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N e a nd e r :

O T Ř I O R L Í P É R A .
(Z prázdniaovéího tábora V. a IX. odd. na PlešiVci u Berouna.)
V ioináoké org'anisaci imáme řadfu zikoušek růmýoh stupňů a odborných
analostí, které mají býti měřítkem schopností a dovednosti junáků. Kla
douce důraz na m r a v n í stránku junádké výchovy, cíitili jsme v našich
oddílech, že není měřřtíka, dile něhož by junáci mohli prokázati, pokud už
vyspělii v oh.edu morálním, jak se přiblížili ideáliU' neo’hroženého, vytrva
lého, sebevládného, obezřetného a čestného jinocha:
pravého junáka.
K tomu cíli zavedli isme junácikoui zkoušku, již jisme nazvali dle odznaku
(jimiž .jsou »tři orlí péra«, vyšitá nad odznakem odborné zkoušiky z tábo
ření) zkouškou »o tři orlí péra<c a jež letos v našem prázdninovém tábore
poprvé byla výkonávána.
Byl to prvý poifcus, ale vydařil, se nad očekáváníl Připisujeme právě této
zkoušce, že letošní tábor byl tak úspěšným a že jujnáci odváželi si domů
tolik krásných a trvalých dojmů.
Jaká jest ona zkouška? — Má pot podmínek, z nichž některé na prvý po
hled působí doiimem nezvyklým a pro někoho snad i směšným. Ale při
bližším přihlédnutí seznáme, že každá podmínka jest dobře volena a při
provádění jsme se přesvědčili, ze některý bod stal se velmi perným oříš
kem. Tedy poprvé: .iiunák má se z d r ž e t i d o b r o v o l n ě j í d l a od 10.
hod. veě. jednoho dne do 12. hod. polední dne příštdxo. Dovoleno je piti
pouze čistou vodu.
Kdo ví, jak v lesním táboře tráví a co je hlad 12—151etýoh junáků, ne
bude jistě pokládat! podmínku tuto za lehkou. Však také zkoušený za blí
žícího se poledlne vytrvale hlídal hodiny a vzdech ulehčení se ozval z jeho
úst, když padla spásná dvanáctá. — Jenda, třináctiletý junák, »hladověl«
právě na dopoledním výletě. Brodili jsme se jahodami i borůvkami, šli kol
maliní a vytrvale mlsali — a jemu byla všechna ta dobrota zakázánal Nemohl-li pro sebe, třhal aleS|poň pro své soudruhy. Nikdo ho nehlídal —
mohl si natrhati' a snísti v úštraní jahod do libosti, neučinil toho!
To právě jesit dobrým bodem této zkoušky: jedinou kontrolou joxnáka
jest tu jeho čest! Zaručuje se svou slkautskou ctí, že vykoná vše tak, jak
v podmínkách žádáno a že sám mužně se přizná, nezdaří-li se mu. Zkoušku
provádí junák nejen pro junáokou organisaci, ale v první řadě sebe zkou
šeje. Sám soibě ujasňuje, co dovede, úspěchy ovšem roste jeho sebevědomí
a spokojenost se sebou samým .— V tom směru byli junáci poučeni a jsme
si jisti, že nikdy nebylo junáckého slova zneužito, naopak, vždy přiznali se
k nezdánu a jednotlivé body zkoušky, až i třikráte dobrovolně opakbvali.
Proto také jsme stano-vili, že zkoixšky té mohou se podjati pouze junáci
aspoň 12 let staří, kteří dosáhli odznaku zkoušky prvotřídní a odborně
zkoušky z táboření, neboť ti' si již ujasnili náležitě význam a váhu čestného
slova.
Druhým bodem jest: s n é s t i t ř i r á n y p r u t e m p ř e s n a h á z á d a
a a e p o h n o u t i př i t o m ani s v a l e m v o b l i č e j i ,
llčí-li prvá
pcdimíblka sebezapírání, druhá prokazuje náležitou míru sebeovládání a
vzdorování bolesti, tak nutného v životě. Poněvadž bylo stanoveno, že
bude se zkoušeti přísně, aby zkouška měla cenu a význam, rány prutem,
rozdřivené rukou vůdcovou nebyly nijak milosrdný. — A podivuhodno!
N a p r v ý r á z všichni snesli statečně bolest, aniž by byli hnuli brvou.
Potom však, když vyplácení bylo skončeno, zasykl si každý, otřepal se a
s hrdostí si juni \ikazovali červeně pruhy na zádech.
'
Pouze jeden se neovládli již při prvé ráně a nemohl se odhodlati dlouho
k opakovtní tohoto bodu zkoxišky. Bylo zřejmo, že ho velice mrzí tato ne
nadále poznaná slabost, neboť byl jedlnim z nejstaršfcji a nejrvyspělejší^ch
junáků. A když konečně po několika pokusech i on zmohl tuto překážku,
radost i uspokojení jeho byly zřejmý.
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Junák boiď dobré mysli a vesel i za těžkých poměrů! Talk stanoví náš
zálkon. Proto ťřetí podmínka zikotBsky určovala, aby hoch z d r ž e l s e po
c e l ý d e n k l e n k h n ě v i v ý c h s l o v , a aby byl d o b r é m y s l i od
p r o b u z e n í až. do u l e h n u t í . Tento bod zdál se všem snadným —
a hle — téměř všichni musili jej několikráte opakovati! Tak učili se junáci
nutnému sebepozorování, trpělivosti i sebeovládání. Jxmák jde lesem a div
si neukopl pake o pařez — ale jen zasykl; jiný spálil se při vaření, uhodil
se kladivem do prstnx — ale vždy se včas ovládl. Měl tolik síly, aby bolest
i nevrlost skryli v sobě, aby povzbudil v sobě mysl neveselou tak, jak je
toho často v životě potřebí!
Konečně čtvrtá podmínka, spojující v sobě dosažení hned několilka junádkých vlastností: p ř e s p a t s á m v l e s e , v z d á l e n n e j m é n ě p ů l
>km o d t á b o r a i o d v š e c h l i d s k ý c h o b y d l í .
Bylo před ní
dosti stračhu mezi hochy, avšak všichni si pak přenocování pochváliE a
těšili se ze získaných dtojmů i sebevědomí, při tom vyjádřeného. Uvádún
izde namátkou několik zpráv, jež junáci o čtvrté a páté podmínce podali.
Perutě, dvanáctiletý junák, vypravuje:
»Již za šera šplhal jsem pasekou po ikllozkóm svahu, mezi pokácenými,
kmeny, na vrchol Plešilvce. Několikráte jsem sklouzl, zakopl o kmen a
upadl. Napadaly mne myšlenky o tulácích a cikánech, avšak zaháněl jsem
je s líspěchem. Na vrcholu dal jsem se chvíli podle lesa a pak jsem po
djTuhém svahu sestupoval směrem k řece. Chtěl jsem přenocovati v jeskyni,
o níž jsem zvěděl, ale marně jsem jí ve tmě hledal. Při dlouhém pátrání
několikráte 'jsem se zapletl do ostružin a notně se poškrábal. Pojednou
cosi přede mnou vyskočilo na půl metnu od země a tak mne polekalo, že
se mi na deset vteřin dedh zatajil a srdce prudce rozbuchalo. Byl to di«
voký králík. Konečně zanechal jsem pátrání, zašel k metrům dříví, na stráni|
stojícím a vytahav z nich několik polen, utvořil si tak lůžko. Bylo to dříví
modřínové, plné lišejníků, takže když jsem na ně prostřel jednu z pokrý**
vek, měl tsem dosti pohodlné lože. Usnul jsem brzy a spal tak tvrdě, že
asi o půl 4., když jsem se vzbudil, ležel jsem na holé zemi, neboť jsem
sklouzl ve spánku asi 6 m po svahu. Byla posud tma. Usnul jsem záhy na
místě, kam jsem se skulil. Když v hutích houkalo 6 hodin, vstal jsenv, dal
polena do metru, sebral pokrývky a zvolna se vracel do tábora. Po cestě
obdivoval jsem se nádherné vyhlídce do kraje.«
Duišan (15 letý) spal opodál »Čarodějné kuchyně«, jak jsme nazývali
kotlinkiu mezi křemencovými skalkami ve vysokém lese:
»Ač v lese byla úplná tma, nebál jsem se nikterak. Zvýkl jsem již na les
a přenváhaia mne též únava. V brzku jsem usnul a probudil se Ib-átce po
půlnoci — jak jsem odhadoval. Chvíli jsem vzpomínal, co se děje asi v tá
boře, ale pak jsem se opět pohřížil v spánek. Když jsem procitl o 2. hodině,
svítil překrásně měsíc, mně zrovna do obličeje. Poněvadž se v měsíčním,
jasu nespí klidně, odstěhoval jsem se do stíitu a tu jsem spal až do 5. hodranní. Uvítal mně zpěv cvrčka — jako' hlas nového dne. Procházel jsem
se chvíli lesem a zvolna jsem se vracel do tábora.«
A konečně uvedu ještě vypravování Poldy (I21et.).
»Vydal jsem se po večeři již za šera k pasece nad Hýskovem, asi čtvrt
hodiny vzdálené. Byl teplý večer, náchylno k bouřce. Cesta vedla vysokým
lesem a byla tu skoro úplná tma. Bylo mi trochu úzko a velice jsem se
polekal, když znenadání z houští vyletěl' tetřívek. Oddychl jsem si, když
jsem vyšel na velkou paseku> kde bylo mnohem světleji. Přece však bylo
tak šero, že jsem nemohl nalézti pěšiniku na vrchol Kluka, koipce to, na
němž jsem chtěl přenocovatL Dal ^em se proto přímo do svahu, ale ně
kolikráte jsem se zapletl v ostružiny, nebo svalil kámen se stráně. Na
vrcholu složil jsem pokrýviky na zem a hledal vhodné místo ke ^ánku.,
Procházeje lesem stále jsem se ubezpečoval, že se mi tu nemůže nic stati,
že mně tu nikdo nenajde; temné lesní stíny a naprostá osamělost mně tro
chu síklíčily. Vyhledá] jsem si místo pod vysokými borovicemi a prostřel na
zem pokrývku. Usedl jsem na ni, opřel se o strom a pohlížel k nebi, na
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němž zářily stlmneně hfvězdy — bylo dosti ipar i mráčků v ovzduší. Marně
pátral jsem po měsíci, ákodal Za jeho svitu bylo by to veselejšíl Přivalila
se vlna vzípomíněk i uvažoval ijisem, co by tomu řei'da moje matika, kdyby
věděla, že dlím za noci v lese, daleko od svých druhů. Zda by uznala moji
odvahu? Zvolna tížil moje víčka spánek, proto zakryl jsem si kolena, ovázal
hlavu šátkem, pod hlavu dlal klobouk a přikryl se druhou pokrývkou.
V brziku jsem usmil. Spaí jsem tvrdě až asi do 3. hod. z rána. Byla ještě
tma, Ikdyž jsem se probudil. Jen zvolna svítalo a obrysy l.crajiny vyvstá
valy: nejdříve zasvítila cesta pasekou. Seděl jsem nějaký čas na lůžlku, ale
po chvíla jsem opět ulehl a setrval nějaký čas v polospánku, při čemž jsem
slyšel všechny zvulky kolem. Pojednou zalétl lke mně ohlas kroků a proto
jsem povstal a šel k ókraji lesa. Pres paseku šli dva dělníci do Hýslkova
a jich kroky bylo dlouho síyšeti i kdytž zašli do vysokého lesa. — Na lůžku
pak přemítal jsem, kdy již nastane den a konečně jsem se vzchopil, složil
pokrývky, upravil šat, a poněvadž bylo ještě příliš záhy, procházel jsem se
lesemv hledaje při tom osltružiny. Hladu ,]<sem však nepociťoval. V duši se
mi rozhostilo blahé uspokojení, že jsem vylkonal zdárně to, co zdálo se mi
býti přece jen obtížným a nebezpečným. Konečně se mí zdálo, že jest čas
k návratu do tábora. Sebral isem proto pokrývky a zvolna kráčel přes pa
seku. Avšak na cestě potkal jsem p. hajného, který mi sdělil, že je teprve
půl páté. Proto jsem se vrátil a hledal zábavu v lese, proháněje veverky,
sbíraje ptačí péra, která jsem si zastťkal za kloboůk, a konečně jsem se
dal i do vyřezávání hole. Když pak po čase vracel jsem se znovu k táboru,
se zájmem jsem srovnával, já k lesní cesta změnila svou tvářnost proti ve
černí pochmurnosti. Do tábora přišel jsem právě k rannímu ovičení.«
Poslední podmínkou, nejzajímavější a neitěžší, jest: p r o d l í t ! v l e s e
(DO c e l ý den, a n i ž b y z k o u š e n ý b y l k ý m k o l i v s p a t ř e n .
N e s m í s sebou vžiti: knihu, hodinky, mapu, kompas. Má předevšún pozorovati svoje okolí, ve volné pak chvíli věnovati se sobě, neboť v samotě
lesní nejiapíše k nám promluví naše nitro. Skutečně také u některých vy
spělejších se toto zahloubání v sebe podařilo. Všichni však byli ve styku
s přírodou tak bezprostředně jako snad dříve nikdy a s nadšením vypra
vovali o svých pozorováních. Poněvadž tato poslední po>dmínka jest tak
věrně skautská a m^a zajímavé výsledky, uvedu zprávy několika junáků.
Kisi, náš nejstarší, šestnáotile^tý junák sděluje:
»Odešel jsem z tábora po snídaní a po delší cestě skryl se na malé mý
tince v mlází. Bylo již dosti horko, byl jsem zemdlen a trpěl žízní. Chvíli
jsem pozoroval rezavé mravence, pak stoupal jsem do stráně, těše se roz
hledem do kraje. Ani mne tak nezajímaly podrobnosti jako celek, jimž
působila krajina na mou duši. Přešel isem rychle otevřenou cestu a zvolna
stoupal k vrcholu Plešivce. — Přemýšlel jsem při tom o povídce, kterou
dhci napsati, avšak brzy se mi myšlenky rozběhly a vzpomínal jsem toho,
co jsem zažil od svého mládí a talk přešel i k úvahám o své budoucnosti
a o tom, co chci v životě vykonat* Z myšlének vyrušila mne na chvíli ve
verka, ploštice lezoucí po listí a velké mraveniště černých mravenců. Jinak
však ony myšlenky zaujaly mne po většinu dne. — K večeru obloha se
zatáhla. Hrozila bouře. Stal jsem se netípělivým. V horku byl jsem polosvlečen a tak opakoval jjsem si chvíli šerm. Na vrcholu jsem pátrak zda
se u řeky nekoupají ijwnáci; všák mamě. Blížila se bouře i sestupoval jsem
lesem po kraji paseky. Bouře se rozpoutala, na štěstí však déšť nebyl
prudký a dJoůhý. V ne.jivětší bouři stanul jsem ve skalách u Hýskova. Di
voká krása rozpoutanýďi živlů přivedla mi na mysl bytost Nejvyšší, proni
kající svět, i nezdržel jsem se, bych si nezadéklamoval několik veršů
z Fausta. Bouře brzy přešla. Plačícím lesem vrátil jsem se za šera do tá
bora, aniž bych byl kýmkoliv viděn.«
.Polda (121etý) vypravoval:
»Hned u tábora zašel jsem do mlází a opatrně jsem jim postupoval. Bylo
tu plno ostružin. Když isem po hodině přišel opět k cestě, spatřil jsem tu
kráčeti p. hojného. Byl nějak rozloben, tloukl holí do trávy a něco k sobě
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m’awil. Nespatřil míve. Zůstal jsem v mlází ještě asi hodinu. Lehce jsem
tu chytil malou ještěíťku. Kdyiž jsem se s ní pobavil, opět jsem ji pustil a
rozhodl se, jiti na vrchol Plešivce. Na pasece plížil jsem se od metru k me
tru, až jsem se dostal do vysoikého lesa. Tu procházel jsem se delší čas,
skrývaje se lidem, kteří tu sbírali klestí. Vyplašil jsem několik bažanitů a
jakéhosi černého ptáka. — Bylo již po poledni, když jsem si usedl k jídlu,
ale ihned .mě vyrušilo lámání větví. Sešel jsem proto raději s Plešivce. Bylo
strašné hoilko, proto sesitup po stráni byl obtížný. Na kameni vyhřívala se
zmOje, vklouzla však pod (kámen, dřív než jsem k ní přišel. Zalezl jsem opět
do mlází, kde bylo nelbezpečněji a dal se do knedlíků s jablky. Po jídle
jsem si na ahvíli le‘hnul, velké vedro však mi nedovolilo ustnouti. Byl jsem
bez košile i kabátu, když jsem zasle-dhl lámání větví. Babka se ke mně blí
žila. Rychle jsem na sebe přehodil šaty, abych nebyl tak nápadným, sikrčil
se k zemi a sitará žena přešla, aniž by mě byla spatřila. Poněvadž .jsem
měl veFxou žízeň, doplížil jsem se ke studni, při čemž. jsem velkým oblou
kem obešel d!va junáky, kteří se nedaleko procházeli. Pak jsem se odebral
do lesa u Hýskova a tu, usednuv poblíž cesty, dal jsem se znovu do jídla.
V tom zaslechnu krcky a hovor. Rychle jsem vše uklidil, skryl se a skauti,
kteří se, šli k řece koupait, přešli kolem mne, aniž bych byl prozrazen. —
Věděl jsem nyní, že v táboře zůstala pouze hlídka. Proto jsem se připlížil
k domku nedaleko tábora a mřížemi v okně vecpal do světnice kabát, mi
sku, láhev i kloboulk, jež mi byly v horllcu obtížný. Přidal jsem k tomu
zdvořilé pseníSko. Z dálky nahlédl jsem do tábora, ale pak mě zaujala ve
verka. Šel jsem za ní; nebyla bojácná. Když jsem se zastavil, zapanáokovala a zastavila se také. Vedla mě tak skorém kilometr, až zmizela v korunách. Byl lisem u dřevěné boudy v lese. Vylezl jsem na její střechu a tu
setrval drahnou, dobu, pozoruje oikolí. Když se slunce ukrylo za lesy, na
vrátil jsem se do tábora..«
Šiva (15 let) měl zvláštní nápad. Vylezl ve vzdáleniosti sotva 100 metrů
od tábora na vysokou borovici a v jejich hustých větvích ze řemínků a ka
bátu zrobil si hnízdo a tu setrval po celý den:
»Slyšel jsem vše, co se mlluví v táboře, rozkazy vůdce i zpěv junáků.
Kreslil jsem si ta(ké Plešivec a pak, když mi byla dlouhá chvíle, trochu
jsem si zdřimnul. Brzy však mě vyrušila veverka, hrabající v setlelém listí.
Házel jsem po ní větvičkami, ale nevyrušila se. Po větvi lezly jakési plo
štice a jedna se chytila v pavučině. Jednu chvíli zakroužil nad lesem krahulík. Hlad jsem neměl, za to žízeň mě tráppja. Několikráte šli pode mnou
Kdé, avšak v hustých větvích mě neoibÍevili.«
Ne každému se podařila tato potulka na poprvé. Za příklad uvedu ke
konci líčení Šupánlka (15 let), který tuto zVoušku musil konati dvakráte.
»Zamířil jsem strží potoka, zarostlou stromy, do volné 'krajiny, chtěje se
dostati do hluibokých křivoklátských lesů. Nalezl sem tu několik mravenišť
rezavých mravenců a písčité janíky pískorypek (včel hrabavých), jež jsem
důkladně prozkoumal a popsal. Postupoval jsem opatrně, neboť bylo tu
několik bab na klesití a na strništích pásly děti husy. Šťastně došel jsem
k lesům. Veverka -mi přeběhla přes cestu a po chvíli nalezl jsemv přes
půl metru vysoké mraveniště, které mi poskytilo na celé dopoledne zábavu.
Syp-al jsem jim dřohty i cukr, až konečně polední vedro zahnalo mra
vence ďo nitra kupy a ú vchodů zůstaly jen stráže. Když jsem klepal t\ižIkou na brány mraveniště, vždy hlídka povolala ku pomoci dva jiné mra
vence a spolu prozikoumávali, co se děje. Když jsem pak jiný vchod zata
rasil větévkou, trojice hlídačů překážku odklidila. Vedro však i mně bylo
nepříjemno a típěl jsem velkou žízní. Proto vracel jsem se opatrně do lesů
k táboru, chtěje se napiti u potoka. Ukrýval jsem se lidem, pracujícím
v poli a po více než hodinovém plížení dorazil jsem k rokli, vřele touže
po doušku chladné vodyl Avšak potok byl úplně vyschlý! Vzpomněl jsem
si však, že na pasece u vrcholu Plešivce je malá studánka a vydal jsem
se na nový opatrný postup, až za půl hodiny dosáhl jsem zase paseky.
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Pracovalo tu několik lidí a proto plížil jsem se od metru k metru, až jsem
konečně nalezl sttidáinku: vyschloul Jaké zklamání! — Zbývala jen studna
u tábora. By''a však hluboká, takže jsem poitřeboval nádoby. Připlížil jsem
se opatrně k táboru. Junáci odešli se koupat a proto byla tu jen hlídka.
Napsal jsem lístek se žádosstí, aby mi dali ke studni hmek, přišpendlil jsem
jej na vak a nechal obé u jednoho stanu. Snad jej brzy naleznou. Pak jsem
se. skryl u studně. Konečně se blížil kdosi s hmé^em a hned se zase dis
krétně vzdálil. Napil jsem se a sám, neviděn, do tábora jsem hméček
vhodil. Pak jsem se skryl opět v mlází. Schylovalo se k večeru. Bavil jsem
se pozorováním hmyzu i veverky a v nejlepší zábavě objevila se baba
s roštím a přála mi »dobrý večerl« — Smutně jsem se vrátil do tábora, ale
umínil jsem si, zkotušku co nejdříve opakovati. Stálo se tak příštího týdne.
Zašel jsem tentokráte hlouběji do křivoklátských lesů. Při prvé potulce
pozoroval jjsem více jednotlivosti v přírodě. Nyní vnímal jsem krajinu jako
přírodní celek, snaže se pocítiti, zda v nitru mém se nerozezvučí ona »harmonie sfér«, o níž jsme při posledhí večerní procházce mluvili. V zahlou
bání div jsem nenarazil na hajného a jen v poslední chvíli jsem uskočil
do křoví. Vpadl jsem při tom přímo do mraveniště a když jsem si pak
vyklepával šaty, spartiřil jsem přilétat! velkého dravce. Nesl cos; v drá
pech a snesli se jen několik metrů ode mne. Opatrně jsem k němu přistu
poval a měl jsem sto chutí se naň vrhnout. Stál na kořisti, jakémsi chuch
valci hnědé srsti, a zaslechnuv mě, obrátil zvolna ke mně hlavu. Potrhl
křídly, avšak p,ak na mne minutu, dvě upřeně hleděl. Konečně vyskočil do
výše skorém divou metrů, tu rozepjal mohutná křídla a zamával jimi, až
mně iprudlký proud vzduchu ovanul. Zmizel ihned v nedaleké houštině,
avšak já dloriho stál jsem zaražen, omámen jeho majestátním zjevem.
V Čechách nemáme dravců, jidhž bychom se musili obávati, soudil jsem
do nedávná. Avšak tento dravec svými křídly, drápy a zobákem byl by
mne asi pěkně zřídil, kdybych se byl naň vrhli Blahořečil jsem nyní oné
babě, jež mi posledně potulku zkazila, neboť ona byla příčinou, že jsem
uzřel dnešní majestátní divadlo. Když pominul rozrušující dojem setkané
s dravcem, věnoval jsem pozornost okolk Bílý pavouk tkal na keři svou
síť. Čekal jsem, kdy se mu zaplete hmyz do pavučiny, místo toho však do
ní narazila vosa a zlostně bzučíc, značně mu ji při osvobozování potrhala.
Pozoroval jsem ještě jiný hmyz až daleko přes poledne. Pak jisem nastoupil
zpáteční cestu poli k táboru. Byla vekni obtížná, neboť všude na strni
štích pásly děti husy. Konečně jsem šťastně překonal dva kilometry a skryl
se v mlází u táborau Lehl jsem si, pohlížeje na oblaky. Podřiml jsem si
na chvíli a když jsem se probral, shledal jsem, že se zatáhlo nebe. Blížila
se boiuře, avšak dříve nežli vypukla, navrátil jsem se šťastně do tábora —
neviděnk
Zprávy všech junáků z »potulky«, jak jsme tento pátý bod zkoušky na
zvali, obsahují čilé a hojné pozorování přírody, života zvířat, s nímiiž se
jednotlivec, skrývagíd se v hoiuštinách lesních po celý den, častěji a bez
prostředněji setká, než ve společnosti a u tábora. Junáci jsou tu přímo nu
ceni pozorovati svoje okolí, ti pak, kteří již žijí hlubším vnitřním životem,
mimoděk zahloubaijí se v samotě do myšlenek a úvah o sobě a svém po
měru k životu i světu. Netvrdím, že podmínky této zkoušky jsou log-idky
k sobě seřaděny nebo že vyčenpávají všechnu morálku junákovu. Jistě to
mu talk není, avšak měly přece jen výsledek, zvýšily sebevědomí každého
zkoušence, upevnily v něm cit pro junáckou čest, povzbudily odvahu a vůli,
probudily mocně zájem pro volnou přírodu a způsobily aspoň u některých,
že i sebe pozorovali a posuzovali nerušeni v samotě.
Junáci sami cítili, že síly a schopnosti v nich porostou a proto se doža
dovali, abychom zřídili si několik s t u p ň ů této zkoušky, o něž by v pří
štích létedr na prázdninových táborech se pokoušeli. Patrně jim vyhovíme.

