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Valný sjezd Svazu ve velkém sále ,,Skauta“ 23. února 1930.



Zástupci Svazu a jednotlivých zemí u starosty Dra E. Beneše.

Skauting je školou v přírodě. 

Při kreslení krajinných skizz.



Skautský tábor je dílem dětských rukou.



Skautský tábor je ideálním prostředím pro tělesnou výchovu mládeže.



S
jezd učitelů a profesorů —  skautských činovníků Svazu 
Skautů RČS — pověřil mne napsáním této brožury, aby 

v zájmu naší školy informovala československé učitelstvo o skau- 
tingu a jeho hodnotách výchovných.

Vždyť 11 roků jsme již samostatní a naše škola svobodná, 
19 roků tu již pracuje náčelník Svazu Skautů, profesor Svojsík, 
zakladatel a vůdce československého skautingu. a může ukázat 
na takové výsledky ve výchově mládeže, jakých ještě nikdo z nás 
nedokázal, a přece zůstává poměr mezi školou a skautingem 
dosud nerozřešený, ač by jeho dobré řešení mohlo přinést naší 
škole — zvláště národní a občanské — velké hodnoty výchovné 
a právě ty prvky, po nichž se dnes pří reformě školy právem 
tolik volá.

Pokusím se přesvědčíti vás o tom.

Píši tyto řádky ze zkušenosti. Jsem již 18 roků skautem a pro
šel jsem skautskou výchovou od piky. Od skauta, rádce a vůdce 
až po místonáčelníka, po několik roků vedl jsem osobně oddíl 
a pětkráte s ním tábořil, vždy nejméně 3 týdny, a ve své funkci 
zpravodaje navštívil jsem mnoho desítek skautských oddílů a tá
borů ve všech částech naší republiky. Jako profesor učitelského 
ústavu hodnotím skauting se stanoviska školy a učitele. Připomí
nám to, poněvadž ona léta a zkušenosti ve skautingu prožité jsou 
základem těmto řádkům.

Přejdu hned k věci, a aby bylo jasno od počátku: S politi
ckým, t. zv. skautingem různých stran, zneužívaným pro účely 
stranické, nemáme co dělat. Také tramping, camping, week-end 
a pod snahy rekreační jsou docela něco jiného, než skautské 
oddíly mládeže. Neboť skauting není ani pouze tělovýchova, ani 
sport, ani pouze táboření, ani pouze život klubovní — Jto jsou jen 
jeho složky — skauting je nejlepší výchovou mládeže, úměrně 
mravní i tělesnou, a to prostředky nejideálnějšími: je to výchova 
hrou a prací, výchova empirická, založená na vlastním projevu 
dítěte v činu positivním a užitečném.

Skauting není organisace — ta je tu jen jako podklad k usměr
nění práce a jejímu zdokonalování — skauting je hnutí, je nový 
směr ve výchově . . .
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Je to skautský duch, jenž padá na váhu — ne forma — skau- 
ting je nové náboženství mládeže v nejušlechtilejším toho slova 
smyslu.

Skaut — toť hledač stezek — ale hlavně té správné stezky 
do života.

A jak úzce se tato nová výchova přimyká ke skutečnému 
životu, je vidět i z velikého praktického smyslu, jenž je jí 
podložen.

Je to vidět z toho, jak zdůrazňuje výchovu budoucího občana 
svobodného státu, vede ho k soběstačnosti a službě pro celek, 
jak se stará o jeho zdraví a skutečně potřebnou výzbroj pro 
život. Že u nás praktický čin je na prvém místě, je vidět i z po
žadavků, jež klademe na skauta prvého a druhého stupně i z na
šich odborných dovedností.

Aby lépe vysvitlo, jak veliké hodnoty výchovné skauting při
náší a jak skvěle může doplnit naukovou činnost školy, povím
o tom více.

Po převratu zaveden byl na naše národní školy nový před
mět: občanská nauka. V jejích hodinách se děti učí o zřízení 
obecním, učí se o vlastnostech dobrého občana, mluví se k nim
o úctě k vlajce a pod.

Podívejte se do našich „Základů junácťví". Najdete to tam 
všechno a dávno před tím, než to přišlo do školy. S jedním ovšem 
rozdílem: že skauting všechno tohle prakticky dělal, o čem škola 
dosud jen učí a mluví.

My byli na našich táborech první, kdož postavili mládež k po
zdravu před národní a po převratu před státní vlajku, a pozdra
vem třepetající se vlajky státní začínal oficielně den v každém 
uašem táboře . , .

Náš skaut, dříve nežli mu připneme svůj odznak, před vůd
cem a celým oddílem slavnostně zdvíhá tři prsty a slibuje: milo
vat! vlast svou a věrně jí sloužiti v každé době; plniti povinnosti 
vlastní a zachovávati zákony skautské; býti hotov ku pomoci 
bližnímu vždy a všude.

A  jaká je to praktická výchova k demokratičnosti, když v od
díle se při práci ve prospěch celku stýkají dobrovolně a bez ná
roku na odměnu spolupracují hoši z nejrůznějších vrstev: učed
nici a příručí se studenty a školáky. A  jak k sobě opravdu při
lnou. Nikdy —  ani jedínkráte — se mně za všechna léta mé 
služby ve skautingu nestalo, aby vznikla v oddíle neshoda pro 
toto složení oddílu. Naopak! Studenti získali manuálně a učed
níci kulturně. V našich oddílech neplatí: čí a co jsi, ale: ukaž, co 
dovedeš a jak se chováš.

Ve skautských oddílech se neučí mládež od starších kouření, 
pití, kartám, sprostým řečem o děvčatech, ale přiučuje se věcem 
užitečným pro život. A starší skauti nedívají se na mladší s patra, 
neodbývají otázky s posměchem, ale vlídně, pěkně vysvětlí a uká
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žou. Není i v tom kus občansky výchovné činností skautingu? 
Nepěstuje se tu prakticky vzájemnost, kolektivní smysl, poctivost 
při hře a později v životě „fair play“, soběstačnost, která nechce 
vše na státě?

Neuplatňuje se tu obětavost až do nasazení vlastního života 
pro záchranu druhého, jak o tom svědčí každým rokem několik 
udělených odznaků ,,Za čin junácký“? Nepěstuje se tu prakti
cky znalost zřízení obecního a státního, když posíláme své skauty, 
aby sami obstarali některé záležitosti oddílu, na př. slevu na 
dráze, hlášení u starosty obce, na lesní správě, na poště, u čet
nictva, u kupce a pod.?

A což naše praktická výchova společenská v tomto styku, 
v klubovnách a na táborech — dnes — kdy si veřejnost i školní 
úřady tolik stěžují na zhrubnutí naší mládeže? Proto snažně 
prosím, aby nás veřejnost neházela do jednoho pytle s hrubými 
výrostky, kteří se klátí po cestách s holkama, s cigaretou v koutku 
sešklebených úst a dávají si při tom říkat „trampové“.

Skautíng hochů a skauting dívek je ve Svazu zásadně a dů
sledně oddělen a skautky mají svůj zvláštní výkonný výbor. 
Z toho důvodu mluvím v této brožuře hlavně jen o skautech. Jistě 
by se mnohé dalo říci i o skautkách, ale propracování tohoto po
měru — „skauting dívčí a škola“ —  ponechávám těm, jimž přede
vším náleží: našim vůdkyním-učitelkám.

Skauta organisovaného ve Svazu skautů, tedy jediném stře
disku, kde se vychovává mládež v opravdovém skautském du
chu, bez postranních účelů stranických, bez třídního záští, poznáte 
podle trojlisté skautské lilie s malým štítkem, na němž je hlava 
psí nebo znak Slovenska a pod. dle organisač. řádu. Pod odzna
kem je páska, s číslem a místem oddílu.

Upozorňuji též na praktické pěstění pocitu zodpovědnosti ve 
skautingu, jehož je nám pro budoucí občany tolik třeba! Do
sáhne toho škola výkladem lépe, nežli my, když svěřujeme ho
chům stráže v táborech a podrobujeme je pří tom sebeovládání, 
když je ustanovujeme s mapou a kompasem v ruce vůdcem od
dílu na výletě nebo pověřujeme úkolem, na němž závisí úspěch 
celého oddílu?

Vědomí osobní odpovědnosti a samostatnost v úsudku i činu 
jsou nej důležitější vlastnosti, jež musíme budoucím mladým 
republikánům dáti na cestu do života.

Přicházím k druhému předmětu, který byl nově do naší školy 
zaveden: k ručním pracím výchovným.

Ale to jsou všechno věci, které naši skauti dělali dávno před 
tím, než s nimi začla škola!

Pročtěte opět naše skautské příručky a vzpomeňte naší 
prakse: vzpomeňte, jak my již dávno před školou zdůrazňovali, 
že je třeba užitečně usměrňovat přirozený pud dítěte po činnosti 
rukodělné, povzbuzovat smysl pro praktičnost, pro „praktickou
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inteligenci“ jako nutnou protiváhu naší příliš dosud theoretické 
školy, jak je nutno u dítěte pěstovat vědomí vlastní síly a do
vednosti vlastním projevem, vlastním, viditelným činem.

My to skauty neučíme, my jim dáváme příležitost k praksi 
takové, že vypěstují si nejenom zručnost, ale i nutnou přesnost 
a poctivost v práci, kterou nejčastěji, na př. při výstavbě tábora, 
pocítí na vlastní kůži, spadne-li jim špatně postavený stan v dešti 
na hlavu a nebo rozboří-lí se postel. . .

Jak pedagogicky bezcenný v tomto ohledu je naproti tomu 
tábor takové YMCY, nebo tábory sokolské, pokud jsem je viděl, 
kdy celý tábor úplně postaví dospělí lidé před příchodem hochů, 
dospělí lidé, jen k tomu určení, jim vaří atd.

Nejenom že si naší skauti v táboře postaví všechno sami: 
stany, kuchyni, otevřené ohniště, skladiště, vyhloubí sklep, pře
klenou rokli mostem, ale také všechno zařízení do stanů: postele, 
stolky, svícny a na „návsi" tábora: povětrnostní stanici, lavičky 
a vyřezávané totemy. Ke svým hrám: upletou síť pro wolley-ball, 
zrobí luk, šípy, terče, lodě, naučí se několika způsobům stavby 
ohnišť a rozněcování ohně, vaření, vázání uzlů pro různé účely, 
vyřezávání z dřeva a kůry.

Život v našem táboře je spartánsky prostý: v bydlení i stravě. 
A to už leckterého rozmazleného jedináčka odnaučilo: já nechci 
to a to, já tohle nejím, Máry, přineste mně sklenici vody a pod.. .

Tak to také s tím primitivismem v táboře myslíme — není ne
bezpečí, že bychom zašli na scestí primitivismu přemrštěného.

Tábor, v němž třeba všechno si vyrobit vlastní prací, to je ta 
nej lepší škola práce a co hlavního, dovede vzbudit i pravou radost 
z práce — a to, myslím, je nej cennější výsledek zvláště v době, 
kdy se kolem nás ozývají tak otravná hesla, jako že práce je 
kletbou lidského rodu .. .

Naši skauti denně ve svých klubovnách a každoročně v tá
borech dokazují, že i jednoduchými prostředky lze vtipně docíliti 
věcí dobrých a užitečných a neztratit nikdy a nikde hlavy.

Pak se nedivte, že podrobný, úřední návod pro ruční práce 
výchov, ve škole je vlastně doslova vybrán z našich skautských 
příruček.

Činná škola je dnes snahou našich nejlepších pedagogů — ale, 
kdo razil cestu tomuto hnutí a kdo už před ní naši trpnou výuku 
ve škole Splňoval, byl skauting!

Vždyť my jsme ve své skautské praksi zásady činné školy od 
začátku prováděli —  hodně později o ní pedagogové začali 
teprve mluvit a odvažovali se na první pokusy. Naši skauti nosili 
již dávno na svých rukávech odznaky za ony dovednosti, o které 
se pak činná škola začala snažit.

S činnou školou může tedy jít skauting po boku, neboť to je 
jisto: skauting zmocnil se též dokonale napodobovacího pudu, 
u mládeže tak vyvinutého, a usměrnil ho ve svých hrách a činnosti
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na užitečné pole a poskytuje pak hojně příležitosti k samostat
nému vyjadřování ať už prací, slovem nebo činem. A  odznaky za 
prokázanou dovednost na rukávě hochově nejsou „penilíčko- 
vání"; jimi sledujeme výchovný cíl: hoch ve škole nesmělý, pře
zíraný, v oddíle třeba vyniká nějakou dovedností, ukáže se jeho 
praktický smysl, jeho úsilí získat v něčem hlubší znalosti. A  když 
dosáhl výsledku, je to pak potvrzeno odznaky dovednosti na ru
kávě jeho skautské košile. Hoch nabývá sebedůvěry, neroste 
z něho už povaha pasivní, ale člověk s vůlí uplatnit se, neboť 
skauting mu dal chuť a vhodnou příležitost. A že jsou to všechno 
dovednosti praktické pro život, můžete posoudit z těchto ukázek: 
první pomoc, kuchař, táborník, zpravodajství, hasič, ošetřovatel, 
zdravotnictví, botanik, geolog, hvězdář, houbař, tlumočník, 
elektrotechnik, fotograf, instalatér, košíkář, knihař, včelař, za
hradník, zedník a pod.

Cena skautingu je tu i v tom, že klade důraz na souvislost, 
synthesu, vlastní úsudek, vlastní poznatek a hlavně chuť dopra
covat se ho. Náš systém odborných dovedností je v tom peda
gogicky nedoceněnou bohatou studnicí. Se zájmem, dobrovolně, 
samostatně se tu hoch pokouší o dobré výsledky v některém oboru 
prospěšné činnosti — to by nemohla škola potřebovat?

I zde jsme byli průkopníky moderní výchovy mládeže. 
A ještě v něčem, neméně důležitém: v tělesné výchově.

Sokol ještě dlouho cvičil na nářadí v tělocvičnách, o,škole ani 
nemluvě, kdy my jsme hned na počátku řekli: co nejméně ná
řadí pro mládež, zato hodně her, prostocviků a lehké etletiky.

Nepřiměřená cvičení na nářadí jsou ve škole bohužel ještě 
dosti hojná. Mládeži do 14 let zejména, ale ani potom, neprospěje 
všechna ta akrobatika na nářadí, při níž zatajuje se dech 
u vrcholných cviků, a tím trpí značně srdce a plíce.

Skauting vyvedl naši mládež ze zaprášených tělocvičen na 
travnaté palouky a lesní stezky, skauting svlékl naši mládež do 
plavek a vystavil paprskům životadárného slunce, skauting vlil 
do prsou naší mládeže radost a štěstí ze života v náručí matky i 
přírody.

Tábory své stavíme jen tam, kde je příležitost ke koupání, 
hrám a pohybu v lesích. A  skauting to také byl, který první k vy
cházkám svým připojil pozorování v přírodě, orientaci, užívání a 
kreslení náčrtů a map, dorozumívání na větší vzdálenosti, sto
pování. Nejen poznávání, ale i péči o krásy a památky přírodní, 
aby tak budil účinnou lásku k domovině, k vlasti. . .

Však také v novém návodu pro vycházky školní je úplný 
výpis z našich „Základů skautingu“. Zásluhu o to má br. náčelník, 
neboť se mu podařilo přesvědčit prof. Drtinu, tehdejšího státního 
tajemníka, o nutnosti zavést skautské prvky do tělovýchovy 
školní, a vypracoval pak na jeho vyzvání s br. místonáčelníkem 
Janem Novákem příslušný materiál. Prostřednictvím Hellerovým
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pak skutečně tento elaborát přešel do předpisů školních. Kolík 
je ale ještě škol, kde to zůstalo jen na papíře a kde se tyto dobré 
osnovy vůbec nedodržují. A  jsou přece vydány již i dobré pří
ručky, na př. Stunova „Vycházky — putování", jež zejména je 
úplně na podkladě skautingu napsána.

Myslím, že kdyby už ani jiného nebylo, měla by škola do
statečně důvodů, aby se o skauting zajímala — co cenného po 
převratu získala — to jsou prvky výchovy skautské!

Skauting může dát však ještě víc!

On vychovává svoji mládež tak, jak žádná škola na světě 
dosud mládeže nevychovávala — metodami, jimž se mládež ne- 
vzpírá, naopak — jimiž je nadšena . . .

A  není veliká cena skautské výchovy též v tom, že v dnešní 
době, kdy člověk nerozumně stále jen by chtěl brát, dostávat a 
třeba násilím uchvacovat, skauting prakticky vede naši mládež, 
aby dávala, nesobecky, kamarádsky pro druhého něco udělala? ..

A  nejsme my všichni —  skautští pracovníci — jiným toho do
kladem, jak veliká je složka idealismu ve hnutí skautském?.. .

A není náš náčelník br. Svojsík, typem skauta, mužem, jejž 
budeme svým skautům vždy za vzor stavět pro jeho ušlechtilý 
idealismus?

Ve skautingu je skryta veliká mravní síla, která nedovolí ni
komu, kdo přilnul k němu duší i srdcem, aby opustil zásady, jež 
mu skauting dal . ..

Skaut-básník, E. Thompson-Seton, za nás za všechny řekl 
krásně: „Poněvadž jsme poznali trýzeň žízně, hloubíme studnici 
vody živé, aby mohli piti i jiní" . . .

Nemůžeme dát naší mládeži bezpečnějšího vůdce v životě, než 
bude-li vyrůstat v zásadách skautských a nemůžeme dáti své 
republice občanů lepších, než dobré skauty a skautky, dorostlé 
v muže a ženy..

Skauting stará se o mládež právě v době, kdy mládež horečně 
hledá, nač by se její smysly, ruce, snahy upnuly. Je veliký rozdíl, 
zmocní-li se v té době hocha špatná společnost a nebo dobré 
prostředí, a vliv vůdce oddílu. Jeho potřeba citová: mít kamaráda 
nebo kamarády, přilnout k něčemu, pracovat pro něco vyššího, 
je tu splněna nejideálněji.

A  ještě něco: v oddíle dochází hoch mravní vzpruhy i od 
svých kamarádů — ve třídě to bývá bílou vránou, ta leckdy zá
vidí a nepřeje úspěchů.

Skauting republice vychová muže činu, nesobecké, navyklé na 
svépomoc a vlastní síly, kteří pří každém kroku nevztahují ruku 
ke státu s kategorickým: dej — !

Mám ve své župě 2 oddíly v Lomnici n. Pop. Tyto oddíly roz
hodly se, že si postaví skautskou klubovnu. Za dobu pěti let 
uspořádaly 320 přednášek ve všech vesnicích na okrese. Pořídily 
si k tomu vlastní skioptikon. Střádaly korunu ke koruně z lout
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kového divadla a z vlastních podniků a zakoupily pak pozemek
o výměře 1.700 m2 za 4.500 Kč. Postavily si na něm domek, klu
bovnu. Až na práci truhlářskou je to úplně jejich vlastní dílo. 
Náklad 10.000 Kč. Celkové jmění sboru Lomnice n. Pop. dnes je 
v hodnotě 30.000 Kč. A to dokázali ne dospělí lidé, ale mládež! 
A  tak je i jinde.

Jsou to i mezi našimi oddíly výjimky, ale ukazují, jak se do
vede skautský duch uplatnit.

Ani to naše heslo: „Buď připraven“ není pro stát tak docela 
bez významu.

A ještě něco:

Vážím si skautské výchovy nade vše, poněvadž ona nebéře 
dětem jejich mládí, naopak, ještě šťastně nachází mnoho mo
mentů, které umožňují dětem prožít ve skautingu nejkrásnější 
doby mládí, na něž i dospělý muž nebo žena vždy radostně bude 
vzpomínat —

Skauting splňuje dětem romantické touhy, ale dává jim při 
tom poznati, že má ten romantismus i svůj rub v nesnázích, v 
tvrdé, nesmlouvavé práci. Proto zůstává skauting typickou „vý
chovou k praktičnosti“, jak o něm pověděl president Masaryk, 
protektor Svazu.

Vnitřní naši sílu vidím i v tom, že jsme přese všechno lákání 
a zase ústrky zůstali nepolitickými, že známe jen mládež a ne
dovolujeme žádné politické straně, aby po ní sahala a zneužívala 
jí k bojům politickým.

Ale jsou i úřady republiky, kde nám tuto nepolítičnost vy- 
lýkají jako nedostatek: V jednom ministerstvu nám kdysi řekli 
rovnou: „Když za Vámi nestojí některá politická strana, nemů
žeme nic dělat — “

Vida — jací jsme to my skauti republikáni —  musili bychom 
sloužit zájmům některé politické strany a pak teprve o nás úřady 
republiky budou vědět — těžko nebýt ironickým . . .

Myslím, že bude jen v zájmu státu, když nám dá vydatný 
příspěvek na prázdninové táboření naší mládeže, neboť se tím 
stará o zdraví i výchovu svých budoucích občanů a když po
skytne příspěvek výpravám, jež jdou representovat naší mládež 
na fórum mezinárodní — neboť nemůže mít účinnější propagandy 
mezinárodní než jsou čety skautů, Sokolů a sportovců. —

Jistě není naším úředním kruhům neznámo, jak čestně se 
mezi 40 národy zhostili naši hoši těžké úlohy v r. 1929 o světovém 
skautském sjezdu v Anglii — jak se o nich vyslovil princ W a
leský — budoucí král Anglie — sám skaut —  a jak světový ná
čelník skautů, Lord Baden-Powell, o nich psal obšírně našemu 
ministerstvu zahraničí — a byla to slova největšího uznání.

To jiné státy jinak rozumějí této živé a nejpůsobivější pro
pagandě — jak jinak se o to staral stát maďarský, polský a jiné!
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Ve Spojených státech skautský svaz americký dostal od Kon
gresu čestnou listinu spolkovou, vyznamenání, jehož se dostalo 
toliko ještě dvěma institucím: Červenému kříží a Americké legii. 
Tak si cení americký stát skautské výchovy mládeže.

A  Anglie? Dne 18. pros. 1926 konána byla v Londýně konfe
rence britských universit a pedagogu —  120 účastníků — a roko
vala o vztahu skautingu k výchově budoucích učitelů a profesorů. 
Předsedal ministr vyučování lord Eustace Percy. Výsledek jed
nání: Hnutí skautské je podstatného významu pro dnešní vý
chovu mládeže a je nutno věnovat mu na jmenovaných školách 
náležitou péči.

Náš stát a naše škola zůstaly dosud blahosklonně neintereso- 
vanými.

Mohlo by se nám z úředních kruhů vytknout, že jsme ješté 
nedokázali to, co skauti v Americe nebo v Anglii. Ovšem, nedo
kázali, tam ale hned od počátku pracovali s přízní a za milionové 
podpory státu a amerických milionářů — a přece, co v našich 
nesrovnatelně těžkých poměrech náš Svaz dosud dokázal, je 
hodno úcty každého nepředpojatého člověka.

Jsme v mnohých oborech skautské výchovy dále než ti, kdož 
bylí našimi učiteli, přidali jsme jíž svoje, ryze české prvky, bu
dujeme jíž svůj český skauting a kdybychom měli podmínky ta
kové Ameriky, Anglie, Polska, Maďarska, mluvili by na mezi
národním skautském foru brzy o nás ještě jinak.

Jiná námitka by mohla být, že nejsou všichni naší skauti 
takoví, jak je představuje náš program, náš cíl a naše odborná 
literatura.

Ale prosím ministerstvo školství, vysloví-li tuto námitku, aby 
uvážilo, že my pracujeme bez prostředků, dobrovolně, s holýma 
rukama a aby si položilo také tuto otázku:

A  jaké jsou výsledky ve školách i nejmoderněji zařízených, 
s plnými kabinety, s nej lepšími pomůckami, se staletou tradicí, 
se silami, jež několik let jsou k svému povolání školeny — jsou 
ty výsledky vždycky takové, jak máme napsáno v našich osno
vách, instrukcích a učebných cílech?

A  myslím, že pak naše výsledky, docílené, opakuji, s holýma 
rukama, snesou toto porovnání.

O tom jsem přesvědčen: pro výchovu charakteru budoucího 
muže naše tábory, řízené ušlechtilým, zkušeným vůdcem, vyko
nají mnohem více, než kterákoli naše dosavadní škola, neboť celý 
ráz takového života vede hochy k tomu, aby vyrůstali v junáky 
čestné, přímé, silné tělem i duchem, v junáky, kteří mají hlu
boký odpor ke kavárenskému povalečství a líné změkčilosti, jak 
už to jednou dobře od lékaře bylo pověděno.

V táboře je nutno svalově pracovat, fysicky se namáhat. 
Lékař vám potvrdí, jaká je to cenná složka, táboření, zvláště pro
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Skautské heslo „Bud připraven“ vedlo již k mnohým hrdinným činům 

záchrany lidského života skautem. Svaz odměňuje každoročně několik 

záchranců odznakem „Za čin junácky'.

Skauting je nejkrásnější a nejdokonalejší formou turistiky. 

Na vycházkách a putovních táborech skauti se učí poznávatí krásy, 

pozorovati život po celé vlasti a později také v cizině.



Skauti sledují pokroky civilisace 

a živě se zajímají o moderní techniku. Aviatika má v celém světě právě mezi skauty
nej nadšenější propagátory a pracovníky.



Ve skautském táboře i na vycházkách provozuje se lehká atletika 
a skautské i tělocvičné hry. Voleyball.



U táborového ohně.

V kouzelné romantice letní noci, při tajemném plápolání táborového 

ohně jsou duše chlapců otevřeny, aby přijaly slova životní moudrosti 

a zkušeností svého vůdce i druhů, aby přemýšleli a pohovořili o nej- 

vážnějších otázkách života, jež počínají zaměstnávati mysl budoucího

muže.



Pozorování přírody.

Těsný styk s přírodou vede mládež, aby si všímala 

krás přírody i jejího života. Různé stupně zkoušek 

nabádají, aby snažila se zdokonaliti ve znalosti pří

rody. Každý skaut je nadšeným ochráncem přírody 

i cenných výtvorů lidských.



Pomoc při podnicích národních a dobročinných získala skautům 
mnoho sympatií. Je to praktická výchova ke službě občanské.

Skauti cvičí se v prvé pomoci a zachraňování.
Připravují se tak k plnění skautského slibu, jenž káže: pomáhatí 

všude, kde je toho třeba.



Skaut je soběstačný.

Jeho táborová vesnička je dílem vlastních rukou? Zhotoví si však také své potřeby k tělovýchově, postaví
lodi a pod.



hochy v době puberty. A jak ta práce jde vesele skautům od ruky; 
to není břemeno, to je zábava!

Sobectví odchází z našich táborů poraženo, ale posíleni od
cházejí i ti nej slabší: přesvědčili se, že i oni se mohli uplatnit 
užitečně.

Jsou skautské tábory, kde není trestů. Ne že by nebylo pře
stupků, ale netřeba trestat. To je právě věcí vůdcovou, aby pro
vinilci uznali sami, že chybili a napravili dobrovolně svoji chybu. 
Není to u mládeže vrchol výchovy charakteru?

Vůdce to dokáže na př. takto: Družina Racků měla v noci 
hlídky. Ráno vůdce zjistil, že táborové hodinky jdou o %  hod. 
napřed. Bylo jasno, že si hlídky zkrátili, ale vůdce jen se usmál, 
nařídil hodinky správně a nikomu nic neřekl. Zato seznam hlídek 
zůstal nevyměněn. Po večeři jen vůdce krátce konstatoval: Rac
kové mají dnes opět hlídku. Tentokráte táborové hodinky ukazo
valy správný čas.

Jiný ještě příklad, jak to na našich táborech chodí:

Při prvém táborovém ohni usnesli se skauti na tom, že se po
drobí „mužnému vedení“ tábora, t. j. že nebude hrozeb ani trestů 
k zajištění kázně a správného jednání v táboře. Jsou skauty — 
budou tedy zachovávat pravidla nutná pro dobro všech. Mezi ně 
patří také: ticho ve stanech po večerce.

A dnes se ozývá z jednoho většího stanu po večerce pořádný 
rámus. Hoši se hlučně smějí, vykřikují vtipy, zkrátka, pravý 
bengál.

Napomenutí hlídky nic nezmohlo.

Skautský vůdce rozzlobeně neokřikuje, ale nadzdvihne plátno 
stanu a řekne jen klidně: Jendo, přived, prosím, svoji družinu 
na minutku ráno před snídaní k mému stanu.

Ticho — jen několikeré výrazné zešeptnutí. . .
Ráno stojí družina před stanem a vyhlíží jako pacienti v če

kárně u zubního lékaře.
A vůdce bez rozčilování připomene: u táborového ohně jste 

se rozhodli, že chcete jednat jako muži. Avšak vaše jednání včera 
večer zdá se vyjímati vaši družinu z této důvěry. Znali jste pří
kaz, znali i jeho význam, ale nebrali jste ho vážně. Co činit? 
Ježto trest nemá býtí vyměřen, družina musí nalézti svojí vlastní 
cestu zpět do důvěry vůdcovy a do všeobecné úcty —  a rychle, 
neboť špatná kázeň mohla by se rozšířit a to by na každého pů
sobilo nepěkným dojmem. Nestačí slib: my už to vícekráte ne
uděláme. Družina musí najiti cestu, která by zamezila opakování 
podobného případu.

Po čtvrt hodině pohnuté diskuse ve staně hlásí rádce za celou 
družinu: Usnesli jsme se, že to všechno spískal vlastně Karel 
několika moudrými vtipy. Již žádných po večerce nebude dělati, 
a celá družina říká, že ztichne, řeknu-li tak; dali mi na to skautské
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slovo. Můžeš řící celému táboru, že neuslyší více rámusu z na
šeho stanu po večerce!

Nuže, tak my svoje skauty vychováváme. Hoši, kteří prošli 
školou skautingu, dorostou v muže čestné, pravdomluvné, své cti 
dbalé, na něž může lidskost a spravedlivé cítění spoléhati. Tábor
— toť příští obec v malém.

Skautští vůdcové mohou Vám povědět o stech případů, s ja
kým uznáním a opravdovým překvapením opouštěli naše tábory 
návštěvníci, kteří je zřeli poprvé. A zůstali našimi horlivými za
stánci zvláště tehdy, když lidé neinformovaní nás zaměňovali 
s divokými skauty, s otrlými trampy a jiným postrachem ven
kova . ..

Přicházím k poslední výchovné složce skautingu, o níž je 
nutno se ještě zmínit.

Není nej význačnějším zájmem Min. Nár. obrany předvojen- 
ská výchova mládeže — a nesplňuje jí skauting způsobem přímo 
ideálním? Od tělovýchovy přes orientaci v přírodě až po ty polní 
hry a výchovu k odvaze a samostatnosti?

Nejsme milítaristy, nechceme batailony ve školách, není jich 
naprosto třeba, stačí jen, aby, pokud možno, nejvíce mládeže 
prošlo výchovou skautskou a bez jakýchkoli nových zařízení bude 
splněno přání vůdčích kruhů naší armády.

Nebojíme se o těchto věcech mluvit: Jen osobní zbabělci nás 
mohou vinit z militarismu. Nejsme a nebudeme útočníky, nesa
háme po cizím, ale na obranu musíme být připraveni! Kdyby stát 
náš byl napaden —  kde bude skautovo místo? A čí to odznak 
nosí na svých prsou —  černou psí hlavu v bílém poli — ten je 
s praporu starých Chodů, věrných a statečných obránců vlasti.

Tak už se zneužívalo humanitního hesla Masarykova, že on 
sám musel prohlásit: jsi-li napaden, braň se, a je-li nutno, 
i železem.

Nejlepší zárukou míru jistě na dlouho je a bude zdatná 
armáda — ale o její zdatnosti nerozhoduje jen počet a kvalita 
jejich zbraní, ale ve stejné míře — ne-li hlavně: duch její — její 
mravní stav.

Také to nutno ještě povědět: My žádáme stát o podporu, ale 
právě v duchu skautském nechceme od státu almužnu, několik 
tisíc korun subvence a tím aby byl náš poměr k němu vyřízen. My 
rozumíme tomu poměru jinak. Je v nej vlastnějším zájmu státu, 
aby podporoval skauting především mravní podporou a především 
ve škole. Do milionů jdoucí sumy vydává náš stát na zločince, 
prostitutky a mládež mravně zpustlou — avšak mládeží skautské, 
hnutí, které mládež zachraňuje před těmito propastmi, odměřuje 
několik tisícovek almužny a některá léta jí nedá vůbec nic. To 
není rozumné hospodaření s hlediska státu,

S jeho stanoviska je nejúčinnější finanční podpora skautingu 
samozřejmá, už také z toho důvodu, že skauting je organisací 
mládeže a ne lidí dospělých, samostatně výdělečně schopných.
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Ale ovšem, v našich poměrech může hrozit nebezpečí ještě 
horší pro nás, než je nevšímavost státu: ovládnutí skautingu až 
do jeho zbyrokratisování — pak jsme v koncích — tím by byl 
skauting pochován.

Pokud budou skautskými vůdci lidé, kteří jimi jsou z vlastní 
vůle, z lásky k věci, bude skauting žít a zkvétat; budou-li to lidé 
placení, zabijí ho.

Pokud bude mít skautský oddíl hochy, kteří do něho vstupují 
dobrovolně, ze svobodné vůle, potud budeme míti skauty.

Kdybychom připustili, aby byl zaveden povinně do škol — 
ztratí oň mládež zájem, budou v oddílech opět žáci, ale ne hoši
— skauti.

A proto jsme toho názoru: Skautský oddíl může být jedině 
doplňkem školy, a to doplňkem velmi nutným, neboť naše škola 
učí, zásobuje vědomostmi, ale dosud nevychovává anebo jen 
zcela neúměrně k rozsahu učiva, kdežto skauting je především 
výchova.

A doplňkem i proto, že dnešní škola nepřihlíží k individualitě 
žákově — jak to také při 60 žácích ve třídě dělat? — kdežto 
skauting na ní buduje , ..

Škola na př. chce v hodinách občanské nauky poučováním pů
sobit též na vytváření charakteru. Mluví se tu k dítěti o dobrotě, 
laskavosti, pracovitosti, čistotě, a to bez hrozby peklem nebo od
měny nebem. Nesporně je to pokrok, ale skauting k tomu dodává: 
jen vyučováním a poučováním toho nedocílíte, k tomu vede jen 
neustálé praktické jednání.

Ani náboženství — jehož by to bylo předním úkolem — pro 
samou věrouku a nemožné nebo mládeží často nepochopitelnou 
formou podávané výklady toho nečiní. Či snad je možno působit 
na vytváření zásad budoucího občana nudně a mrtvě vtlouka
nými odpověďmi na otázky katechismu? Nehledě ani k nesmysl
nosti pochopení některých z hlavních hříchů nebo některých člán
ků desatera a pod. u mládeže nedospělé a dospívající.

Jistě tu má svůj úkol i rodina, ale není dnes značné procento 
rodin, kde se výchově dítěte nevěnují vůbec, buď že není času 
nebo ani schopností?

Skauting tu může působit hlouběji: nutí řešit každé chvíle 
poměr ke kamarádům, družině, oddílu, ke slibu, k povinnostem 
skautským, k jeho deseti zákonům, a ty jsou přece souhrnem 
veškeré etiky člověka — oddíl, to je malá obec, to je samospráva
— skauting je nejlepší školou života . . .

I samospráva žákovská je krokem k výchově charakteru, ale 
jak to s ní ve velké většině škol dopadlo? Jak to tedy, že se ve 
skautských oddílech tak skvěle osvědčuje? Myslím, že neposlední 
příčinou bude menší a tudíž lépe přehledný celek oddílu a pak 
ovšem ona dobrovolnost kázně, kterýžto pocit je v dnešní škole 
ještě neznámý.

13



Skauting má tedy tu přednost, že nejen učí, ale on konkrétně 
naplňuje svých deset zákonů. Zavazuje hocha-skauta vykonat 
denně dobrý skutek. Ve škole hoch jen sedí a poslouchá, opakuje. 
Ve skautingu dobrovolně přijímá, slibuje zachovávat a denně má 
plno příležitosti plnit, co slíbil.

Zákony skautské žádají konkrétně a jasně, mládeži pochopi
telně: Skaut je pravdomluvný, věrný a oddaný, pomáhá jiným, 
je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta, je 
zdvořilý, ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských, je po
slušný, veselé mysli, spořivý, čistý v myšlení, slovech i skutcích.

Prosím, všimněte si toho: Skaut je a ne: má být nebo: smí a 
nesmí a pod. Tím chceme říci: teprve když plníš tyto příkazy, jsi 
opravdovým skautem.

Nikdo dosud nepostavil naší mládeží ideál chlapce nebo děv
čete tak jasně a přitažlivě nakreslený, jako skauting. Chtěl bych 
vlastně říci; nikdo ten ideál tak plasticky nezkonkretisoval, jako 
když vy tepán byl typ skauta! Kéž by nám podle tohoto ušlechti
lého typu vyrostla alespoň většina naší mládeže! Jak by vypadala 
budoucnost tohoto státu!

A  proto prosím všechny pány okresní školní inspektory a 
ředitele škol, aby se zvýšeným zájmem sledovali zakládání skaut
ských oddílů Svazu skautů a nekladli nerozumných podmínek 
pro dovolení, aby hoši nebo dívky směli být skauty.

U nás musí skauting zápasit o své uznání i — ve škole. Tomu 
se také na západě velmi diví a nechtí nám to ani věřit.

Prosíme proto pány řídící učitele, ředitele a starosty obcí, 
aby příznivě se stavěli k našim žádostem o propůjčení některých 
vhodných místností za klubovny skautské. Vždyť v době zimní 
je klubovna rodinným krbem naších skautů a velmi důležitým 
místem výchovy.

A budeme se ovšem i dožadovat, aby zvláště školní úřady 
poskytly všemožnou pomoc učitelům, kteří skautský oddíl založí 
a dobře povedou a aby to bylo těmco učitelům přičteno k dobru 
při jejích kvalifikaci, neboť k tomu mně přisvědčíte všichni, kdož 
jste učitelé-vůdci, že je těžší, být dobrým vůdcem, než učitelem.

Vždyť, kdo je vůdcem? Bratr, který má nejvíce povinností. 
Jeho autorita v oddíle poví ti jasně, jak je plní. Ve škole máš 
hocha ve školní lavici a stojíš nad ním třeba s notesem v ruce — 
ale v klubovně nebo v táboře stojí on vedle tebe, tam nemáš 
nadřízené autority úřední, tam teprve se dovíš opravdově, je-li 
respekt k tobě jen povinný, nebo skutečný . . .  A takový vůdce, 
který nemá nouze o dobré nápady: ,,co dělat“, rozdává radost 
ze života a jeho oddíl za ním půjde i do pekla.

A  žádný inspektor a žádná zemská školní rada nemůže dát 
učiteli lepší vysvědčení o jeho schopnostech, nežli když ve svém 
oddílu skutky prokáže, že je dobrým vůdcem .. .
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Být dobrým vůdcem je vrchol vychovatelské dovednosti. . . 
Je škoda, že čeští učitelé dosud se nevěnovali alespoň studiu 
skautingu, ač měli být první, kdož se chopili jeho praxe, neboť 
si nechávají ujít výchovné prostředky, že lepších nemožno vůbec 
najít.

Nic na tom nezmění, že zakladatelem čes. skautingu je učitel, 
že už po převratu 60 procenj našich činovníků a dnes 40 procent 
jsou učitelé, celek je dosud bud indiferentní nebo i nepřátelský, 
a to, jako učitel, nedovedu dobře pochopit.

Však to ještě mnozí z nás vůdců pamatují, jak bývalo v době 
ne právě dávné, že chlapci se nesměli ve škole ani projevit jako 
skauti, nechtěli-li se vystavit pronásledování se strany nerozum
ných učitelů. Pravda, dnes se poměry již hodně změnily. Už i mezi 
učiteli, profesory a okr. inspektory, kteří nejsou skautskými či
novníky, našli se jednotlivci, a přibývá jich, kteří si váží skau
tingu, propagují jeho názory a metody a skauty mají rádi.

Jednu zkušenost již mám: naši nepřátelé v řadách učitelských 
jsou nejčastěji učitelé špatní — pohodlní, jimž osobní pohodlíčko 
je nade vše, pro zájmy celku nehnou nikdy ani prstem, nás se 
jen ironicky ptají: „Bláhovci — dá Vám za to někdo něco?“

Je jich málo, ale jsou. Sami dělají jen tolik, aby je nepropustili, 
proto nás nikdy nepochopí. Přes ty můžeme tedy klidně přejít — 
ale co ta masa ostatních? Ta zůstane i nadále indiferentní?

Což už tu nejsou výsledky?
Což všechno dobré a svěží, zdravé, co se do naší školy po 

převratu dostalo, není vzato ze skautingu?
Připomněl jsem již občanskou nauku, ruční práce výchovné, 

tělovýchovu, ukážu nyní ještě vztah skautingu k ostatním před
mětům, na př. k zeměpisu a dějepisu — tedy vlastivědě:

Ta může těžit z celého našeho programu orientace v přírodě, 
skizování terénu, poznávání kulturních památek a hlavně sou
stavných vycházek, několikadenních výletů a putovních táborů.

Pro trvalý poznatek je naprosto nutno, aby se slova kryla 
s věcmi. Jinak se to zvrhá ve škole v slovíčkaření. Teprve vy
cházka do sadu přiblíží slova: strom, keř, kmen, koruna, třešně, 
jabloň a v lese opět: smrk, jedle, borovice, kůra puká v šupinách, 
přesleny větví a pod. Dnešní škola těch vycházek dělá velmi 
málo — skauting ji tu vhodně doplňuje.

Také svou vlast musí hoch poznat pokud jen možno z auto
psie, pak se naučí milovat ji a ctít v konkrétních představách 
krajin, měst, průmyslových závodů, lánů polí, koberců lesů, pano
ramat horských tak, jak se mu vryly ty obrazy v pamět, když 
s pochopením pro krásu kolem rozhlížel se po nich na svých 
skautských výletech.

A když pak k tomu přistoupí i druhá složka: poznávání slavné 
minulosti a pokladů literárních našeho národa, vzrůstat bude 
v hochovi i děvčeti pravé vlastenectví. Ne fráze, ne deklamování, 
ale vědomí zodpovědnosti příslušníka malého národa: máme
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krásnou vlast, náš stát má všechny podmínky zdravé budoucnosti
— ale to záleží na nás, co my dokážeme . . .

A skautské oddíly vedou k poznání vlasti. Příkladem uvádím 
ze své župy. Oddíl jičínský již dvanáctkráte tábořil, vždy nejmé
ně 3 týdny, celkem už 327 dní, ovšem že na různých místech, 
jednou i v Tatrách. Kromě toho vykonal již 3 velké tábory pu
tovní: Orlické hory, Šumavu a napříč Slovenskem. Oddíl Lomnice 
n. Pop. tábořil desetkráte a vykonal putovní tábory: dvakrát 
Krkonoše, Šumavu, Orlické hory, Posázaví, České Středohoří, 
Český Ráj, Morava a Kras, Bezkydy, Pováží, Tatry. To ovšem 
celodenní a polodenní vycházky ani neuvádím, bylo by jich 
hezkých desítek. O letošních velikonocích tábořil jičínský oddíl
2 dny v Prachovských skalách a zhotovil 140 schodů na své 
„Skautské stezce“.

Jednu výhodu mají naši skauti při cestování, již nemá nikdo 
jiný .

Oni všady, a kdyby se roztoulali po celém světě, najdou 
bratry skauty — hochy stejného smýšlení a zásad — stačí jen 
pohled na náš odznak a skautský pozdrav, aby dva hoši, kteří 
před tím nikdy se neviděli, nebyli naráz družnými kamarády, 
pří čemž „domorodec“ udělá pro „cizince“ co jen je v jeho 
silách: je mu průvodcem, zaopatří nocleh, často pozve k sobě, 
poradí o další cestě, zkrátka: zase ne slova, ale užitečné činy, 
skauting v praksí.

Nás je na 30.000, všech skautů po světě dva miliony, to jíž 
tedy něco znamená. Skvělý důkaz, že vůdce může se i za hranice 
odvážit se svým oddílem a najde bratrskou pomoc u skautů jiné 
země, podal vůdce skautů Karel Hlaváček, učitel z Lomnice 
n. Pop. Sám dvakráte prošel jako skaut křížem krážem celou 
Francii od severu až k oceánu a Pyrenejím, navázal styky a zná
mostí s francouzskými skauty a po třetí vzal s sebou oddíl. Cel
kem 24 účastníků, doba 23 dny, náklad 752 Kč na jednoho. Najal 
velký autobus a cesta vedla přes Norimberk, Stuttgart, Karlsruhe, 
Strassburg, celé bojiště s Remeší, Paříž, Le Havre, tábor 2 dny 
u moře až do Normandie. Ovšem francouzští skauti byli vždy 
včas uvědomění, postarali se o místo k táboření — výprava spala 
pod stany —  byli průvodci, rádci. Naší skauti přijeli domů na
dšeni a získali cenných zkušeností pro život.

Týž učitel-vůdce i všechny školní výlety vede vždy po skaut- 
sku. Tak v roce 1927 na Slovensko, 7 dní, na zpáteční cestě Ma
cocha, a výdaj: 60 Kč na osobu. A ovšem, pro nemajetné dovede 
sehnat peníze, takže jedou všichni.

Ve vlastivědě dá se také dobře uplatnit náš družinový systém 
práce při skupinové práci ve škole. 0bčas alespoň. Vyprávěl mně 
na sjezdu vůdců-učitelů okr. školní inspektor, br. Pipek ze Znoj
ma pěkný příklad z měšťanky: Rozdělil třídu na skupiny a usta
novil rádce, jako v našich družinách. Oznámil týden napřed 
thema: Jihozápadní Čechy. „Rádcové“ se sešli, rozdělili si práci.
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Jedna skupina horopis, jiná vodopis, třetí obchod a průmysl atd. 
Informace si získávali sami, vzbuzen veliký zájem, nastala sháňka 
po literatuře, hoši shledávali doma typické věci z té krajiny, 
jeden přinesl fez, jeden volarské hračky a ovšem i plno pohled
nic. A tak hoši ne trpně posloucháním, ale sami hleděli se zmoc- 
nití poznatků, čile, s chutí pracovali. I náčrty si pořídili a pak 
se ovšem v uplatňování poznatků vždy všichni ze skupiny vystří
dali. Byla prý radost některé poslouchat.

Dnes se právem naříká, jak upadá zpěv v našem národě — 
ale skauti zpívají, a rádi zpívají: v klubovnách, na výletech, na 
táborech —  vždyť už máme i svoje vlastní, skautské písničky 
jako na př. Naumanovy-Pospíšilovy a jiné.

Ani jazyk vyučovací a sloh nevyjde na prázdno. Skauting 
poskytuje tolik příležitostí k samostatnému vyjadřování na schůz
kách, pří zápisech protokolů a referátů, výletů a při debatách 
klubovních, že se to musí — bude-li na to vůdce dbáti — projevit
i v pohotovosti výrazu a způsobu vyjadřování skauta velmi 
příznivě.

Jak tu získá též vyučování tělovědě a hygieně, vždyť přece 
skauting klade takovou váhu na znalost první pomoci a základ
ních pravidel hygienických, ale nejen znalost, hlavně provádění. 
Praktický výcvik v poskytování první pomocí při úrazech, neště
stích, mdlobách, obvazování ran, transport různě raněných, péče
0 nemocné, hygiena těla jsou důležitým programem skautských 
schůzek a činnosti v táboře.

Řekl jsem již, že nesmírně cenným prvkem výchovným ve 
skautingu je nejužši styk s přírodou. Nebudu dokazovat, že mno
hý dnešní člověk je v přírodě hluchý a slepý. Horší je, že ani naše 
oficielní škola není o mnoho dále. Naše děti vidí ještě ve velké 
většině škol hlavně vycpaniny a dobré nebo i méně dobré obrazy. 
Přírody a základních jejích zákonů životních neznají. Biologi
ckého postupu ve vyučování je ještě velmi pomálu. Ale hleďte, 
není to opět skauting, který tu učiteli připravuje půdu, pracuje 
v jeho intencích, který hocha nej intensivně jí sbližuje s přírodou?

To můžeme tvrdit bez jakékoli výjimky: není žádného dru
hého hnutí výchovného, které by tak úplně a tak ušlechtile do
vedlo využít nesmírného vlivu přírody na mladou duši, jako to 
dokázal skauting. V ní poznáváme život, jeho vzrůst, podmínky 
růstu, jeho škůdce, dobu zrání, příčinu a následky, vítězství
1 smrt. Příroda je velikou a pravdivou vychovatelkou.

Jako přírodopísec a fysik zvláště zdůrazňuji: I kdyby žádná 
jiná složka vyučování neměla prospěchu ze skautingu, než jen 
přírodní vědy, stálo by to již za to, aby škola šla ruku v ruce 
se skautingem.

Ale ono není jediného předmětu, jenž by neměl ve skautingu 
mocný a hlavně praktický, tedy nezbytný doplněk. V něm je 
uskutečněna též nejideálnější koncentrace učiva na praktickém 
podkladě.
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Prohlédněte si též, prosím, náš časopis „Skaut-Junák“, který 
již 16 let vydáváme pro mládež. Všimněte si jeho obsahu, vý
pravy, hodnoty jeho právě pro mládež a pak jistě potvrdíte: není 
této doby jiného lepšího, všestrannějšího časopisu mládeže. Stojí 
na světové úrovni nejen mezi skautskými, ale všemi časopisy pro 
mládež vůbec. Zaveďte jej do žákovských knihoven a uvidíte, jak 
po něm mládež dychtivě sáhne.

I na to je tedy pamatováno, a přece slyšíme stesky na skau
ting: Skautování prý chlapce rozptyluje, je příčinou neprospěchu. 
Slyšíme tak někdy od učitele, ale obyčejně neinformovaného od
půrce skautingu a obyčejně jen v jeho předmětě. A možná, že 
by se ten kolega na mne divně podíval, kdybych mu řekl, že také 
on sám k tomu přispěl, buď nezáživností a nudností svých vý
kladů, takže hoch ztratil zájem o jeho předmět, nebo nějakou 
nespravedlností, nemístným vtipem a pod., takže hoch pak ani- 
mosítu vůči osobě učitelově přenáší i na předmět. Bude asi pra
málo případů, aby hoch, který je dobrým skautem a jedná ve 
skautském duchu, ve škole neprospíval jen z vlastní viny. Vždyť 
slíbil: „Konati řádně povinnosti své vlastní. .."  Nemá-li ovšem 
nadání, není tím vinen skauting; ale lenost to sotva asi u dobrého 
skauta bude.

Chceme proniknout se skautingem i na venkov, a už slyšíme: 
skauting je jen pro městskou mládež. Na venkově má dítě pohybu 
a zdravého vzduchu dost. Ptám se opět: Což je skauting jen tělo
výchovou? Není v něm stejně důležitá výchova charakteru bu
doucího občana? A není právě na venkově více příležitostí ke 
scestí, poněvadž je více ponechána mládež sama sobě? Není také 
na venkově mládež mravně zaostalá? Že jsou tu už tělocvičné 
spolky? Máte slyšet jejích cvíčitele mládeže: nejde to — jsou 
bezradní. Vidí své cvičence, vidí-li je všechny vůbec, jen na tu 
hodinu cvičení, nemají s nimi jinak styku a ne každý z těch cvi- 
čítelů s mládeží umí jednat. A přece, leckdes, co nedokázal učitel 
v přeplněné třídě, co nedokázal cvíčitel při chvilkovém setkání, 
dokázal dobrý skautský vůdce — získal důvěru mládeže a mnohý 
nenapravitelný lehkomyslník a zbůjník vybíjel svoji přemíru 
energie způsobem sobě i obcí užitečným. Ovšem „jednou ranou 
dub nepadne“ — to ví skautský vůdce až příliš dobře.

Pro venkov cenil bych zvláště onen skautský prvek samostat
ností a podnikavosti, ono kurážné „hledání nových cest“, vynalé
zavost a odvahu pustit se do něčeho nového, jako protiváhu ty
pické konservativnosti našeho venkova.

Kampak ale s vaším krojem na venkov! — zní jiná námitka. 
Ovšem že je možný skauting na venkově i bez kroje, alespoň pro 
první dobu, než se vžije. Ale vždyť ten kroj je tak praktický, 
laciný a setře všechny majetkové rozdíly.

Že není času na venkově na vycházky? V čase polních prací 
ovšem, ale což hodiny vlastivědy, tělocviku, leckdy i zpěvu? A co 
hodiny občanské nauky, vycházky, neděle a prázdniny?

18



československý skauting, ač je členem mezinárodního bratrstva skautského, je přece svérázný a národní. 
Na světovém Jamboree 1929 v Anglii dobyl typický československý tábor nejvétších úspěchů.



Děvčata jsou vychovávána v samostatných oddílech skautek a 

jejích program je přizpůsoben dívčí povaze a příštím úkolům 

ženy. Společné skautováni s hochy není dovoleno.

Dorost dívčí ve věku od 7— 11 let zařazen je do rojů ,,Šotků“



Skautský dorost

(ve věku od 7— 12 let) vychováván je v odboru „Vlčat“ v ovzduší 

dětské romantiky a her.



I  v zimě skauti navštěvuji přírodu.

Lyžování je nejkrásnější cestou do zasněženého kraje.

Pro trvalý pobyt v přírodě i v době zimní staví si skauti vlastno
ručně lesní sruby, na nichž tříbí nejen svou zručnost, ale i

krasocit.



I

Překážka by mohla být někde v tom, že náš venkov dosud 
příliš rozlišuje mezi bohatým a chudým, ale tak daleko přece 
žádný nepůjde, aby zakazoval styk svému synkovi ze statku s ho
chem podruha jen proto, že je podruhův. A kdyby, život chlapců 
v oddíle a jejich vzájemné kamarádství zlomilo by nakonec 
odpor i té nej tvrdší palice.

Ale ovšem: se skautingem na venkově to nepůjde bez školy 
a bez učitele.

Po denním pobytu ve škole je hoch na venkově namnoze od
kázán sám na sebe, rodiče bývají tak zaměstnáni, že se dětem 
nemohou věnovat. Jen málokde možno mluvit o „rodinné vý
chově“ a mnohdy chybí i potřebné znalosti a schopnosti vycho
vávat. Co by tu mohl vykonat dobře vedený skautský oddíl, který 
by podchytil mládež hlavně v neděli, kdy jinak se toulává se 
staršími výrostky a málokdy pochytí co dobrého! Pro hochy od 7 
do 12 let jsou tu Vlčata se svými smečkami, od 11— 18 let oddíly 
Skautů, pro starší družiny Roverů.

A pak onen hluboce etický prvek skautský, láska k přírodě 
a jejím památkám! Neboť jen tak zůstanou nám v naší bohaté 
vlastí uchráněny památky přírodní neporušené, když i náš venkov 
uvědoměle si jich bude všímat a nebude v přírodě vidět jen svoji 
živitelku.

Jak mnoho dobrého může způsobit skautská výchova kama
rádstvím hochů, z nichž dorostou jednou muži, v dnešních roze- 
štvaných poměrech politických a náboženských v našich vesnicích 
a městečkách, kde život oddílu, vědomí pospolitosti, může být 
ještě intensivnější, než ve městech!

Jak se tu může skautsky vychovávaná a vedená mládež uplat
nit i ve prospěch své obce! Obstarávat udržováni a výzdobu míst 
kolem pomníku a na návsích, být organisovaně ku pomoci hasi
čům v případě požáru, pohotová k první pomoci při neštěstích 
automobilových, pomáhat osobám zestaralým a na sebe odkáza
ným, pečovat o zvířata, starat se o jejich čisté misky, čerstvou 
vodu, teplý útulek.

A skautský návyk na čistotu a pořádek by neměl mít dobrého 
vlivu na vzhled a pořádek v obci, na hygienu spaní na venkově 
a pod.?

Neptejte se už, co může ze skautingu venkov potřebovat, po
vězte raději, co z něho nemůže potřebovat! Vidíte, že venkov 
nemůže být skautingu překážkou. I

Zato známe my až příliš dobře překážku jinou, která brzdí 
dosud rozvoj skautingu do rozkvětu, jak by to pro své význačné 
vlastnosti zasluhoval. Mládeže máme hojnost, ale nemáme pro ni 
¿ost vůdců skautských oddílů. Dostatek dobrých vůdců — tak 
zní základní problém skautingu — to jsou pilíře, na nichž spočívá 
klenba skautské výchovy. Ty ostatní přístavky organísační se pak 
už vybudují hravě.
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Máme stále málo vůdců. Máme málo lidí nesobeckých, 
málo opravdových přátel mládeže. Jistě tu někdy brání důvody 
sociální, starost o výdělek, zaměstnání, jež zabere velmi mnoho 
času, ohledy rodinné u těch, kdo by jinak věnovali se vedení 
oddílu.

Ale to není u každého. Je až zarážející, jak málo se dnes 
najde mezi mladou inteligencí lidí, kteří by nemysleli jen na 
sebe a věnovali se též trochu zájmům veřejným . . . Vždyť je to 
jejich povinností jako inteligence, oni mají býti solí země, mají 
opět dávat z toho, co pomocí a za vedení jiných získali, ale jak 
je jích málo, kteří takto jednají.

Nechci tím naprosto říci, že by dělníci nemohli být též dobrý
mi vůdci, naopak, máme je i z nich a je tento živel prakse mezi 
námi nutný a dobrá třetina naších skautů jsou učedníci, dělníci, 
příručí a pod., ale inteligence je k tomu mravně zavázána, dát se 
do služeb národa a státu i mimo svoje povolání.

A především ti, kdož jsou stále v tak blízkém vztahu k mlá
deží, její učitelé. Vím, co se všechno dnes na učiteli na venkově 
žádá: aby měl všechnu činnost osvětovou, měl schůzky s rodiči, 
vedl Kampeličky a Reifeisenky, obecní kroužky, knihovny a zá
pisy. Ale to, s postupujícím uvědoměním na venkově, bude pře
cházet na jiné, učitel si je k tomu bude moci vychovat a starat 
se víc o svěřenou mládež.

Získá tím škola i skauting.
A  získají i ti, kdož se vedení oddílu ujmou. Dobře vedený 

skautský oddíl je nejideálnějším působištěm dobrého pedagoga 
a jeho nejlepší legitimací. Ničím nezískáte rodiče tak bezpečně 
a trvale, jako dobrým oddílem skautů. A nijak nemohou prokázat 
učitelé své obci službu větší a ušlechtilejší, nežli když budou vy- 
chovávati její mládež v duchu skautském.

Kdo jsi v řadách učitelských opravdovým přítelem mládeže, 
podej nám ruku. Přesvědčíš se sám, že jsme našli dobrou cestu, 
jak zabezpečit zdravou budoucnost své mládeže, národa a státu.
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Telefon 374-23. Telefon 374-23.

Sportovní dům

„SKAUTING“
majitel Svazu skautů 

Praha II., Vodičkova ulice č. 6.

(Palác Skaut.)

Dodá Vám potřeby

krojové,

táborové

a pro všechny druhy sportu. 

Nejlevnější ceny. Kvalitní zboží.

Ceníky na požádání zdarma.


