všichni rodičové, kteří milujete své děti, nemáte zajisté 
vroucnějšího přání, než aby vaše děti žily a dlouho ve zdraví žily.

Nuž radím vám ze srdce : Dejte je zapsati do dobrého skautské- 
ho oddílu! Ven s nimi do hor a lesů, kde je vzduch jako křišťál, 
kde věčné slunce zázračně hojí všechny neduhy, kde je zdraví a 
síla. domovem! Nebojte se pustití je se zkušeným vůdcem do s\ěta! 
řád. Užasnete nad výsledky skautského života. Vaše děti naberou 
nových sil, jejich ochablá a zkřivená kostra se vzpřímí, zmohutní, 
jejich prsíčka se změní v prsa, jejich plička v plíce, ručičiky a no
žičky změní se v ruce a nohy, slunce dá jim barvu v líce i radost 
do srdce, budou z nich junáci, budou z nich muži. Národ nepotře
buje nažehlených nedokrevných panáků, potřebuje zdatného, 
zdravého pokolení, silného tělesně i duševně. Věřte, že nad skau- 
ting nenajdete lepšího prostředku k dosažení tohoto cíle.

V.
Žel, že jednoho se nedostává! Naši vychovatelé — učitelstvo i 

profesoři — málo se zajímají o hnutí, které by mohlo znamenati 
fysickou i mravní obrodu národa. Jsem učitel a jíž po čtvrt století 
pracují o výchově mládeže, nikdy jsem však nepoznal hnutí ušle.- 
chtilejšího, nikdy jsem neviděl výsledků lepších než zde. Mluvím o 
skautingu řádně organisovaném, vedeném schopným, inteligent
ním vůdcem. Skauting t. zv. „divoký,” bez organisace a bez zod
povědného vůdce, není skautingem ani výchovou, nýbrž velikým 
nebezpečím pro mládež a leckdy metlou krajiny, jež je jím zatížena.

Kolegové, kteří budete čisti tyto řádky, prosím vás, všímejte si 
skautingu! Jsem jist, že si jej zamilujete a že mu s radostí věnujete 
své síly. Získáte si nehynoucích zásluh o budoucnost svého ná
roda. Žurnalistické boje, plané politikaření a přebujelé stranictví 
rozvrací národ. Demokracii, republiku, národ dovede posíliti a 
udržeti pouze převýchova mladé generace. Pomozte převychovati 
ji skautingem !

Skauting není romantická hra na Indiány, jak se namnoze my-



Skauting mění romantické sny mládeže v čistý, krásný žiyot v 
přírodě, v  život plný účelné práce. V  romantickém snu je svůdné 
spáti ve stanech pod věkovitými lesními velikány, buditi se ptačí 
písní, sedati kolem plápolajícího ohně, ale tento svůdný povrch 
má svou tvrdší reální náplň. Stany je potřebí do lesa přinést a po- 
stavit a to dobře postavit a zařídit, neboť vždy nesvítí slunce, ně
kdy také prší a k ránu bývá v horách chladno. Nežli bude možno 
Zapěti náladovou píseň okolo ohně, je bezpodmínečně nutno doné- 
sti k ohništi suchého dříví, pořezati je a poštípati. Nežli okusíš prv
ního pokrmu z kotle, napřed se musíš naučit vařit, musíš sem va
ří vo dopravit a dobře opatřit, aby se nezkazilo. Zde nepečuje o 
mazlíčka starostlivá matinka nebo služební duchové, zde panuje 
naprostá rovnost, zde jest nucen každý pomáhati si sám a zároveň 
pracovati pro celek, zde se vychovává k samostatnosti a k pravé 
demokracii. Skauting není hra, nýbrž práce a život. Skauting je 
výchova, jež obrozuje mládež fysicky i mravně. A  naše mládež té
to obrody potřebuje.

Vstupte i vy do řady jeho organisátorů, buďte i vy vůdci 
mládeže na nových cestách ! Nemyslete, že tím přinesete nějakou 
oběť, nemyslete, že vaší skautskou činností získá pouze mládež ! 
I vy získáte a více, než myslíte. I vy jako učitelé žijete po deset 
měsíců uzavřeni mezi čtyřmi kamennými zdmi, i vaše zdraví je 
ohroženo ne-li již i napadeno. I vám otevře skauting cestu do hor 
a lesů, do přírody a časem snad i k moři

Práce se skauty je radostná práče, při níž zapomenete na rozdíl 
let a stanete se na čas opět mladými hochy, které těší život, práce
i hra. Budete staršími bratry všem a všichni budou vás jako bratry 
milovati. Vaše nervosa zmizí, omládnete v táboře a vrátíte se do 
nové práce posilněni a osvěženi. Zkusíte-li jednou prožiti prázdniny 
ve skautském táboře, jsem jist, že zůstanete skautingu věrni po 
celý život. ■—Kolegové, pojďte s námi !

Či se bojíte nových vydání ? —• Organisační příspěvky činí 
pouze 3 Kč ročně, výzbroj je tak levná, že na vydání za ni ušetříte 
Za jedny prázdniny na svých občanských šatech. Život v táboře je 
tak levný, jako nikde jinde. Čtyřnedělní pobyt v táboře u Dalečína 
na Svratce mě stál stosedmdesát korun, měsíční pobyt u Černého 
moře v Bulharsku, kde jsem tábořil s břeclavskými skauty, stál mě



i s cestou tam a zpět pouhých pětsetpadesát korun, čtyřdenní pouť 
po Valašsku čtyřicet korun. Za své syny skauty platil jsem na stra- 
vu šest až osm korun denně, více nikdy.

Vzpomeňte si, co asi stojí letní pobyt v Luhačovicích, v Ta
trách, v Cirkvenici nebo kdekoli jinde ! Lázně, horské útulny, moř
ská koupaliště jsou jistě krásná zařízení, žel, že jen — pro horních 
deset tisíc, ne však pro nás, kteří obracíme svůj groš desetkrát, než 
jej vydáme. Učitelstvu jsou ve veliké většině brány tohoto ráje 
Zavřeny.

Skauting však vám otevře cestu do ráje, se skauty budete kaž
dého roku někde ve světě. Moji mladí synové během čtyř let tábo
řili již pod Javořinou na Moravě, pod Muráněm na Slovensku, 
u Černého moře v Bulharsku, na Svratce u Dalečína, za Lukovem 
na Valašsku, lyžařili v Hutisku u Rožnova a to vše nepřišlo dráže, 
než by byla stála strava doma.

„Dejte a bude vám dáno !” praví písmo. Nuž dejte skautingu 
trochu svého volného času, trochu své práce a lásky a skauting 
dá i vám zdraví, radost a štěstí. Pojďte s námi, pojďte s námi!

VI.
Chcete se informovali o skautské výchově ? Napište na adresu :
Svaz junáků skautů R. Č. S. v Praze, Petrské nábřeží!
Objednejte si Svojsíkovy „Základy skautingu” a čtěte ! Opa

třete si pro školní knihovny skautskou literaturu a čtěte a dejte 
čisti !
Svaz junáků skautů, jehož protektorem je sám p. president T. G. 
Masaryk, sdružuje dnes asi 28.000 skautů. O loňských prázdninách 
uspořádaly svazové oddíly asi 420 táborů, v nichž Žilo více než 
11.000 skautů. Číslice jistě úctyhodná. Leč kolik tisíc mládeže 
ještě čeká na své vůdce, kteří by je vyvedli tam, kam patří, do pří
rody? Kolegové, rozmnožte skautské řady o nové tisíce!

Chcete znáti, v jakém duchu vychovává Svaz junáků skautů 
svoje členstvo ?

Stůj zde alespoň slib, jejž skládá každý nováček :

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe :
1.) milovati vlast svou, republiku československou, a sloužiti jí 
věrně v každé době ;
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2.) plniti povinnosti vlastní a zachovávati zákony skautské ;
3.) duší a tělem býti hotov pomáhati bližnímu.

Souhlasítedi s tímto duchem (a já věřím, že učitelstvo nemů' 
že nesouhlasit), — pojďte s námi S Vždyť není lepší a jistější cesty 
k nápravě všeho zla než »,dobré vedení mládeže.”

Jste-li exponován v některé politické straně, která má svůj skau- 
ting, rozumí se, že nechybíte, věnujete-íi své síly mládeži zde or- 
ganisované a povedetedi ji k životu v přírodě.

Nesouhlasítedi však s politisováním mládeže, zvu Vás ještě jed- 
nou: Pojďte énámi!

Novinka:
Fr. Kňourek:

D O  T Á B O R A .
Hra ze skautského života o třech dějstvích.
(Lze provésti i v přírodě.)
Z posudku náčelníka Svazu skautů :
Z dosavadních her je Tvoje propagačně nejúčinnější a vřele Ti

doporučuji, abys ji vydal...............  Budeš míti jistě úspěch.”
A. B. Svojsík.

Z posudků časopisů :
„Předností Kňourkových her jest nevtíravá ušlechtilá tendence, 

čilý dramatický spád a působivé jevištní efekty. Ve své dramatické 
práci jest Kňourek zřejmě na vzestupu. Poslední jeho hra byla 
kritikou přijata velmi vřele, autor zařazen mezi epigony slavného 
lidového dramatika J. K. Tyla, kteréhož ocenění si plně zaslouží
i novou svou hrou „Do tábora.” --------— Vlastenecko—výchov-
ná tendence nese se celým dílem, vonícím vůní lesů a jiskřícím 
září slunečního ja su -----------

Mimoděk dovede v nás starších vzbuditi smutek a závist, že 
sami nejsme už mezi tou mládeží--------- ------

Jsme vděčni Kňourkovi, že nám ukázal cestu k slunci.”
„Břeclavský kraj.”

Hra má 110 stran a stojí Kč 8.70.
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K Ň O U R K O V Y  D I V A D E L N Í  H R Y ,
jež byly hrány na několika tisících jevišť po celé naší republice i  
2a hranicemi :

1.) Ubrousku, prostři se !
Pohádka pro děti o pěti dějstvích. Cena Kč 4.—.

2.) Den svobody.
Scéna k 28. říjnu o jednom dějství. Cena Kč 2.—.

3.) Štědrý večer po pěti letech.
Hra o třech dějstvích. Cena Kč 4.— Hudební doprovod pro dvoje- 
housle od J. Fintajsla. Cena Kč 5.-—.

4.) Bláha Švik, nešťastný švec.
Pohádková veselohra o třech dějstvích. Cena Kč 6.—.

5.) Bilibil, mluvící pták.
Pohádka o pěti dějstvích. Cena Kč 6.—.

6.) Jiříkovy housle.
Pohádková veselohra o čtyřech dějstvích. Cena Kč 6.60. Hudební 
doprovod pro housle od A. V. Kudely. Cena Kč 5.—.

7.) Do tábora. (Novinka !)
Hra ze skautského života o třech dějstvích. Cena Kč 8.70. Skaut'
ské písně jako příloha. Cena Kč 4.—

K 28. říjnu a k jiným slavnostním příležitostem objednejte 
pro žactvo a dorost Pohádku o bílém lvu ! Napsal Fr. Kňourek.

V pohádkové formě líčí se v ní celá česká minulost až do ko' 
nečného osvobození. Je ozdobena obrázkem p. presidenta T. G. 
Masaryka od H. Boetingra. Cena Kč 0.50

Stěny bytů, kluboven, školních síní, spolkových místností o* 
zdobte uměleckými obrazy ak. malíře R. Livory :

Rodný dům presidenta Masaryka,
Hradčany, sídlo presidentovo!

Velikost 50 x 65 cm. Cena jednoho obrazu na silném papíře 
Kč 10.—. Schváleny byly ministerstvem školství nejen jako po» 
můcka vyučovací, nýbrž také jako symbolická výzdoba škol.
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Veškeré zde uvedené knihy a obrazy vydal a zasílá

FRANT. KŇOUREK,
řídící učitel 

V CHARV. NOVÉ VSI, 
p. Poštorná u Břeclavi.
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Tiskem  sp o le čn os ti 
„T IS K “ ve Z líně .


