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rover- příroda - kniha
Důležitou stránkou činnosti rovertt je snaha po sebevzdělání o k té patří pra<
videlná a soustavná četba. Ne každý z členů roverského kmene se dovede v housti
nových I starších knih orientovat Tu literaturu, která je pro mládež mezi 13-15
rokem přitažlivá a všeobecně znám á (J. Foglar, K. May, Ransome, Mores, Curwood, cestopisná, dobrodružná a klukovská beletrie) už většina těchto hochů
přečetla.
V programu roverského kmene by mělo být samozřejmé, aby chlapci sí mezi
sebou doporučovali nové, neznámé a roverskému programu příbuzné knihy, aby
se o nich na schůzkách hovořilo, a aby se některé knihy, anebo alespoň některé
myšlenky z nich staly podnětem ke konkrétní činnosti kmene. Prostě, aby sl roveři
rozšiřovali duchovní obzor.
Na prvním místě zajmu budou jistě knihy vším ající si problematiky přírody,
je jí ochrany o pobytu v ní. Nebudou číst jen o praktickém využívání přírody, úle
také o bedlivém sledování, odhalování a nápravě vleklých kritických stavů v pří*
rodě, o soustavném tlaku civilizace, narušování přirozené rovnovóhy v přírodě
atp. S tím souvisí i etické problémy - člověk a příroda, příroda a technokracie
opod.
Právě o těchto věcech by měli roveři (kromě jiné činnosti) mluvit, přemýšlet
a číst, neboť k těmto věcem nemohou být lhostejní. Názory, myšlenky a objevy
spisovatelů, vědců a publicistů by měli roveři znát. Pro snadnější hledáni uve
řejňuji malý výběr knih několiko posledních roků na toto témata.

FARLEY MOWAT: NEDĚLEJTE
POPLACH. Kanadský přírodopi-

tajem stvím života goril v A frice.
M lad á fro n ta, ed ice K O L U M B U S

sec a spisovatel prožil dva roky
mezi vlky a opravuje některé le
gendy a předsudky o vlčim ži
votě. Svoboda 1968

1966

JOHN C. LILLY: ČLOVĚK A DEL
FÍN. Zajímavý výzkum psycholo

gie a inteligence delfínů s něIrterými překvapujícími vývody.
Mladá fronta, edice KOLUMBUS
1968
G . B. SCHALLER: ROK MEZI
GORILAMI. Zpráva o výpravě za

BERNHARD A MICHAL GRZIMEK: RAJ DIVOKÝCH ZVÍŘAT.

První pokus o vyburcování veřej
nosti k záchraně přírody a zvířat
v Africe. Orbis 1967
JAROSLAV C IN G R O Š : OLOVKY
V KAŇONU MŽE. Povídky z čes

ké přírody. ZN Plzeň 1966
ERNEST THOMPSON SETON:
DVA DIVOŠI. Klasická kniha za

kladatele

skautingu

o

pobytu

dvou chlapců v kanadské divo
čině. SNDK 1962
JAROMÍR TOM EČEK: ADMIRÁL
NA DYJI, Knřha krásného vztahu

člověka k moravské
SNDK 1962 a 1967

přírodě.

M. ŠPAČEK-K. KpVAŘ: DRAVCI
V LETU. Praktická příručka, jak

poznat dravce. SZN 1967
CHARLES HAMILTON:
PLAC
PTÁKA BOURLIVAKA. Svědectví

indiánů o životě indiánských
kmenů a o jejich bojích s běloš
skou civilizací. ORBIS 1965
ALAIN BOMBARD: TROSEČNÍ
KEM Z VLASTNI VOLE. Jedna

z knih o lidské vůli a statečnosti.
Orbis 1962
THOR HEYERDAHL: VE ZNAME
NÍ KON-TIKI. O slavn é výpravě
norského b a d atele na balzovém
voru n ap říč Tichým oceánem .
M lad á fronta - M áj 1964

HENRI LHOTĚ: OBJEVY V TASILII. Popis exp ed ice za skalním i
kresbam i do nitra S a h a ry . M lad á
fro nta, ed ice K O L U M B U S 1962

KEITH WILLEY: LOVCI NA ALI
GÁTOŘI ŘECE. Popis příro do 
pisné výpravy do nitra a u s tra l
ských
p ra lesů . M lad á fronta
1969, e d ice „13"
•

ZDENEK

KRAFT

•

VLČACKÉ PŘÍRUČKY
„V LCA CKA STEZKA* - stupně zdat
nosti vlčat schválené náčelnictvem CH K
Junáka, je k dostání jednak v JUNu,
jednak v junácké edici v Liberci. Kní
žečka o 32 stránkách je nezbytným
průvodcem každého vlčete od jeho
vstupu do vlčáské smečky ož k pře
chodu do junáckého oddílu. Je vyba
vena
řadou
obrázků
i
potvrzení
o všech získaných stupních o vlčcích.
„Stezku" vypracoval předseda odb.
vlčat v
náčelnictvu
CH K
Junáka,
Dr. R. Pivec.
„TŘICET V LČKŮ " - vlčácké odborky.
Tato příručka je první barevnou publi
kaci liberecké junácké edice. O b sa
huje nejen podmínky vlčků, ale i všech
stupňů zdatnosti a podmínky nejvyšších vlčáckých odznaků „Tří bílých te
sáků", „Šedého bratříka" a „Modrého
šípu". Vaše objednávky ihned vyřídí
Junácká edice v Liberci, pošt. schrónka 65.
„ZELENA STEZKA VLČAT" je soubor
dvanáctí lístků, do nichž sí vlčata mě
síc co měsíc zoznomenávojí plnění
ranního mytí, čištění zubů, ranního tě
locviku a plnění dobrého skutku. Sou
bor dvanácti lístků (je jich též možno
užit jako dopisnic) je za 1 Kčs a dodá
vám je rovněž Junácká edice v Liberci.
rp

junacký
ž i n o v n í k

m ěsíčn ík českých a slovenských
ju n á c k ý c h p r a c o v n í k ů pro
teorii a praxi skautské výchovy
m e s ač n ík českých a slovenských
j u n á c k ý c h p r a c o v n í k o v p re
teorii a prax skautské] v ý c h o v y
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OSTREONf R A O A JU N A K A SCH VÁLILA PO ZEV RU BN ÉM PR O JED N A N Í A D ISK U SI JE D N O M y S L N É N A SV É M Z A S E D A N Í
Ú N O R A 1970 R A D U Z Á V A Z N Ý C H D O KU M EN TŮ .

Tyto dokumenty vycházejí z politiky a úsífi vedení KSČ
o úplnou konsolidaci našeho života a ze závěrů předsednic
tva OV strany (ze 17. 11. 1969 a 26. 1. 1970), byra ÚV KSC
<z 19. 1. 1970) o Federální rady (z 31. 1. 1970) o znamenají
pro junócké hnutí vstup do nové etapy práce a úsilí.
Dovršují cestu, která bylo nestoupeno při obnově Junáka
no jaře 1968 o definitivně potvrzena Ml. junáckým sněmem v
Hslopodu 1968.
Jsme sí plně vědomi, že období, které nás čekó. nebude
bez obtíží a překóžek. že výstavba nové dětské jednotné or
ganizace pionýrského typu. ve které mají být uplatněny
všechny pokrokové o osvědčené metody z pionýrské í naší
práce, organizace vnitřně diferencované a relativné samo
statně v rámci sociolistického svazu mládeže, se bude setkávot s řadou obtíží a nejosností.
Ale jsme rovněž přesvědčení, že noše cesta a závěry, tak
jak je Ústřední rodo schválilo, jsou objektivně nutné a správ
né a že tokto bude možné zajistit práci iunóků i široké
uplatnění našich zkušeností pro prospěch o dobro děti.

ÚSTftEDNl KADA JUNÁKA NA SV£ PLE
NÁRNÍ s c h Oz i , kter á se k o n a l a 1.
Ún o r a i s 70 v p r a ž e , po s o u d ila Ra d u
ZÁVAŽNÝCH p o l it ic k ý c h , IDEOVÝCH
A o r g a n iz a č n íc h OTÁZEK. DOTYKAJICÍCH SE DALŠÍ PRAČE A VtVOJE JUn Ac k Eho h n u t i .
Osttední raUtí především konstatovala,
že obnova Junáka v r. 1968 proběhla ve
své většině především jako projev snahy
mnoha dobrovolných pracovníků o plné
využití junáckých metod na poU mimo
školní výchovy dětí v rámci socialistic
ké společnosti. Chápalt jsme \i předev
ším joko obnovu hnutí při politickém a
ideovém zachování jednoty dětí a mlá
deže v rámci OSM, jehož jsme byli ?u
kládafíotm ělenem v r. 1945. Práci a čin
nost CSM přes řadu chyb a nedostatků
považujeme za uplynulých 20 let v
sadě za pozitivní. Jako samostatná or
ganizace se Junák ustavil teprve po VII.
plénu CSM a osamostatnění jeho PO na
jaře 1968.
Obnovu Junáka chápala většina Činov
niků od samélio počátku naprosto jed
noznačně jako kvalitativně novou fázi v
Iristorii hnutí, v níž při využití výchov
ných a pro děti atraktivních forem se
bude v každodenní práci a činnosti vy
cházet jednoznačně ze základních princi
pů socialistické společenské praxe a to
především z plného uznání vedoucí úlo
hy KSÚ, z aktivního členství v Národní
frontě, 2 uznání marxistlcko-lenlnskélio
světového názoru a výchovy dětí v du
chu vědeckého socialismu, proletářského

Proto od dnešního čísla, ve kterém uvádíme Prohlášení
v plném znění, budeme uveřejňovat další zásadní články

q

stati vedoucích činovníků Junáka, vysvětlovat politická a ideo
vá stanovisko, principy o metody jednoty, diferenciace, rela
tivní samostatností, hospodářské politiky, podle níž bude
procovot nová orgonizoce otd. tak, jak budou rozpracovány
orgóny Federální rody, jejímiž členy jsou i zástupci Junáka.
Považujeme to za svou povinnost vůči všem členům Junáka
i vůči společnosti, KSC o Národní frontě, s jejíž důvěrou jsme
pracovali, pracujeme, o budeme i nodóle pracovat.
Prosíme Vás proto, obyste se s dokumenty podrobně se
známili a v rámci svých jednotek je reolizovolí. o to v plr^
spolupráci s odpovídajícími představiteli Pionýra í Rody sdruDr. Antonín Sum,
starosto Junáka
Vlasta Macková,
náčelní

Ing. Václav Marhoul,
místostarosto

Dr. Rudolf Plajnefí
náčelník

doučí role KSC, marxlsmu-leninismu a
interuacionallsmu, bratrské spolupráce
proletářského internactonallsmu, předev
s organizacemi dětí v SSSR a socialistu
ším pak 7. bratrského vztahu k mládeži
kých státech a se všemi pokrokovými or
SSSR 8 ostatním socialistickým zemím.
ganizacemi dětí, usUujtcimi o světový
Tyto zásady jsou vedením dále rozpra
mír.
covávány a prohlubovány, i když jsme
Tato cesta nebyla bez problémů. Ve
sl vědomi, že jejich plnění Ještě nepro
vzrušených dnech r. 1968 a částečně
niklo komplexně do všech jednotek.
i roku 1968 byla obnova Junáka doprová
Usiie.sením sněmu byly též na vše<'li
zena 1 některými negativními jevy. Ne
stupních zrušeny duchovní rody a doso
kritická a námi nevyžádaná podpora Ju
vadni tzv. homogenní oddíly byly přttnáka doprovázena často paušálním odsu-.
vedeny jako řadové oddíly bez nábožen
zováním a napadáním pionýrské organi
ské výchovy do normálních středisek.
zace v masových sdělovacích prostřed
Cesta nastoupená III. sněmem byla v
cích a části veřejnosti vážně poškozovn
průběhu uplynulých 15ti měsíců aktivně
la naše úsilí o spolupráci se všemi dět
H důsledně realizována vedením junáka,
skými a mládežnickými organizacemi při
kleré se naprosto jednoznačně přihlási
vytváření politické a akční jednoty mlá
lo k podpoře závěrů plén ústředního vý
deže. V přípravném období byly obno
boru KSC z listopadu 1966, dubna, květ
veny l duchovní rady a izv. homogenní
na, a září 1969. [niclativně a aktivně
oddíly s náboženskou výchovou sdružu
jsme se účastnili práce v Národní frnn
jící členy stejného náboženského vyzná
tě a Sdružení organizací dětí a mládeže
ní. Jejich podíl na členské základno
Naše budovatelské úsilí bylo mnohokrát
však nepřekročil 5%.
veřejně oceněno představiteli stranv.
Do hnutí dále vstoupili I někteří naši
vlády a veřejnosti.
bývalí činovníci, kteří spojovali obnovu
V současné době považujeme za nejdfi
Junáka s jinými politickými cíli, ale po
ležUějši úkol p ř is e t k vytvoření Jed
zději po III. sněmu z hnutí odešli, pro
notné dobrovolné masové organizace dětí
tože nepřijati socialistický charakter a
a mládeže v CSSR, v souladu s usňe.seperspektivy Junáka.
Rozhodujíc! pro celou další Činnost by • níinl předsednictva OV KSČ ze 17. 11.
1969 a 26. 1, 1970 a Federální rady »r
lo období přípravy 1(1. sněmu, který v
ganizaci děti a mládeže.
listopadu 1968 přinesl zásadní rozhodnutí
Sjednoceni dětského a mládežnického
o soclaliallstlcké orientaci Junáka a na
hnutí pokládáme za politicky, společeu
prosto jednoznačně se přihlásil k výše
sky
I organizačně správný a nutný pr.i
uvedeným politickým a ideovým princi
ces, který plně podporujeme. Jsme pře
pům a přijal řadu usnesení k jejich
svědčeni o možnosti využít a dáie rozví
realizaci.
Sněmem byly přijaty .zásady programu
(Pokračouáni na ^tr. t l.f
socialistické výchovy, vycházející z ye-..

jUNACTVl A REGIONALISMUS
Chlěl bych velebit myšlenku regionolismu pro jeho zvlóStni mnohostrannost v kotegorii času. Předně Je v něm úchova mi
nulosti; nechte to být. i to sbiróni písniček o džbónků. ty drobty nórodopisu o m/slnich dějin jsou dobrá věc, neboť prohlu
bují ten kousek světo, ve kterém žijeme, o rozměr minulosti: ž'jem e aspoň ve větším prostoru, rozšířeném daleko za nás. Za
druhé regionolismus nás uči intenzivnějšímu pocitu přítomnosti: žijeme silněji, dovedeme-li se víc ztotožnit se svým měs
tem o krajem. A zo třetí regionolismus je mezi vším,

več věříme, jedna z nejzdravějsích ontkipocí budoucnosti. Dřív nebo

později se poměry budou musot vyvíjet ve směru regionolismu, to jest populační, kulturní i hospodářské decentralizace.
Korei Copek {? člónku .zRegíonalismus", Lidové noviny 1934)
Před časem jsem mluvil s kamará
dem kantorem, který nastoupil štaci
v jednom menším raéstě. „Představ si“ ,
povídal ml, „čtrn áctiletí, a nevčdí
o svém městě a krajt skoro nic. Ze
ptáš se, co je to za sochu, co stojí
tam pod lipand — nevědí; co zname
nají figu ry na městském znaku — nsvědí; mají tam v kostele obraz Petra
Drandla — neslyšeli prý nikdy nic
ani o obraze, ani o malíři. A zkusíš so
tedy zeptat, jak se jmenuje tamten
a ten kopec na horizontu — ale ani
o tom ti nic neřeknou'*.
Byl poznatek toho učitele vyjíraec
ným případem, nebo jde o běžný
zjev? Pravdou bude, žel, to druhé.
Vlastně by se tu nemuselo mluvit jen
o m ládeži; neznalost domovského kra
je, nezájem a lhostejnost lze zjistit
právě tak 1 u dospělých. Dalo by sa
tu mluvit o Jistém zpřetrhání citových
nitek člověka k místu a kraji, ve kte
rém žije.
Zkoumání příčin nechrne zatím stra
nou, jsou součástí složitých problé
mů naší, jak se zjednodušeně říká,
„přetechnizované” a „přeclvilizovan é *
doby. Tedy jen smutně konstatujeme:
Jak na základě zmíněné neznalosti
a lhostejnosti se toleru je vandalis
mus, který v našich krajinách pro
vádějí v malém jed notlivci a ve v e l

ŽENA

BOJOVNICE

v l e t o š n ím r o c e . b o h a t é m n a
TOLIK JUBILEJI, OSLAVÍM E TAKÉ 150.
Vý r o č í n a r o z e n i b o z e n y n ě m c o 
v é . NETŘEBA SNAD HOVOŘIT O JE 
JÍM s o c i á l n ím a l it e r á r n ím v ý 
z n a m u O D DO BY NAŠEHO OBRO ZE
NI A2 PO DNEŠEK, O BOJOVNICI ZA
SOCIÁLNÍ PRÁVO, PRVNÍ PROKLAMATORKU SLOVANSKÉ
VZÁJEMNOSTI,
STEJNÉ JA KO VZÁJEMNOSTI CESKO-SLOVENSKÉ. ú s t ř e d n í RADA JUNAKA JE PROTO JEDNÍM Z PŘEDNÍCH
ORGANIZÁTORŮ TĚCHTO O SLA V ; PO
DÍLÍ SE ROVNĚŽ NA VYTVOŘENI
BRONZOVÉ SO C H Y V CESKE SKALICI
A o k r e s n í RADA JU N A KA V N ÁCHO 
D E SESTAVUJE TRASU PUTOVANÍ PO
STOPÁCH M LADÍ BARUN KY. TUTO
TRASU
BY
M O HLY ABSOLVOVAT

kém podniky a instituce. Jak se sou
stavně d rolí krása vlasti a znehodno
cuje životní prostředí, k Čemuž přis
pívá průmysl, í bez citu prováděná
výstavba, včetně výstavby rekreační.
Jak je množství architektonických pa
mátek ponecháno zubu času. Tvrdým
faktem zůstává, že jestliže by vý voj
pokračoval tak, jako dosud, byla by
za čas slova národní hymny o „zem 
ském rá ji” cynickým výsměchem.
šestý bod našeho zákona říká. že ju
nák je ochráncem přírody a cenných
lidských výtvorá. Je nepochybné, že za
současné situace musíme na tento bod
zákona klást daleko vétži důraz, a že
v Jeho výkladu musíme jit do větžf šíře,
než tomu bylo dosud. Bylo by nicotné,
kdybychom v jeho souvislosti mluvili jen
o sypání ptáčkům. Ošili o naplnění iestcho bodu zákona by melo být podstat
ným dílem programu zejména roverů a
starších junáků. Novým termínem je to
„ochranářská práce” — činnost v dobro
volných složkách Státní ochrany příro
dy 8 památek.
Ovodem ke všemu, co v tomto smě
ru chcem e podnikat, je nezbytné po
znání krajiny, ve které Je junácký
Oťidíl „dom a” . Jisté ,,inteligen tní” po

I VZDÁLENĚJŠÍ O D D ÍLY. PŘÍPRAVNY
VÝBOR PRO POSTAVENI POMNÍKU
ZAČAL V ÚNORU ROZESÍLAT DO
VŠECH STŘEDISEK JUNAKA KORUNO
VÉ ZÁLOŽKY DO KNIH NA PŘISPĚNI.

JIŘf SIMANÉ

JIŘÍ WOLKER
j itř n í

pís eň

Nesmělé jitro do tváří nám dýchlo
snem volných lesů, luk a dávných hor.
Vše divnou vírou v duši naší ztichlo,
1 bolest krvavá 1 těžký vzdor.
Radostně klidni brouzdáme se bosi
chladící trávou, lesní přes pažit.
Osení stříbří slzy ranní rosy.
Snad plakali Jsme. Ale teď ~ chcem Žftl
Tam v mlhách krvavý den slunce tuší.
Vy myslíte, že nezasvltne sem?

O, věřte jen — a věřte celou duší
a víru svou 1 slunce uneseml

znání, nik oliv ji znát jen jako terén.
Ano, budeme chodit řehněme na Ru
dou skálu a hrát si tu s m alým i juná
ky na Indiány a zlatokopy; a le jed
nou přijd e den, kdy se naši chlapci
dozvědí, že ta skála je
vlastně
součástí předhistorického hradiště, či
Že je geologickou vzácností, nebo že
se k ni váže zajím avá pověst.
V edle míst, na která upozorhají
cestovní prospekty, má každá naše
krajina i m nožství menších a drob
ných, přesto však neméně význam
ných památek, které je nutno znát,
uvědomit sí Jejich hodnotu a propa
govat mezi lidm i jejic h ochranu. To
Jsou stopy po našich nejstarších před
cích, predhistorlcká a historická hra
diště, sídliště a pohřebiště. To je l i 
dové stavitelství, typické venkovské
chalupy a statky s ozdobnými štíty
a vjezdy do dvorů, venkovské zám eč
ky, kostelíky, barokní plastiky a kap
ličk y v polích.
Právě tak je to i s přírodním i pa
mátkami. V každé naši krajině najde
me chráněné území Cl lokalitu
ukázku původního porostu, význačné
květeny, výskytu vzácné zvířeny či
hmyzu, staleté stromy a aleje, g eo lo 
gick y zajím avé útvary. Mnohdy v y 
žaduji ochranu i větší celky — na-

JUNACTVJ JIŘÍH O W OLKRA
K 70. Vý r o č í b á s n ík o v a n a r o z e n i
(39. BŘEZNA 1900)
Básník, jenž „miloval svět a pro spra
vedlnost jeho šel se bít” byl po tri roky
junákem. Jako šestnáctiletý se učil junóctví u samotného A . B. Svojsíka, v
táborech jeho prožských skautů o
prázdninách 1916-1917 v tichých lesích
Vysočiny pod Lipnici u Havlíčkova Bro
du. Wolkrovi, znómému již tehdy lite
rárním nadáním, svěřil Svojsík psaní tá
borového deníku. Deník podóvó obroz
táborového života s lyrickým entuslasmem I studentskou lapidárností a pro-'
zrazuje mnoho o Woikrove básnickém
zrání. Tobornické začátky byly pro měst
ského hocha, tesknícího po domová;
těžké; muset se zbovovot změkčilost?
prací, zópasem $ nepřízní počasí, avšak
velmi brzo mohl zapsat jíž své vítězství

přiklad krásné údolí, jehož pAvato
může setřít jediná špntné postavená
chata.
V klubovné oddílu by oiéU být rozmérná mapa okolí, na kterou by Juaáci vyznačovali ipendtíkovým l pra*
pórky, žipkamí, značkami, nebo Čís
ly, ke kterým by se vztahoval index,
vgecluiy cennosti a zajím avosti kraje.
ÍDÍOrMaca ziiikáme v r9SÍoni(nf lile*
retnře. VálStiHi nažlch k»|& má padrokaě zpracované monugiatfe, ioukory
vlasUvždnýeh sborníki, časepisfi, a po
dobných publikaci. Najdeme je v pří
ruční knihovné okresního archívu či mu
zea. I oilmo peskjinuté literatury nám
rauhon archiváři a mniejní pracovnici
puKloužIt vlastufmi Informacemi, právé
lak jakn staří učitelé, turisté a místní
legionálnf pracovníci. Samozřejmé bude
navázáni styku s okresuím konserválorem státní ochrany přírody a % konser
vátorem památek, kteří ísou v kontaktu
s krajským Střediskem památkové péče
a ochrany přírody a s odborem pro
kulturu ONV. Také nové povolená do
brovolná organizace „Svaz pro ochranu
přírody a krajiny'* (uváděné též zkratkou
„TIS*‘ |, nám bude skutečné bratrským
partnerem.
Nejde jen e „hmatatelné*' památky a
posoruhodnosli. Musí
nám jíl e širší
kuiturné historické poznáni krajiny.
Každý má místo, které se nějak sapsaio
do historie národa, místa bitev, dfilešltých setkáni, rozhodnuti, miste zrozeni,
pásobení ČÍ úmrtí význačných jcdíncA,
každou krajinu zpodobnil některý z malířA. takřka každou opěvoval básník,
mnohá je dějištěm románu. Každý z krnjá někdy měl a některý dosud raá své
zvyky, písně, pověsti, leckde se dařilo
uměleckému řemeslu či lldovámn umění.
Mnohé z toho mážeme vhodně, z cl
tem, Hžít ve skautském programu. Zuřadit jako motivy her, o něčem vyprávět
u táborového ohně, e jiném v zimních

ncd nesnázemi i nad sebou. Stává se
pok junákem ne ladajokým, svědomité
plní táborové povinosti i program cvi
čení a her. ocení blahodárnost tvrdé
próce a otužovóní. Uplatní se v lehké
otleUce, šermuje, kreslí, vyhraje závody
ve vaření i „dře" svědomitě ke zkouš
kám a zhotoví bytelné křeslo z březové
ho dřeva. Ale také vnímavě pozoruje
a hodnotí lidi. Přilnul k Svojsíkovi, muži,
„jakých bychom my Češi potřebovali
n ejvíc"; i Svojsík ocenil Wolkra a v příš
tím roce ho pověřovol svým zastupová
ním. Po táboře vyprávěl Wolker skupin
ce prostějovských studentu o junáctví;
n\ezi studenty takto zaujotými pro ju 
náctví byl toké brotr oóČelnřk Plajner.
Další stopy Woikrovo působení jsou
bósrvě. uveřejněné v luňáku v letech
1917 a 1918. V proslovu z f. 1918 hod
no ti Wolker junáctví joko předvoj n á 

beaedáuh v kiwbovsié. Ke kraji zaměře«é
l«4«f»allu ft zepreánfcte výivaritýah M l
mAžeme nmiafevaé na eznamovateli a ve
vývěsní skHAce, motivy lidového umě
ni přenést do rukodělných prací, a i ji
aak se pokusil udržet či obnovit dob
ré mistni tradice.
festllže tak janácký oddíl probudí v
mladé generaci zájem a s nim lásku
k tomu kusu země, bude to dobrý za
čátek, naděje na zlepšeni známých bo
lestí krajiny, f.ze věřit, že až tito mladí
dospějí a budou sami rozhodoval, že
i pak to bude ve světle šestého bědu
našeho zákona . ..
Regioiiailsmus v této kunsirnktivni
podobě, tedy program, který je na hony
vzdálen od nekritického patriotismu, by
se mohl projevil I v práci vélšfch junáckých celká. Vedle oliciátni okresní n
krajské organizační struktury
by
se
mohla tvořit i volná sdružení — svazky
na ůzemi přirozených krajin: Svazek
krkonošských, šumavských čí brdsfcých
skaulA, svazek skautů středního Polabf,
Hané či (eseniká. Svazky by sl molily
vydávat ke kraji zaměřené časopisy, vy
budovat sl na pěkném místě svého „krá
lovství** junácknu rezervaci
zimní zá
kladna, a v jejich programu by mohlo
být i něco typického, originálního; snad
by skupina pro kroje a odznaky při náčelnictvu junáka mohla povolil i drob
ný prvek, kterým by se přislašnost ke
svazku mohla na kroji vyjádřil.

Tmavě zelená větviCka tisu s dvěma
červenými plody, o kulatém, světle ze
leném polt, zlaté obroubeném, fe odzna
kem Svazu pro ochranu pHrody a kra
jiny. Organizace navazuje na dosavadní
Sbor ochrany přírody při Národním mu
zeu v Praze, fundk vitá ustavení a fěsí
se na spolupráci.

Stylizace smrkových a bukových věté
vek do větrné růilce fe odznakem skautů
2 oblasti Brd.

To poslední je ovšem druhořadé. Pod
statný je nastíněný základní program
a cil: Aby se našim chlapcům a děvča
tům přiblížil kraj, ve kterém žiji, byt
byl zdánlivě scbeproslšf a třeba již po
znamenán negativními jevy; aby I tak
v něm objevili svou vlast.

JAN CAKA

vratu k přírodě pro „hochy, kteří vědí,
co počít se svým mladým srdcem",
v úvaze „Skauting a sokolství" z r. 1919
oceěuje v junáctví „praktičnost obeslřelou kouzlem mladistvé romantiky" o
přírodo mu hlásá „nejvznešenějši mo
rálku světo".
Slova Wolkfových deníků i mnohé
obrazy v jeho mladé poezií dokazují, ic
pravé v junáckém táborovém životě zrá
ly svěží smysly básníka Hosta do domu,
dychtivě a s láskou objím ajícího život
í věci a vědomého sí sounáležitostí s
celkem. I když mladý básník se po ma
turitě od junáctví vzdálit a prosel slo
žitým vývojem, poplatným tolika vlivům
životo. nemůže nevidět, že pro svůj boj
zo spravedinost světa sbíral síly o vy>
zbrojoval se v životě junáka, na frontě
čisté o radostné práce zo lepšího člo
věka.
VRATISLAV HANZLÍK - M IČABO

Junáci z Českého krasu ittivafl jako
odznak své krajiny trilobita na kruhovém poli, který na čti/řech stranách doplřiufe stylizace kvěfú hořetku.

SOS -

sos - sos

Junáci a skautky na Karlovarsku vyzývaji všechny oddíly v republice, aby
podle svých možnosti pomohly dobu
dovat vesničku SOS. Vedeni vesničky
totiž zjistilo, Že dosavadní průběh
prací neskýtá záruku včasného dokon
čení staveb podle plánu. Protože zá
štitu nad výstavbou převzal již 111. |u*
nácký sněm, nebude jistě střediska,
jež by nepřiložilo ruku k dfiu. Vede
ni junáka s OJR v Karlových Varech
předběžně dohodlo, že se akce v let
ních městcích zúčastni až třicet star
ších junáků denně, kteří budou uby
továni v táborech, umístěných v b líz
kosti staveniště. V nejkratší době ob
držíte pokyny s přihláškami, v nicbš
budou uvedeny všechny podrobnosti.

kapitoly
Z DĚJIN NAŠEHO
J UNA C TV í
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Vraťm e se ještě do roku 1914. Pbčátkem roku se připravovalo založeni
samostatného spolku, který by se vě*
nbval výhradně skautské výchově
mládeže. Vyvrcholením příprav byla
přednáška zakladatele proř. A. B.
Svojsíko v Obecním domě 5. května.
Zanedlouho potom, 15. června 1914,
byla svolána ustavující valná liruniada, na které byl založen samostatný
spolek „Junák — český skaut“ . Tento
den je v dějinách našeho Junáka
velm i důležitý, protože tímto dnem
počíná samostatná činnost. Do Čela
spolku
byl
zvolen
náčelníkem
prof. A.
B.
Svojsík
a starostou
dr.
Čeněk
Klika.
Schůze
spolku
se konaly v místnosti městského fy
zikátu na Staré rychtě v Rytířské

ulici C. 28. Byly také vydány Členské
odznaky — k ovové trojúhelníky s po*
stavou atleta a označením „Junák —
český skauť*.
Pražský sbor vedoucích junáckých
oddílů scházel se v kanceláři spolku
„Junák — český skaut", úřední ho
diny zde byly od 16— 18 hodin. V té
době byli m ezi pražskými vůdci zná
m i hlavně tito bratři: dr. Klika mlad
ší, Jaroslav NOvák, ínž. Sorejs, prof.
Eliášek, Jelen, Jaroslav Kose, VI. Malkovský, Jan Novák, Fr. Marek, Fr.
Herles, Kouba, Vlldmunn, Vejborný,
Sláva kehák. Josef Charvát, j. Řehá
ček, Roubal, Vodenka a další. Mnoho
prvních vůdců junácké m ládeže za
světilo hnutí celý život a jejich
práce, Často tak těžká a namáha
vá, nebyla marná. Položili dobré zá
klady veliké stavbě.
Do nadšené práce všech zasáhla
překážka nejstrašnější a nejhrůznější
— válka.
Vedení spolku „Junák — český
skaut" bylo postaveno před vážné
rozhodnuti: bud Činnost zastavit, ro
zejít se a začít znovu v časech lep
ších, nebo najít cestu, na které by se
udržoval Juiiúcký život, jak by to
bylo jen možné, to znamená v trpké
současnosti dosud „rdkouské", ale ku
prospěchu utištěné a potřebné české
veřejnosti.
Výbor spolku se jednom yslně roz
hodl v souladu s junáckýml ideály
pro alternativu druhou — pro o rg a 
nizovanou Činnost humánní, pomáhat
invalidům, vdovám a sirotkům, raně
ným, strádajícím apod. Na druhé stra
ně velm i dbal o to, aby ani jediný
junák se uepropůjčil k práci, která by
válku prodlužovala, tj ke sběru kovů,
textilu apod Také výbor spolku uchrá
nil svoje junácké oddíly od vojen
ských cvičení s německým komondem, na která si tehdejší středoško
láci jistě vzpomenou.
Na podzim přišel do Prahy na stu
dia br. Sláva Řehák, který m ěl již ur

čité zkušenosti, neboť vedl oddíl v Ji
číně. Profesora A. B. Svojsíka znal Již
osobně z jeho Jičínské návštěvy, kde
m ěl propagační přednášku. V bytě A.
B. Svojsíka v NáplavnI ulici č. 5 slo
ž il vůdcovskou zkoušku a záhy za lo 
ž il oddíl Praha 6, který ve d l spolu se
svým zástupcem Jarčou Kosem, který
se později oženil s jednou z prvních
skautek, sestrou Vlastou Štěpánovou,
pozdější náčelní Čs. Junáka Vlastou
Koseovou.
V podzimních dnech 1914 počalo ně
kolik studentek a profesorek z praž^
ských škol uvažovat o založeni dívčí
ho sk.iutlngu. Impuls k tomu dala
Vlasta Štěpánovů, tehdy abiturlentka
dívčího lycea v Praze, která spolu s
vůdcem pražských skautů Vaškem Je
lenem získala pro dívčí skautíng
PhDr. Annu Bcrkovcovou. V prvních
počátcích těmto odvážným budovatelkám dívčího skautingu účinně po
máhali profesoři dr. Cáda, A. B. Svojslk a Roubal. Očastnlil se nejen jejich
prvních schůzek, ale I vycházek, na
kterých je zasvěcovali do praktického
provádění junáckého programu. Vzác
ným příznivcem a ochráncem prvních
českých skautek byl univ. prof. dr.
Drtina, kterému vděčí dívčí skautíng
za pevné základy. Prvním i skautkami
byly dr. Berkovcová, Vlasta Štěpánové,
Lída Zemanová, Lída Malá, sestry Hole ^ v s k é , Jiřina Weissová, Růžena Ja
rošová, Em ilie MilČicová, Lída Macko
vá, M, Adamcová, L. Machová (p ro 
vdaná Sobolová 1.
Na sklonku roku 1914 br. Sláva Ře
hák vydatně pomáhal br. A. B. Svojsí-'
kovi v přípravách na vydávání Junác
kého Časopisu. Byla to myšlenka v e l
mi odvážná, vydávat nový Časopis v
době, kdy druhé časopisy zanikaly,
kdy bylo nutné počítat s každým ha
léřem, kdy počet odběratelů — hlav
ně m ládeže — nedal se předem ani
přibližně odhadnout.

POKRAČOVÁNI PŘÍS t E • HK

lUNÁCI NA POCHODU
Ten, kdo by sl m ysle), ž e brdské
skály v zim ě jenom spi, by se minulý
měsíc přesvědčit o pravém opaku.
V sobotu 14. února nejenže nespaly,
ale doslbva ožily zimním přechodem
Brd, Jehož 2. ročník připravila Praž
ské rada Junáka. Zatím co jeden dlou
hý pochodový proud stoupal k h la v
nímu hřebenovému pásmu zalesněný
mi stráněmi z výchozí stanice Dob
říš po trase Obora, K nížecí studánky
a Stožec, druhý, který by) neméně jx)četný, zaútočil na Brdy přes Halouny
směrem od Řevnic V ěřte nebo n evěř
te, a le na hřebenové stezce, na níž
se jed notlivé oddíly potkávaly, to v
jedné chvíli, zejm éna pt> dvanácté ho
dině, vypadalo ja ko na Václavském
náměstí. A jak by také no. když se
přes zasněžené vrch olky Brd, ozáře
né ostrým zimním sluncem, přesunulo
133 oddílů — celá arm áda junáků a
skautek, s níž putovalv t čtyři skupi-

JU N A C K A C DICE V LIBERCI PŘIPRA

FINSKÝ OHEŇ

VUJE:

1. M A U G iI -

Slyšel jsem kdysi o speciólním způ
sobu Finů. kteří dokáží spát pod sto
nem I zo nejchladnějších nocí. Není to
zásluhou super>spocích pytlů, ale díky
speciálnímu vytápění stanu. Nóvod je
celkem jednoduchý.

cesto vlčat ke $Nbu

[e to deset povídek z Kipllugovýcli
„Knih džunglí'*, upravených pro ne]*
menií vlčata. Každá povídka Je dopinč*
na prograotfiin schdzky: Hry, vlčácká
praxe, rukodčlná práce, písnlCky. Kniha
bude vycházet na pokračování (celkem
pSt seSitft) a bude doplněna mnoha
obrázky. Napsal )l dr. Rud. Pivec,. předsedo odboru vlčat v náčelnlctvu CHK
Junáka. Objednejte Ihned — počet výtis
ků bude omezen.

Ve vzdálenosti osl 70 centimetrů postovíme dvě poloviny dvou dvoumístných
stanů. Pod každou polovinu se mohou
uložit dvě osoby. Poněvadž je třeba
počítat i s prudkým větrem, přetáhneme
přes obé poloviny třetí stanový dií.
Přednosti střechy poznáme při praktickem použití. Vítr bude pronikat pod
střechou o současně bude odnášet kouř
z ohně tok dokonale, že ani nezakošleme oni nám nebudou slzet oči. V no
ci se však vítr obrótí a co potom? Stře
cha musí být posuvná. Vůbec je třeba
před postavením stanů zjistit, v jakém
prostředí chceme tábořit. Jsme-lí na
příklad v údolí, kde voně vítr jen dvě*
ma směry, musíme stan postavit na
příč směru o střechu musí být překlápěcí. Fouká-ll vítr všemi směry, je
tíebo se vyrovnat i s touto skutečností.

^ PRES H O RV, SKA LY, L E S Y . . . (N a
psal AKELA - Or. R. Pivec)
Knitka pro všechna vlčata. Bude obsa
hoval přípravu na všechny dkoly stupSQ zdatnosti vlčat, množství povídek pro
vlčata, písničky, verše, scénky, koosla,
anekdoty ald., Bude vybavena množ*
stvím ohrizkh a vyjde ve třech dílech:

El

1. Nováček. 2. Stříbrná stopa. 3. Zla*
tá stopa.
Hromadné objednávky zašlele Junác*
ké edici v Liberci.

3. HLASY 2 p o r a d n í SKALY
PtíruCka pro vedoucí vlčat Práce ko
lektlvu — Členů odboru vlčat. Přinese
nejnovějšt poznatky o výchovo vlčat,
mnoho nových námětů pro vedení smeč
ky — a stane se nezbytnou příručkou
každého vlCáckého činovníka. Příručka
vyjde v druhém pololetí tohoto roku.
-RP*

ny pionýrů. Nem yslete si však, že
účelem náročného pochodu, jehož se
zúčastnili l junáci a skautky z Pří
bramě, Mníšku a MUíiia, bylo jen pou
hé polykání kilometrů. Během cesty,
kdy se ozval nejeden pokřik, ale za
vlá lo i bezpoCct oddílových a druži
nových vlajek se také soutěžilo v
junáckých
disciplínách
v
rozsahu
prvního stupně zdatnosti. Krdmč střel
by ze vzduchové pistole přišly na řa 
du l první pomoc, signalizace, š ifr o 
vání, ale l historie partyzánského Od
boje na Podbrdsku, o níž vyprávěl pří
bramský občan Petr HoSok, příslušník
skupiny „Sm rt fašismu*', a bývalý
osobní Sbfér kpt. OJeSinského.
Cesty dlouhé 22 km, která byla sou
částí akce Směr Praha, se zúčastnilo
1800 chlapců a děvčat. Nejradostnější
je. Že všichni, včetně těch nejmenších, svAj úkol ve zdraví splnili. N e 
bude proto Jistě na SkOdu, dočkám e-ll
se dalšího přechodu, tentokrát 3. roč
níku, i v příštím roce. Jeho obliba totiž

nasvědčuje, že se stane tradičním junáckým podnikem, s nímž bude počí
tat i řada mimopražských účastníků.
-mm-

Foto: S. ŠEBEK

Ostatně duší celého je přece oheň.
Ale jaký druh ohně, oby nemusel vidy
jeden držet hlídku a přikládat? Finové
vynašli oheň trámový, jež je ohněm
podlouhlým, úzkým, prohřívajícím rov
noměrně celý dvojston. Potřebujeme k
tomu kmen asi 1,5 metru dlouhý, který
rozpůlíme na dvě stejné poloviny. S a 
mozřejmé, že nejlepší je dřevo buko
vé. V nouzi můžemb'^ použít I smrkové.
Méně se hodí borovice, neboť má znač
né množství smůly, navíc hoří příliš
rychle. Jednu půlku kmene položíme
rozpolcenou částí nahoru, při čemž ji
ze všech čtyř síran zajistíme kameny,
aby se neprcklopila. Na oba konce
položíme napříč silnější větve syrového
dřeva. Potom na celou plochu rozpůle
ného kmene narovnáme hustě vedle sebe a na sebó suché dříví o chroští, do
výšky asi 15 centimetrů. Tuto vrstvu je
třeba upravit velice pečlivě, aby ho
řela stejnoměrně. Potom no chrastí po
ležíme druhou polovinu rozpůleného
kmene. Trámový oheň Je připraven k za
páleni. Zapojujeme na několika místech
nejednou. Ploché částí kmene se zač
nou rozžhovovat. Když chrastí shoří, neplápolá žádný oheň, pouze podlouhlý
rozžhavený pruh obou částí kmene só
lo značné teplo. Obě poloviny kmene
k sobě pomolu přilnou jakmile větve
syrového dřevo no obou koncích shoří.
Někdy je třeba větve vytáhnout. Kmen
prohořívá p dle toho, o jaký druh dře
vo se jedná, a jak silný je kmen. Prohořívat má průměrně asi 24 hodin i dá
le. Oheň je to naprosto krotký a ne
závadný, při kterém nehrozí žódné oho
ření látky.
Uvedený popis všalc není návodem k
tomu, abychom sí libovolné káceli v le
se jakékoliv stromy. Lépe se vždy do
hodnout s odpovědným hajným nebo
příslušným pracovníkem lesn? správy,
který Jisté rod vyjde junákům vstříc.
- jb -
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k cIU tedy luůžetne jít jen málokdy. Potřebujamá
k tomu krom á mapy i busolu. Busolu položíte na mapu
a natočíte kruhovou stupnici tak, aby m agnetická
střelka přesné ukazovala na písmeno označující se
ver. Pak zjistíte azimut — úhel, který svírá m agnetic
ká střelka a bod, k němuž chcete d o jít
Azimut se udává ve stupních (jes tliže je kruhová
stupnice rozdělena na 360") nebo v dílcích (jesU iže
je stupnice rozdělena na 400 d ílců ). Stupně a dhce
se počítají od nuly po směru hodinových ručiček.
Přesný sever má nulový azimut. Je-li cíl pochodu od
vaSeho stanoviště přesně na východ, bude azimut 90’
(nebo 100 dllcQ), leží-li přím o na západ, bude azimut
270* (nebo 300 dílců ). Ať tedy hodláte jit kamkoli,
na busole vypočítáte azimut s přesnosti na jediný
stupeň nebo dílec. A pak už můžete jen jít a dávat
cestou pozor, abyste skutečně šil ve zvoleném směru.
Občas sl položíte na dlaň busolu, natočíte její stup
nici tak, aby špička m agnetky ukazovala přesně k
písmenku označujícímu na stupnici sever, podíváte
se, kam sm ěřuje myšlená přímka vybíhající ze středu
busoly k azimutu, který jste si na začátku zjistili — a
to pHmka ukazuje přesný směr dalšího pochodu.
Moderní busoly jsou upevněné na destičce z plexi
skla, které m é na krajt m ilim etrové m ěřítko a jejím ž
středem prochází přím ka zakončená šipkou — tato
šipka usnadňuje určení směru pochodu, jdete-Il podle azimutu.
Chodit podle azimutu by se měl naučit každý,
i ten nejm ladší z tvé družiny. Hodí se vám to nejen
při výletech a velkých hrách, ale 1 p ři orientačních
závodech, mladém sportu, který se u nás ujal v po
sledních letech a z něhož se brzy jistě stane sku
tečně junácký sport.
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Existuji dvě cesty z nouze, jestliže
Civilizace nadobro selže. První úiUkO'
vd cesta byla ve Wannoringu, 120 mil
ud Bourke, druhá v Milparinku, 261
mil odtud. Vydali jsme se tedy do
Bourke. Bylo příliš vedro a zastavili
jsme jen, abychom se napili.
Silnice te<f byla z červeného písku,
dobře ujetá a vhodná pro auta. Pade
sát mil před námi leželo Goonery
Boore první veřejn é vodní čerpadlo.
. Větrný mlýn neustále naplňoval v e li
kánskou nádrž vody. Zdálo se nám
vSak. že naše vlastní voda je sladší
než tato zde a přenechali jsme proto
nádrž m rtvým papouškům kakadů.
Slunce sestoupilo a červený písek pá
lil jako nekoiječný prut rozžhavené
oceli. Najednou jsme zpozorovali zm ě
nu ve zvuku pneumatik. David si stě
žoval na náraz na kolo a m ěli jsme
první potíž. Vyfouklou duši. „Všichni
ven !" nařizoval David. Domníval se,
žo to patří k řidičovým povinnostem
sedět s oslabeným pohonem a velet
Vtipy stranou a během patnácti minui
jsme pokračovali v Cestě. M ěli jsmr
teď o čem hovořit. }ak velk é )e p ra v 
děpodobnost píchnout v pneumatice
tříinchovou díru, jedem e-li v písku
hlubokém 12 ínchů? Najednou bjdo
šero a unaveni jsme zříd ili tábor v e 
d le řeky Paroo u Wanaaringu.
Dostanete-U se jednou na cestu z
Wanaaringu do Milparinky, nemůžete
zabloudit. Hlavně proto ne, že není
kudy jinam j e t Prvních <45 m il je ro v
ných jako pravítko, bez jedné jediné
zákruty. Někomu by se to snad zdálo
nudné. Cestující však napjatě očeká
vají, co vlastně je až tam na konci.
Sem tam potkáte solné jezero a zastavíte-li někde na chvíli, spatříte snad
jediného Živého tvora v této oblasti,
pštrosa emu. Tento bláznivě vypadají
cí pták vás opravdu rozesm ěje, zvlá š
tě, pokoušM i se vzlétnout.
Najednou se před námi ob jeví ta
bule „M ilparinka —• 1 mile**. Konečně
jsme dorazili. M ilparinka se skládá
hospody, jedné neobydlené budovy
a' čtyř trosek domů. Krom ě piva sc
prodává v hostinci benzín a současně
Je tu i pošta. Dali jsme sř tři
velké studené vody a připadali jsme
sl Jako kachny. Slunce bylo stále v
zenitu a vypadalo, jako když tam
chce zůstat až do konce. N edalo sé
nic jiného dčlut, neŽ pokračovat v
cestě, 1 když jsme litovali, že Milpařinku opouštíme. Je dost nesnadné ur
čit je jí charakter. Snad to působí sta
ré trosky s představou
kapitána
Charlese Stuarta, jenž jako první pro
váděl před 125 lety průzkum , této
oblasti. Musel to být opravdu odvážný
muž dokázal-ll bojovat proti této kra
jině, dusící všechno živé, noměl-U
Žádné mapy, žádný landrovcr a vůbec
nevěděl, co ho Čeká na každém kro
ku.
Slunce pomalu zapadalo, když jsme
zahlédli hraniční plot, osm stop vy
soký. Kde však je ta zpropadend brá
na? Uhnuli jsme trochu na sever, což
bylo správné, neboť Jsme nakonec

přece K bráně dorazili. Pod štítkem
s názvem „H aw ker Gate** viselo dů
razné upozornění, abychom bránu za
sebou zavřeli, jinak se vystavujem e
nebezpečí pokuty 100 liber. Z Nového
jižního Walesu jsme se ocitli v Jižní
Austrálii. Cesta vyjetá těžkým i kam ió
ny končila a před námi se táhla če r
veným pískem sotva znatelná stopa
po dvou kolech. Boliužel, podrobnou
mapu tohoto území jsme neměli, n e
boť jsme ji v Sydney nedostali kou
pit. Doufali jsme však, že písek zcela
nezahladí naše stopy, takže tu bude
vždy zbývat možnost návratu. Také
první záchytný bod jsme mohli potkat
až za deset mil. Kam teď? Doleva či
doprava? Dohodli jsme se na směru
levém. Po třiceti minutách jízdy jsme
však zjistili, že místo abychom jeli
podél dun a m ěli slunce před sebou,
duny jsme přejížd ěli a slunce se stá
čelo do prava. Také buzola potvrdila
náš omyl. Zastavili jsme se tedy, aby
chom raději přenocovali. V yužili jsme
oázy Yaiidama Bore, kde artézská
studně dodává aspoň trochu života
v této nepříjem né pustině. Od studně
se táhne asi třistayardové jezírko,
obklopené bujnou vegetací. V e stro
mech sedí tisíce ptáků, především ka
kadu a vrány. Sotva jsme se přib líži
li, všichni ptáci se rozlétli. Když jsme
studnu opouštěli, n evěděli jsme bez
pečně, která cesta je správná, i když
hlavní směr Jsme snad zachovávali.
Potkávali jsme místa s nataženými
dráty nebo i plotem. Záhadou však
pro nás bylo, kdo je zbudoval a po
stavil. Třicet m il před námi loá^la
tec? Yatidama Bore, číslo dvě. Překon
trolování stavu paliva ukázalo, Že
máme stále dostatečné množství, za
jišťu jící nám možnost návratu. Teplo
měr neustále stoupal, úměrně tomu
i naše
Žízeň.
Nejlepším
lékem
je
ovšem
voda,
denně
šest

pint. Teprve teď jsme také oceni
li
radu
pit
osolenou
vodu. Do
každé pinty vody j.smo dávali asi
gram solí. Zbavili jsme se tak i ne
příjem ného tlaku v našicli žaludcích.
Slunce nemilosrdné pálilo a z h or
ka nebylo úniku. Jen m otor bzučel
svoji monotónní písničku. Tehdy nás
přepadly i pocity fata morgany, před
stavy blízkých I vzdálených pahorků
i pohoří. Někde před námi, snad 20
mil, m ělo být jezero Callabona. N ež
jsme tam dojeli, vystřídali se u všech
Členů
posádky
nejrůznější
druhy
představ a obav, zda projedem e kra
jinou m ezi Jezery Callabona a Frome.
Obavy byly zbytečné, neboť kolem
bylo všechno suché.
Zdálo se, že vedro nás doslova roz
taví, když jsme konečně dorazili do
usedlosti Oid Moola Wataua. Na mapě
byla tato zřícenina sice zachycena,
nicméně sutiny a hliněný domek by
ly neobydlené. Kdo tu bydlel a proč?
Plot za bývalým stavením snad připo
mínal bývalý dvůr stejně jako velká
ocelová nádržka na vodu o průměru
asi dvaceti stop, plná vody. Ideální
příležitost k vykoupání. Když jsme
vy le zli z vody, kůži jsme m ěli scvrk
lou. Těžko sc nám opuštělo toto mís
to. Už také proto, ž e kolem vedlo
nesčetné množství stop, a bylo ne
snadné se rozhodnout, po které se
vydat. Ta, po které jsme jeli my, nás
po dvaceti m ílích dovedla do used
losti North Mulga. Po třech dnech
jsme se tu opět sejkalí s lid 
mi. Vedoucí nám vysvětlil cestu a
poradil, kudy se máme vydat.
Opět jsme putovali piskem, opuště
nou krajinou a v duchu obdivovali
první pionýry, kteří se vyd ali do ne
známých australských oblastí.
- jb -

H A W KER GATE, hroniční bráno mezi Novým Jižním Walesem o Jižní Austrálií
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1. N b každý celodeniil výlet sl noste polní láhev nebo
láhev z umělá limoty, naplněnou slabě oslazeným
čajem.
2. Z láhve neupijte najednou víc než jednu ětvrtinu.
Pijte zvolna po malých doušcích.
3. N eotvírejte láhev po piti znovu dřív než za liodiDe.
4. N epijte vodu z žádného potůčku, i kdyby se zdél
sebečistší.
5. Spolu s obědem uvařte v kotlíku čaj, aby zásoba
v litrové láhvi vydržela na celý den.
e. Vodu na vaření nabírejte jen ze studánek a pump.

•

Přem ýšlel jsi nSkdy o lom, jak by asi m íla vypadat
ideální junáckd družina? Nezatoužll jsi aspoň jed
nou v lakové dokonalé družiné být? Musela by pod
nikat veliké výpravy po kraji a lilavné do míst, kde
jsi ješté nikdy nebyl. Musela by mít zajím avé schůzky
v klubovnS, M éll by v ni být jen opravdoví kamará
di, ti nejlepSl z nejlepéích. Taková družina by hráva
la hodně zajím avých a napínavých her. A prožívala
by spoustu všelijakých dobrodružství. Nikdo by v nl
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nesměl druhému nadával, hádat se. Všichni by sl
tam vzájem ně obětavě pomábali.
Ideální družina by měla mít někde v kopcích za
městem svoji tajnou základnu, o níž by nevěděl nikdo
jiný. Důležité zprávy by sl psala tajným písmem, kte
ré by bylo pro c izí lidi n e s ro z u m ite ln é ...
Když tohle všechno víš, p r o i tedy v takové ideální
družiné nejsi? To všechno se dá přece uskuteěnitl
fenom nesmíš spoléhat na druhé, musíš se sám po
kusit udělat ze své průměrné družiny družinu ideál
ní. fsl jej! rádce a máš k tomu nejlepší příležitost,
jeii jestli to s tou ideální družinou opravdu myslíš
vážněl Leckterý čjověk sice něco chce, ale m álokdo
Je ochoten začít svůj ideál uskutečňovat vlastni s i
lou. Každý by do ideální družiny rád vstoupil, a l e O A
málokdo je ochoten ideální družimi budovat.
-V *

Uč se s družinou chodit podle mapy. I když máte
namířeno na tábořiště, kam cestu dobře znáte, berte
si s sebou turistickou mapu a sledujte na ni, kudy
procházíte. Mapa má kouzelnou moc — prozradí vám
zajím avá místa, kolem kterých půjdete. N ěkterá ne^
jsou z cJssty vůbec vidět, ačkoli vás od nich děli Jéš
pár desítek metrů a přestože jste tudy šli už třeba
desetkrát, snad o nich vůbec nevíte. Lomy, jeskyně,
studánky, přírodní rezervace — ty byste neměli nikdy
minout btíz povšimnutí.
Skoda, že na dnešních turistických mapách často
chybí hodně důležitých podrobností — kdybychiHň
tak mohli užívat speciálních map s m ěřítkem 1:50.000
nebo dokonce 1:25.000, jaké mají vojáci! Tam te
prakticky všechno.
K cíli můžeme pbdie mapy postupovat trojím spftsobem: nejkratší cestou, nejzajím avější cestou, nej
pohodlnější cestou. Kdyby se tl snad zdálo, že ten
třetí způsob není hodný junáků, můžeme místo „neipohodlnější^ říkat „nejschůdnějŠI**.
Nejkratší cesta vede přím o terénem, přes stFáné»
Tokle, potoky, lesní houštiny, ale někdy 1 přes osé^
řybniky, převislé skalní stěny. Oplně přtaMi
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Každý rádce udála stejnou zkušenost ~ nu vý le
tech je to nejhorší s pltím. Sotva ujdete pár k ilo
metrů nebo si zahrajete pohybovou hru, už se všich
ni shándjí po vodá.
Zpočátku se rozčiluješ, copak to nemůžete vydržet
Ještě hodinu bez pití? Zapřísahají se, že do pěti mi
nut určitě leknou. Vysm ěješ se jim, začneš vyprávět
o karavanách na pouštích, o trosečnících na širém
oceánu a když skončíš, řeknou na to jediné slovo:
Žízeů! Znovu do nich hučíš, říkáš něco o sebeovládání a pak hned začneš s dalším programem, aby na
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Když budeš opravdu chtít a nenecháš se odradW
námahou, můžeš takovou ideální družinu vytvořit
spolu se svými kamarády. Nem ysli si však, Že dostá>
neš všechno zadarmo, přijdou 1 neúspěchy, zklamání,
prohry. Potom se ukáže, zda opravdu stojíš o ta být
v ideální družině. Pro takovou družinu se nehodí sla
boši, lenoší, zb a b ělc i V dokonalé skautské družině
může být Jen ten, kdo se sáni přičiní, aby jeho dru
žina byla co nejlepši.
Vidíš, když o tom začneš přemýšlet, napadne tě
spousta věcí. N ěco je důležitější, něco méně důležité
— ale teď už víš, které stezky vedou k dokonalosli.
Vyjdi po nich a voď po nich svou družinu.

ja r n í h ry

žízeh zapomněli. Jenže oni nezapomenou a všechno
dělají bez chuti. I ta nejrušnější hra nemá najednou
žádný spád. Jako kdyby opravdu hynuli žízní.
A pak krize vyvrcholí, když přistihneš nějakého
nováčka, Že tajně pije z potůčku. Mohl Jsi mu před
chvilkou hrozit tyfem a nic, Jako kdyby to byly po
hádky pro malé děti.
Zizeh Je opravdu zlá, mnohem horší než hlad. Uč
svou družinu sebeovládání, Jenom nováčci a věční
zelenáči se zastavují u každé pumpy a studánky.
Zkoušej, jak dlouho kdo vydrží t e z pití. A le nedělej
tuto zkoušku na každém výletu.
Vyhlaě ve své družině „zákon o vodě” a hleď, abyJ^^H
ho nikdo nepřekračoval. Měly by v něm být tyta b o d y : ^ Q

bu
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Na zafiátku jarq to posedne všechny menší kluky
a dhvCala. KuliekSřská vášeň. Na každém hlinénélň
chodníku so ob jeví délk y a kolem nich se až do tmy
hemži rozeilen i hráči.
Když jsme se tak loni dívali na hráčskou horečku,
která propukla v p élce března v našem mésté, na
padlo oddílovou radu: néjak bychom měli kuličky
využit na družinových scbézkáchl
Většina našich chlapců už chodila kolem důlků a
barevných kuliček s povýšeným úsměvem a m ysleli
si, jen sl hrajte, děti! A přitom kuličky takové pohř^
dáni nezaslouží, protože se s nimi dá dělat h o d ili
zajím avých věcí. Skoro každá hra s kuličkam i prdevlču je souhru oka a ruky, zlepšuje cit v prstech.
A le t kdyby na kullčkářských hrách nebylo nic než
trocha dobré zábavy, i to by m ělo svou cenu.
Nakoupili jsme za pár korun velký pytlík kuliček,'
rozd ělili je rádcům a březnové družinovky pak byly
ve znamení her a zábav s kuličkami. N e ře k ll b y s t^
jaká to byla příjem ná změna programu, vyběhiiOMli
z klubovny na čtvH hodiny do parku a tam at » ■
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hrát třabá „ťu kes" nebo .vy rá žen i z kruhu . A le ne
předbíhejm e a zaenSme s popisem her od začátku.
Rádcově dostali pro každého člena své družiny asi
30 kuU íek. N em yslete si, že je proste na schůzce
rozdali. Přišil do klubovny o čtvrt hodiny d fív než
ostatní a polovinu kuliček poschovávali na všech
možných 1 nemožných místech. To byla první hra —
hledánlkuliček.
Druhou polovinu rádce rozdal v parku — a byla
z toho nová napínavá hra. Na pískem vysypaném
náměstíčku m ezi záhony, kam se sbíhaly čtyři pěšin
ky rozházel víc než sto kuliček. Nebyly to vlastně
kuličky, ale .p e r ly ". Družina se prom ěnila na chvíli
ve skupinu tlchom ořských lovců perel, „potápěla se“
a vynášela na břeh lastury s perlami — vbíhala na
náměstíčko z různých stran, sbírala tam kuličky a
odnášela je za hranice. Rádce představoval žraloka
a proháněl potápěče, kteří pronikli z cestiček na ná
městíčko. Když se někoho dotkl rukou, musel mu
dopadený potápěč vydal za trest pět kuliček, které
předtím naíovll. Jestliže jich tolik ještě neměl, musel
utíkat k hudebnímu pavllónku, vzdálenému asi 130
metrů, a teprve když se odtamtud vrátil, směl se
znovu vydat na lov perel. A le čtvrtkilom etrovou ces
tou ztratil hodně času a zbytek družiny m ezitím získel nmoho nových kuliček.
,
^
Teprve když rádce těm ito dvěma hrami „rozdal
všechny kuličky, začaly tra d ič n í. . .
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HRY S KULIČKAMI
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H AZE N l NA DDLEK. Jeden hráč za druhým házel
z třím etrové vzdálenosti (o d čá ry) kuličku na důlek.
Kulička, která důlek minula, zůstala ve společném
„banku". Když m ěl hráč dobrou mušku a kulička
skončila v důlku, sm ěl sl ji vzít a spolu s ní 1 všech -O C
ny kuličky, které se předtím v banku nastřádaly. w W

síla nestačila, ale mohl tam přečkat nepohodu — a
měl v něm domovské právo. K olik šťastných ch vil
v té prim itivní chatiCl strávil, Jak vád se do těch
míst vraceli
_
, , ,, ,
Stejnou touhu jako Yan má asi každý správný kluk.
Využij toho a vyhledej spolu se svou družinou na
příští nedělní výpravě zapadlé místo v končinách,
kam byste ch těli čas od času chodit, a zřid te sl tam
svoje družinové doupě. Na stavbu srubu, jaký měl
Yan nebudete m ít asi dost vhodného dřeva, nástroje
ani ’ čas, a le postačí vám 1 jednoduchý přístřešek
z proutí, větví a jiného lesního materiálu. Doupě by
m ělo stát v rokli, odlehlém údolí, v dolíku, obklope
ném neproniknutelným i houštinami, na m ýtince v hus
tém m lází — zkrátka tam, kam m álokdy zabloudí
lidé. Clm méně náhodných chodců vaši chýši objeví,
tím menší nebezpečí, že ji někdo ze z lé vů le zničí.
Postavte bud nejprostšf přístřešek z přírodního ma
teriálu, nebo upleťte síť z provázků a vp leťte do ní
dlouhé svazky trávy. Znamenitým stavebním m ateriá
lem je rákosí a orobinec. N ařežte hromadu dlouhých
stvolů, utkejte z nich husté rohože, pokryjte jim i kon
strukci z tyči a chatka je hotova.
Kde je dostatek suché tyčoviny, postavte z nl dvě
tři podsady. A vždycky, když sem přijdete na výlet,
napnete na podsadu stanová plátna.
Výborné družinové doupě vybudujte v suché, bez
pečné jeskyni nebo pod převislou skálou. Podlahu
vyčistěte, vystelte chvojím a trávpu. Pak se vydejte
do lesa, nasbírejte dřevo na sedátka a poličky, po
křivené větve na svícny a věšáky.
A ž vás překvapí déšť, sesednete se s družinou na
kraji jeskyně u ohníčku a zaposloucháte se do tichého
zpěvu kapek. Budou vám vyprávět o dávno zašlých
časech, kdy v tomto skalním hnízdě sídlil jeskynní
medvěd, o m alé loveck é tlupé pravěkých Udí, která
tu našla útočiště před listopadovým i dešti o zimními
vánicemi.
Cíl dubnových výprav je tedy jasný: najit vhodné
^místo pro družinové doupě a začít se stavbou.

45

HRDINOVÉ M lC i
•

BYLO JIM PATNÁCT •

Do junácké organizace vstoupil v roce 1933. Sto) se ne*
jen vlčetem, členem 15. oddílu v Praze, a le v roce 1940
i příslušníkem junácké skupiny v Praze 7, jejíž původní nót
plni byla běžná oddílová praxe, avšok o rok později, v ro‘t
ce 1941, kdy bylo Mírkovi Šimkovi čtrnáct, vstoupila do ile*
g alily s novým programem: Vyvíjet záškodnickou Činnost
proti německým okupantům. Někdo by mohl právem namít
nout, že chlapci, jejíchž věkový průměr se pohyboval kolem
patnácti let, by se měli většinou zabývat činností, odpoví
d ající jejich věku. Afe junácké výchovo rozhodla zcela ji
nak.

•

prvn í k r o k y

#

Byl to právě bratr Mirek, který pro osmičlennou skupinu
obstaral sklepní místnost ve Veverkově ulici v Praze 7 ale
působil l jako kolportér ilegálních tiskovin — V boj. — Navíc
se mu podařilo získat důležité spojení s organizací KSC
v Praze 11, vedenou Františkem Maršálkem, pro níž se svou
maminkou obstaral rozmnožovací stroj, Junácké skupina, je 
jímž jádrem kromě Mirka byli bratři Smutný, Maršálek, Děd,
a k nimž se připojili Jaromír Urban, Zdeněk Netík. Jaroslav
Coubal a Václav Pech. sl však ukládala stále náročnější úkoly.
Přestože vykonávala řadu drobných, ale o to víc užitečněj
ších služeb, pomáhala během roku 1941 1 židovským občanům
— šlo zejména o spojovací služby — jimž ilegální organizace
KSC v Praze 11 obstarávala krycí zaměstnání. Velmi důležité
spojení měli chlapci s dělnickou skupinou v továrně Letov.
Není náhodou, že 1 v tomto objektu působili Junáci, mající
za úkol ničit panely z plexiskla, určené na výrobu střeleckých
věží pro dvoumotorové bombardéry JU-86. Mirek, který v roce
1642 aZ 1943 pracoval jako zpravodaj, se podílel 1 na shro
mažďování zbraní, střeliva a výstroje.

•

NA DNE VLTAVY •

Se zbraněmi, za jejichž neoprávněné držen! hrozil trest
smrti, to nebylo zrovna nejlehčí. Kromě toho se jich každý,
kdo je dosud vlastnil, hleděl v době heydrichiády co nejrychleji zbavit. A právě toho využili junáci. Při výpravě za
Barrandovem našil patiiáctset pohozených nábojů, ale navíc
se potápěli I do Vltavy, odkud vylovili pistole a bajonety. Na
konec se snažili vyrobit sl zbraně sami. Jak to zkoušeli?
S pomocí startovacích pistolí, které byly ve volném prodeji.
Využili také výstroje, kterou za úplatky v podobě egyptek
získali od příslušníků Hitlerjugend. Jedním z dalších zdrojů
byl i Letov, odkud sl „vypůjčllť* kůži, určenou na sedadla
nových letounů. Byla výborným materiálem na výrobu opasků.

•

POD
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v roce 1943 se ústřední podskupina č. 1, jejímiž členy byli
Luděk Kaucký, Standa Novotný, Jan Kuřík, Otto Šlechta a Alois
Sudoma, podřídíTa Štábu Nejvyšší rady vojáků a pracujícího
lidu, řízeného sovětskou zpravodajskou službou, umístěnou na
území protektorátu. M. Simek a M. Novák nyní vedli organi
zaci druhého tzv. záložního praporu a založili novou podsku
pinu, označenou číslem 3, sídlící ve Strndonlcích u Berouna,
k níž se později připojil junácký útvar z Nové Huti pod NIžborem. Mírek, který současně převzal podskupinu C. 5, vede
nou J. Kottwaldem a M. Kosanem, získal i spojení s organiza
cí Pěst. Jenže po činnosti, nabývající stále většího rozsahu,
začalo slídil Gestapo, v jehož spárech uvízla spojka štábu
Nejvyšší rady Jarda, navíc byl zatčen Luděk Kaucký, a na
konec l Mirek. Nicméně nezradil, $ přestože proti němu iieměU přímých důkazů, s kterými by ho usvědčili z ilegální
činnosti, mohl mluvit o zázraku; Dostal se na svobodu. Byl sl
však vědom. Že podruhé by to tok dobře dopadnout nemuselo,
a proto skupina, poučena prvním zásahem Gestapa, provedla
zastírací monévr. Chlapci, kteří již předtím vlastnili falešné
legitimace Kuratoria, se teď stali, alespoň naoko jeho členy.
ř -

Díky tomu získali i novou místnost na Vysočanech, kam se
postupně přesunulo těžiště celé organizace. Nikoho by ani ve
snu nenapadlo, že se zrovna v této „klubovní místnosti*'
shromažďovala výstroj, sanitni materiál a střelivo. Dočasnou
noclehárnu tu dokonce našla i skupina z Moravy. Není bez
zajímavosti, že pod hlavičkou Kuratoria se konaly nejen dů
ležité schůze, ale 1 dlouhé noční pochody.

•

v OTEVŘENÉM BOJI #

Fropor, sdružující Šest podskupin, se podrobil základnímu
vojenskému výcviku v Brdech, ale i na Berounsku a v okolí
Sázavy. Po cvičeni, jehož se zúčastnil 1 Mirek, dostala situace
rychlý spád. Bratr Simek se stal přímým vedoucím podskupi
ny ě. 0, která pomáhala při shozech zbraní a výstroje, vysa
zované ze sovětských letadel. Když byl 5. května 3945 jmeno
ván velitelem 57Členného úderného oddílu 1. praporu, spojil
se s Pěstí, s níž jednal o potřebném přísunu zbraní, jichž
bylo žapotřebí k vyzbrojení všech příslušníků útvaru. Po ne
úspěšném jednání se nakonec rozhodl, že sl Je členové oddílu
opatří sami. Chlapci nejenže přepadávali německé vojáky, c.te
ve chvíli, kdy se ozvalo první volání Cs. rozhlasu o pomoc,
se s ostatními povstalci zmocnili skladiště zbraní, umístěného
v sokolovně U Studánky. Ozbrojený oddíl zničil tankový vý-*
sadek SS, projíždějíc! na pancéřích Kamenickou ulicí, a navíc
obsadil obrannou čáru od parku na Letné k Technickému mu
zeu. V tuhém boji, který se rozpoutal 6. a 7. května, padli
členové oddílu Konárek, Magnůšek a Janáček, těžkému zraně
ni neunikl bratr Duchoslav, příslušník junácké skupiny Malíbu 212. Oddíl, který se po skončení povstání přesunul jako
speciální 7. rota k 1. pluku, byl nasazen do pohraničních ob
lasti. Jeho vedením byl pověřen nadále Mirek Simek, jemuž
byla propůjčena hodnost nadporučíka.

•

DOSTOJNICI V
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Ohodnocení útvaru, v němž se osvědčila junácká výchova —
sromnost, obětavost, kázeň — vyplývá z historické zprávy ze
dne 14. února 1948, jejímž autorem byl Škpt. v. v. Karel
Schwab, bývalý velitel 3. praporu; „1. oddíl měl vlastní stej
nokroje 8 lodičkami vpředu opatřenými červeno-modro-bllou
páskou. Příslušníci oddílu měli distinkce a hodnosti, které
přiváděly důstojníky povstaleckých jednotek do rozp ků.
Oslovovali se svými hodnostmi: podrédee, rádce, vrchní rádce.
Miroslav Šimek měl hodnost hlavního vedoucího. V průběhu
bojových akcí projevovali příslušníci oddílu vysokou bojovou
morálku, nadšení a obětavost. Bylo zřejmé, že organizace má
svou tradici. Uznání bojových zá.sLuh 57 příslušníků 1. oddílu
1 praporu obdržel oddíl na návrh velitele třetího úseku od
velitele pluku. pplk. Přlbáně. Dvacet stužek jako prozatímní
vyznamenání, než dojdou státní vyznamenání za statečnost
Q dvacet stužek a meči s kulatým razítkem pluku, jako pro
zatímní náhrada, než dojdou vyšší vyznamenání
v.
♦
♦

Uznání se dočkal i Mirek. Tím otřesněji na něho zapů
sobilo podezření, které se k němu doneslo. Kolaboront. Ze
to není pravda? Vždyť byl spatřen s označením příslušníka
Kuratoria v ulicích! Jak to, že se y květnových dnech vůbec
opovážil vystupovat v roli odbojáre? Nikdo v té chvíli ne
uvážil. že to s tím Kuratoriem bylo nutnost. Mirek byl ne
jen obviněn, že byl vycvičen ve speciálních kursech nacis
tické zpravodajské služby, ale navíc I zatčen. Nejkrutějš^i
bylo, že pronásledování nebyla ušetřena oni rodina. Mir
kova maminka se ze zoufalství pokusila o sebevraždu. Bratr
Šimek, který se zhroutil, byl převezen do nemocnice, kde
se podrobil devíti těžkým operacím, jež byly důsledky vá
lečného zranění. A výsledky vyšetřování čs. zpravodajských
orgánů? Nakonec bylo jednoznačně prokázáno, že vše
chno byl jen zlý výmysl, což v plném rozsahu potvrdilo
úřední rehabilitace ze drtě 27. března 1947. A to je tečka
za dalším osudem junáka — oíJbojóře, k němuž jistě není
třeba zvláštního komentáre.

-mk-

MARTIN STIFTER-FILL — zástupce
vedoucího 2 . oddílu: Do řad funáků
jsem se dostal dosti složitou cestou
přes pf-lbuzné a rodiče, kteří kdysi také skautovali. Ze začátku fsem byl na
vážkách, jaké to bude, práci s dětmi
jsem si dost dobře neuměl představit.
Ale stačilo několik schůzek a už mě
to — jak se říká — chytlo. NejtěžSl
bylo překonat ty chvíle zkoumání; to
platí jak o mně ve vztahu k dětem,
tak naopak. Důvěra se nezíská hned,
ale když isme se dokonale poznali,
tak nám to snad výdrži Myslím, že
mohu říci i za ty ostatní — máme se
rádi. l ndS pokřik něco o těchto problémech napovídá: „Dvojky z Roztok
pokřik slyS. jestli se nebojíš, tak pojd
b líž .. ••

STEPANKA VONDRÁČKOVÁ — vlaš*
tevka: Když jsme stavěli sruby, bylo

tu hodně práce. Ale my malé jsme je
nom pomáhaly při lehčích pracích.
Máme radost, že se nám to všechno po
dařilo a sruby se nám všem moc líbí.
Předtím jsme sc scházely v klubovně
v zámku, bylo to také hezké, ale tady
je to lepši. Tculy jsme ,Aoma*'. Vese
lých příhod a legrace jsme zažily
dost, ale snad nejvíce jsme se nasmá
ly, když jsme na velikonoce malovaly
vajíčka a jedna z nás si už do těch
hotových sedla Ano, zpočátku nás
bylo více, ale když jsme začaly sklá
dat zkoušky, postupně děvčata odpu'
dávala, až nás zbylo Čtrnáct. Ale ono
to ani vlastně nevadí, aspoň se při
hrách častěn vystřídáme.
IVAN IIRADKC*KDDY — zástupce ve
doucího 2 oddílu: jednou za měsíc se

ff\ h

scházíme na oddílovce a k tomu nám
právě nyní budou sloužit nové klubov
ny. jejich plné využití teprve musíme
dokonale promyslet, ale jedno \e už
jisté: za hezkého počasi budeme sa
mozřejmě využívat co nejvíce přírody
a všech ostatních možností, které nám
naše rezervace dává. Práce tu ještě
máme dost a dost. i když to ňéjhorSi
už máme za sebou. Těšíme se na letní
tábor; jenomže pořád ještě s určitostí
nevíme, kam pojedeme. Rádi bychom
jako loni k rybníku Doubravnfku u Radostína. Máme áriiíbu s oddíly o Kut
né Hoře, a tak se nám snad společ
nými silami podaří zařídit vše k naši
spokojenosti.

KVETV
ROZTOCKÉ
ilpy
le zima a mráz. Stromy tn stojí vy
soké B holé, tráva i kytky spí schou
leny ▼ zemi. Ale slunce nž nejen svítí,
ale 1 hřeje. Jeho paprsky se rozlily
kolem dokola, zasvítily na obliny sru
bů, soutěžily v zářivosti s úsměvy dě
ti a plápolajícím ohněm. A při závanu
větru zavoněl kouř z dřiví a dětské
ětěbotáni se rozsypalo jako zvuk rol
ničky. Radost, smích — smích a ra
dost. Radost z hezkého dne, radost
z očekávání slavnostních chvil, radost
z dokončeného díla; radost z mládí
a mládí v radosti.

JUNÁCI VZHORU, VOLA DEM!
Roztoky,
Máchova
ulice;
brána
s nápisem „Junáckě středisko**. Sobo
ta 7. února 1970. Kolem deváté hoá in y po cesté nově vybudovaného
Stánku roztockých junáků přicházejí
hosté, aby svou přítomností potvrdi
li, že roztočtí junáci vybudovali ne
m alé dílo. Aby to byla jejich ruka,
která v ten slavnostní okam žik strhne
rouSku z e jména dvou kluboven, v y 
budovaných v rekordním čase.
Oddíly nastupují u táborového ohně.
Slova se ujímá dr. Rudolf Plajiier,
náčelník
Československého Junáka:
„S velkou radostí přicházím e k vám,
abychom byli svčdky události, která
SG zapíše do dějin vašoho střediska.
U dělali jste velký kus práce a hodná
práce vás ještě letos ~ v jubilejním
řece 1970, kdy oslavím e 25. výročí
osvobození naší vlasti sovětskou ar
mádou — č e k á ..
Oddíly zdraví i náčelník Slovenské
ho Junáka RNDr. Ivan Jonček a v y ř i
zuje roztockým junákům pozdravy
Slovenska. Pak oba náčelníci zapaliiií
slavnostní vatru. Nakonec zaznívají
slova junácké hymny: „Junáci vzhůru,
volá d e n ..

z ANÁLŮ STŘEDISKA
JANA MAJEROVA — jcStěrka: Po-,

máháme, kde na to naše sily stačí.
Hlavně jsme se staraly o výzdobu sru
bů, malovaly jsme obrázky a tak. je to
moc hezké, když hrajeme nějakou hru,
hlavně venku. Nejvíce se mi Ubi ty
hry, kde prožijeme nějaké dobrodruž
ství, nebo se dovíme něco nového.
Ano, na tábor se také připravujeme,
ale musíme prý tábořit blízko kluků,
aby nás ochránili. My se umíme ochrá
nit samy, ale asi to tak bude lepší;
když je větší parta, tak je vždycky
více legrace. Ale nejvíc se těším až
bude hezky a budeme si hodně cho
dil hrát ven. A na výlety.

_ Historie roztocké rezervace zaCaln
v květnu 1968. Tolidy představitelé stře
diska poprvé jednoli s národním výbo
rem o zapůjčení vhodného prostoru. Rozhodovíilo se mezi dvčma altcrnatlvíímí
— Tichým údolím a Máchovou ulicí. N:ikonec sc obč strany roztiodly pro tu
druhou.
A potom to už Slo réz na ráz. Za
tímco arch. Zdeněk Jnkubuc a tajemník
střediska Jiří Baycr připravovali náptn
programu rezervace, plán 1 projekt, za
čaly děti se svými vedoucím! n starší
mi junáky prořezávat porost, kterého
se netkla více než třicet let lidská ruka.
O dobrodružství proto nebyla nouze; ke
slovu přišla 1 mačeta, protože porosty
byly tak husté, že na vzdálenost Čtvř
metrů nebylo vidět postavu.
To všechno tryalo až do března roka
1969. Potom se začal rovnat terén, upra
vovala sc cesta, hříště, navážela se ze
mina. Práce pokračovali postupně tok,

že na podzim se už mohlo zoi^ít se stav
bou prvního srubu.
O nCco pozdéjl, — po návštěvfi náColnika dr. Rudolfa Plajnera — dostalo
středisko od Ostfodnl rady další finan
ční prostředky, takže mohlo začít I se
stdvb^^u druhého srubu. Vánoce lofiskúho
roku prožili junáci a skautky roztockéh**
střediska už v novém vlastním prostředí
Nyní stále ,,vylepšují" svou rezervaci
tak, aby ji 30. kvétna moMl slavnostní
otevřít za účasti veřejnosti — u příle
žitosti oslav 25. výročí osvobozeni naší
vlasti, Světového roku výchov/ a v před
večer Mezinárodního dne dělí — s bo
hatým celodenním programem.

v rezervaci: altán s přírodním krbem, tábornlcká loučka, amfiteátr s táborovým
kruhem, sportovní areál, polní tábornická kuchyně, malé tábornlcké muzeum,
sto{)ovací čtverec atd.

Ani tyto atrakce však nemají za úkol
vázat děti jen na rezervací, ale právě
naopak. Bude výchozí základnou roztoc
kých junáků, bude jejich zázemím, Je
jich druhým domovem.

NEJSOU KŘTINY JAKO KŘTINY
Oheň vypálil do vyhlazených dřavtiných desek dvě jména:
Rudoif
e Kokoríňák. Dvě Jména spojená dáv
nou historii roztockých Junáků.
První junácká hlídka vznikla v Roz
tokách roku 1922. Z aložili Ji bratři
Tresi'iákovt. V dalším roce tábořila u
líiadu Kokořína, ale později zanikla.
Teprve v třicátém roco vzniká I. odd l
junáků, který o tří roky později tá
bořil na polesí Rudolfl na Podbořanskli. Zde potom roztocké oddíly táb o
řily JIŽ tradičně. Byly to hlavně děti
dělníků a moloůředníků, které celý
rek pilně střádaly, aby pak v době
prázdnin m ohly po vzoru A. B. Svolsíka — naložit potřebným i věcm i svůj
vozík a putovat k místu tábora. Za
kladatelem oddílu a vedoucím tábora
byl tehdy JUDr. Josef Doskočil, n yn ěj
ší předseda Okresní rady Junáka Pra
hu — západ. Na památku právě těch
to — mnohdy těžkých — začátků ne
se první ze dvou srubů jméno RU
DOLF.
Druhý srub nese jm éno KOKORINAK. To proto, aby dnešním chlapcíira a děvčatům připom ínalo nejen
první táboření z roku 1923, aby p ř i
pom ínalo podíl roztockých junáků na
tamním odboji za druhS světové vá l
ky, slavnostní první slib na hradním
nádvoří v roce 1945, první národní
žně. Aby jeho jm éno připom ínalo prv
ní tábor 2. roztockého oddílu v roce
194C, aby připom ínalo, že hrad Kokořín byl vždy vyhledávaným ochrán
cem 1 baštou roztockých junáků.
Modrou roušku ze jmen obou sru
bů strhlí dr. Antonín Sum, starosta
Cs. Junáka, Vlasta Koseová. místostarosta Cs. Junáka a Vlasta Macková,
iiáčeln í dívčího kmene Cs. Junáka.

Nóčelník Slovenského iunóko RNDr. Ivan Jančak při podpisu do kroniky oddílu.

ROZTOCKÁ LÍPA
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Roztocké středisko Junáka převzalo do
svého názvu přízvisko „Lípa** v roce
1966, při příležitosti oslav 50ti tetéfío
trváni Československé republiky. V zá
meckém parku byly vysazeny dva stromy
republiky: jedna lípa patří místní sku
pině CSÓK, druhá junákům. Tento sym
bol je ještě umocněn historickým prosla
vením zdejšího území, pravěké krajiny
okolo přemyslovského Levého Hradce.
V junácké rezervaci bude lípa jako sym
bol vysazena Ještě v tomto roce při ně
které ze slavnostních příležitostí.
Junácká rezervace roztockého středis
ka „Lípa" — to není něco za plotem. Ic
to návod pro dalŠl oddíly a střediska,
jak dobře a užitečně využít tohoto pros
toru: přírodně 1 klimaticky, k hrám 1 vý
chově. Jo to taková malá, ale soustavná
lesní Škola se zaměřením na výchovnou
činnost, sport, získáváni praktických do
vedností. Ale tento prostor — třeba oh
raničený
musí dávat dětem pocit vol
nosti, rozletu. Aby sl ani nestačily uvě
domit cílevědomou práci těch starších —
vychovatelů. Právě k tomuto účelu bu
dou sloužit všechna ostatní zařízeni

fa k ta SL c ifry
• V rezervaci odpracovali během
loňského roku členové středisko. vlČato,
svěfluiky, junáci o skautky, roveři a ně
kteří rodiče o příznivci Junáka 9620 bri
gádnických hodin.
•
.ovó hodnoto .'ílo a provede
ných prací činí 240 000 korun.
• Finančně i moteriólem pomoWy
středisku v Roztokách také mnohé pod
niky: Výzkumný ústav antibiotik o biotronsformací v Roztokách. Odbytové
sdružení papírenského průmyslu Praho,
Komunální služby a Domovní správo v
Roztokách, Místní služby MNV, JZD a
Zemědělské stavby v Horomericích, za
vodni výbor ROH Oblastního muzea v
Roztokách o v neposlední řadě také

Městský národní výbor v Roztokách.
Značnou finanční pomoc poskytly také
Ústřední, Krajská o Okresní rado Juná
ka
• Při úpravě terénu v horní části rezervace bylo navezeno 2000 kubíku ze
miny.
• Sruby rozšířeného typu „Lužec**
mojí místnosti 6 X 4.5 metru o verandu
4^ X 1,6 metru. Podezdívka a komín
srubů jsou obloženy kamenem.
• Vybavení srubů - skříně, stoly a
lovíce — je doplněno cihlovou krbovou
maskou, za níŽ jsou zobudovóna kamno.
• Obvod oplocení rezervace činí 400
metrů.

DVOUSTRANU PŘIPRAVILA HANA KU BALOVA ♦ FOTO S. ŠEBEK •
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STAVĚT

ho dřevo do průměru 19 cm stojí
300 Kčs).

TTTT

Rozhodli jsme se postavit 40 cm
vysokou podezdívku ke stavbě na
půdorysu 5 X 7 metrů. M ěla tu být
verendo ( 2 X 5 m), malá místnost.
( 3 X 3 m). Q zbývající prostor měl
vytvořit velkou místnost. V jejím ro
hu měl být komín o příslušná část
zdi v obou směrech měla být vyzděna do výšky jednoho metru.

•s«^

Ot. MŘÍ Čermák

p l n ím e

Na radakOnio) stole se núm objevilo
itukoUk dalších hlášeni o akci ,.Milión
hodin repubiii;e‘ ORJ Mosl chce svftj
závazek l i 300 hodin plnit nejen dpra
vou dětských hříSf a sadě, alo I sběrem
odpadových surovin a výsadbou deseti
tisíc stromků u Mechanické pfehrady
Mladoboleslavští skauti úzce spolu
pracuji s n p. Kovošrot, pomáhají při
zvelelwvánl parků, vodní skauti budou
peCovat o pomník obětem fašismu. No
všechny tyto akce sa už přihlásilo asi
1000 lunáků a skautek. V Hořovicích
chtějí skauti vyrobit ne]cn lavičky do
parku, íile I natřít sloupy elektrického
osvětlení a relknvě odproruK ‘VMKl ho
din.
Velmi aktivni 0$| Náchod odpracuje
31rtHJ hodin na úpravách všech parkfi,
brigádo o Lesaí správy Teplice e bode
pečoval Cl pamětní desku hrdiny SSSR
a bývalého skaota kpt. (aroio. Středisko
by také rádo ještě letos začalo s výstavhon nové klubovny. V [aroměři od
pracují junáci a skautky 2000 hodin,
X toho nejméně SOO hodin v zemědělství,
zbytek bude plněn celoměstským sběrem
surovin, dále šipkfi, úaludě a kaštanů.
Středisko letos počítá se šesti stanový
mi tábory, které sl vybudnjl děli samy.
SR] Česká Skalice hlásí: po dohodě
s NNV a ONV pravodeme demolici opuš
těného Křížová domu na hlavní ulici
města. Prostor osejeme travou a upraví
me na oddychové místo (1500 hodin].
Při celostátních oslavách B. Němcové
pomohou jnnáci v muzeu nejen jako pořadalelé, ale též úklidem (300 hodin).
Dokončení junácké klubovny o podlaho
vé ploša 150 m* si vyžádá ještě asi SOOB
hodin. Na lesních a zemědělských bri
gádách odpracují junáci a skautky 200
hodin, celkem tedy 7000 hodin. Ve Svět
lé nad Sázavou pomohou jnnáci opět při
polních pracech a pH sbérn léčivých
bylin, celkem 6000 hodin. Ostravská ra
da Junáka přijala závazek 20 000 hodin
i-cpobltce, při čemž do konce minnlého
roka odpracovali ostravští junáci a
skautky už 4565 při úpravách města,
takže překročili čtvrtinu plněni svého
závazku.
bš-

kde*co*jak
Srdečně zveme všechny Junáky, i je
jich příznivce na 11. janáckou Jarni
slavBozt do Uhřlněvci u Prahy, která se
bude konat ve dnech 24. 4.-26. 4. 1970.
OčastttfcI si mnhoB změřit své síly v růz
ných soutěžích: lehká atletika, orientač
ní závod, zpěv apod.

Severočeská Lesní škola se připravu
je na dalši běh. Má dobrou a starou tra
dici o opět se bude konal v Jizerských
horách a Raspenavy. Terialn Lesní Ško
ly Ještě nenf stanoven, ale pravděpodob
ně to bude poslední týden * Červenci,
a první týden v srpna. Věk uchazeče
17 let, první stapeů odbornost, zdatnosti.

Postavit od základu skautský tábor je
nákladné, Časově náročné, a navíc se
ztratí 2 až 3 dny t času určeného k re
kreaci. Junáci a skautky t Doks znají
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NAŠEHO ČASO PISU.

Na rám přišly ,,stojky", vzdálené
od se1>e (ze středu no střed) 1 m,
které jsme nasazovali zase no hřeby
zaražené do nosného rámu. Na stoj
ky jsme začepovali další rám o na
něj přišly' krovy a střecha z prken,
pokrytá dehtovým popirem, který
jsme polili osfoitem.
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Rozhodli j’ sme se postavit srubo
vou klubovnu. K tomu bylo zopotřeb í: 1. získat místo. 2. získat povolení
ke stavbě, 3. ověřit sl možnosti, z
čeho budeme stavět a zda budeme
mít dost materiálu.
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Kamení v základech jsme spojovoli jen řídkou maltou s vápnem,
40 cm podezdívky nod terénem jsme
spojili cementovou maltou. Na po
dezdívku jsme položili sroubený rám
z klód spojený s podezdívkou tím,
že jsme jej navlékli na zocementované hřeby.

MNV nám vyšel vstříc a dal nóm
k dispozici kout staré zahrady, po
volení ke stovbě a navíc možnost
výdělku: budovoli j*sme v oÍ3ci chod
níky, vybírali brambory, sbírali šípky
Q lesní semena. Dostali jsme také
povolení odvést nepotřebné kamení
a steré cihly, několik trámu z bou
račky a tři vyřazené telegrafní slou
py. Také no lesní správě měli pro
nos pochopení o dovolili nóm vyrezot
suché smrčky (do průměru 10 cm),
které jsme dostali za práci zdarma.
Silnější kmeny na ,.stojky" j*sme sl
od lesní správy koupili (m’ stovební-

V každé stojce byly na okružní pi
le vyříznuty pravoúhlé žlóbky od
shora dolů. Dvě sousední stojky mě
ly žlóbky natočeny k sobě, aby se
do r.lch mohly přibít „výplně" a asi
metrová na sebe skládáno dřeva z
výřezu v tese. která jsme ještě no
okružní pile seřízli po délce ze th'
stran. Tokto se dřeva ve výplních na
sebe dobře skládalo a nebyly mezi
nimi mezery.
Tomu, aby škvírami přece jen ne
foukalo, jsme předešli tím, že jsme
napřed do zářezů ve stojkóch při
pevnili pruh holicího papíru. Tím
byl i vnitřek klubovny „vybílen".
Všechno dřevo jsme ještě před při
bíjením oloupali pořízem o nakonec
stavbu potřeli karbolínem. Dveře
I okenice Jsou z prken, ale zase po
bité „výplněm i". Zavírají se zevnitř
na obrtlíky. Jednoduché rómy jsme

svůj kraj dokonale a proto by letos
chtěli tábořit někde Jinde, Chtějí postavit
tábor asi pro 40—70 osob a nabídnout
]e některému středisku na Moravě nebo
Slovensku, které by jim oplatilo stejnou
službou. Ušetřilo by se zbytečné stěho
vání, odpadlo by mnoho starostí, a na
víc by se prohloubilo přátelství mezi junáckými oddíly.

K úmrtí národního umělce Jiřího Trn
ky můžeme také ze skautského světa
jako příklad oblíbenosti Trnkovy tvor
by v cizině uvést, že jeho krátký (ilui
„Ruka** znali též švýcarští skauti, jak
jsme se před Časem dočetli v jejicli Člnovnlckém měsíčníku KIM. Byl promí
tán uapř. v kursu vedoucích vlčat a byly
na něm zkoušeny postřehové a repro
dukční schopnosti účastníků.

Letošní Ivaačena bude opět ve zname
ní uctění památky padlých protifošistických bojovníků — junáků K vzácným
kamenům z Vyšehradu a zahraničních
Velehor, položonýin na mohyln loni, má
letos přibýt kvádr tatranské Žuly, kte
rý donese z Rysů Čestný oddíl jako
symbol souvislosti učeni V. I. Lenina
s odbojem Junáků za druhé světové vál
ky I t prací duešnfcli vedoucích při vý
chově mladé generace.

Středisko Junůku v liollcích připravu
je ke dni 9. 5. 1970 slavnostní otevření
skautského domova v prostoru městské
ho parku. Stavbu provede svépomocí
svých členů a MěstNV, který dal k dis
pozici potřebný pozemek.

Vlastní klubovnu sl od ‘základii budu
jí Junáci ze Zábřehu na Moravě. Vyro
bili 1400 tvárnic, nadolovali kámen, pro
vedli obtížný výkop, vyzdvihli kamenný
základ a položili první tvárnice. Výstav
bu klubovny chtějí dokončit ještě v tom
to roce.

Středisko skautů a skautek v Uhříně
vsi pořádá soutěž ve zpěvu pro jednot
livce, družiny a oddíly s názvem „Skaut
ská píseň 1970**. Máte-ll zájem, zašlete
obratem přihlášku. Finále soutěže se
bude konat ve dnech 2S.—26. 4. 1970.
Adresa;
Středisko junáků a skautek
Uhříněves, ulice A. Jiráska 633-

si dali
somi.

udělot. okno jsme zasklili

Stropy jsou z trámků nahoře plo
chých, no které jsme zose napjali
bílý balicí popír a pokryli odřeza
nými krajinkami. Stity pod střechou
jsou pobity slobŠímí dřevy (jako vý
plně), ale běžící kolmo. (Nutno pře
dem odhadnout délku — pod hře
benem střechy jsou o dost delší než
ve výplních!). Při vyřezávání žlábkú
ve stojkách je nutné si napřed no
plánku a pok přímo na trámku (prů
řezu. no kterém bude stát) křídou
nakreslit, v kterém místě se zářezy
provedou. Stojky je též nutné oČístovot, aby se nepopletly!

NÁKRES A P U N E K S R U B O V É

K L U B O V N Y l . O DDÍLU SKAUTŮ VRCHO-

TOVY JAN O VICE
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Mezi stojky, kde jsme chtěli mít
okno. (dřív než jsme je postovili),
jsme zočepovali jeden trómek tak,
oby přišel hned pod horní rám, dru
hý 80 cm pod prvním. Je nutné pocítot ještě s pravoúhlým žlábkem,
do kterého pak zapadá okenice z
vr>ějšku a okenní róm zevnitř. (Zase
do jiného).

9
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A teď je lté soupis moteriálu, kte
rý jsme no stavbu klubovny spotře-.
bovali; Kamení 7
hrubé ložené
ho, cihel 850 kusů (i z půlek), písek
3 m’ , vápno 4 pytle, cement 7 pytlů,
dehtová lepenka 4 role po 10 m, prkno 85 m^ hřebíky 80 mm — 40
kilogramů, hřeby pod stojky 50 kusů
(nařezané z 15 mm drátu armatury),
plech na střechu kolem komínu 1 ks,
dřevo-tyčky .e^ 5 - 10 cm - asi
1000 kusů
2,5 m’ (již přlproveného dřeva), staveb, dříví do ^ 19
centimetrů — 3 m’ , balicí popír bílý
— 70 m®, asfalt - Vz sudu. karbolln
^4* ísokryt - 20 litrů.
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A ještě něco: klády horního rámu
Jsou položeny na zdivo u komína
rovněž koždý s dvěma hřeby do ce
mentové malty. Na hotovosti jsme
měli 2CX)0 Kčs a celou stavbu pro
vedl dvonáctičlený oddíl za 10 mě
síců.

dopisy
BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE
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v Praze-KrCl začal před rokem pra
covat 93. oddíl Junáka. Měl svůj vlast'
ni stanový tábor, pro chlapce i děv'
čaia. Zájem neustále rostl, a tak
dnes Je už tento oddíl rozdělený do
tří nových, Všechny oddíly úzce spo
lupracují: pořádají společné výlety,
učí se vařit, orientovat v terénu —
prostě postupně zvládají Junáckou
praxi. Ale také si oblíbily četbu na po
kračování, poznávají pražské památky, podívaly se společně do Národní

<
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ho divadla f do botanické zahrady.
Pilně také cvičí, aby se v budoucnu
mohly zúčastnit i SvoJs}kova závodu.
Chlapci a děvčata také sbírají starý
papír, aby tak „rozmnožili svůj oddí
lový poklad, aby později mohli splnit
za pomoci dospělých, ale převážnou
měrou sami, svůj sen: mít vlastní sta
ny, vlastni tábor v některém krásném
koutě naší země.
Příprava na tábor určuje do značné
míry celoroční program krčských Ju
náků. Vedoucí Jsou si dobře vědomi
toho, že tábor Je nejintenzívněJSÍm
výchovným prostředím a také tím nejlepšim odrazovým můstkem pro další
Činnost. Proto také děti v Jejich snaze
podporuji. Ale bez práce nejsou kolá
če a Jistě nijak neuškodí, pozfmjl-Il
to i krčské děti.

RNDr.

JARM ILA

H EN D RYCI40VA

(Pokračování ze str. J.}
jet v rámci budoucí jednotné dětské or
ganizace funácké pokrokové výchovné
formy při zachování politické a Ideové
jednoty mládeže.
Vyzýváme všechny junácké krajské,
okresní a střediskové rady, činovnice
a činovníky, aby učinili vSe nezbytné
pro ú.spěšné budování jednotné dětské
organizace, především pro vytváření pod
mínek politického a ideového sjednoco
vání.
jako jeden z předpokladů sjednoceni
považujeme za nutné provést analýzu
skautského hnutí v Československu v je
ho 60tl leté složité historii a zásadné
se distancovat od všeho, co bylo spjato
s netřídnlm apolitickým a náboženským
chápáním výchovy. Ve své práci chceme
vycházet ze svých pedagogických a po
krokových tradic, z účasti na protifafašistickém boji před druhou světovou
válkou a během ní, z tradic proletářského skautingu a v neposlední řadě z tra
dic socialisticky smýšlejících činovníků
junáka v letech 1945 — 1948.
To se plně týká 1 našeho vztahu ke
světovému skautskému ústředí, jehož
(ieny nejsme od r. 1949.
íDokonČfní na str. 12.)

2^
Ke /.naluiitvm správného záleKáka a sto
paře patři i znalost ptačích hlasů.
Umožni nám zjistit přflumuest ptáka
I v iQ iu připadá, když třeba žijí skryté
v korunách stromů (žtuva) nebo v ráko
sí (rákosBícil, když se ozývají v noci
(sovy, slavík, skřivan lesní) nebo když
jsoH příliš daleko, než abychom mohli
rozeznat jejich podrobnosti zrakem. Pa
matujme pH tom. že každý pták má nákolik, někdy velmi •dlišných hlasových
projevů, které uplatňuje podle okolnos
tí. jinak ini třeba zpěv kosího samce,
sedícího za jarního večera na hřebeni
střechy, a jinak poplašný pokřik kosa,
kterého na vycházce vyplašíme z lesní
ho podrostu. Nebo jiný příklad: jarní
zpév samce pěnkavy j« známý výrazný
..llnkoť', jinak po celý rok se pěnkavy
na sebe navzájem upozorňují ,,vábe
ním", znějícím jako zvonivé „pink". Za
dusného dne a před bouřkou slýcháme
jejich monotóní, pravidelné opakovaná
,,rýl . . . rýl .. . rýf", tzv. ,,volání deště'’ .

41 PdPLASNE v o l a n í upozoriiuje na
přítomnost nebezpečí. Známý je nopř.
už uvedený pokřik vyplašeného kosa
nebo výstražný hlas sojky. Poplašné vo
láni vydávají také pláci, blíži li se né
jaký větší tvor k jejich hnízdu, v němž
jsou právě mládata.
Vedle zvuků, vyluzovaných hlasovým
ústrojím, známe n některých druhů ptá
ků zvuky, vytvářené jiným způsobem,
někdy i za použití cizích předmětů, le 
dy vlastně ..hudebních nástrojů". Něko
lik příkladů:
Datlovltí ptáci (diJtel, strakapúd, žluva] označuji svůj hnízdní okrsek místo
hlaseiii, bubnováním. Rychlým bu.šením
zobáku do suché větve vyluznji daleko
slyšitelné drnčení. Samec bekasiny pro
vádí při toku zvláštní obraty v lotu, při
čemž roztažená ocasní pera, rozechvívaná proudem vzduchu, vydávají mečlvé
zvuky. Cáp je němý, vydává jen syčení.
Nejhlasltějsim jeho zvukem je klapot
zobák\i, jímž se ptáci navzájem zdraví.

KTERE JSOU HI.AVNl DRUHY HLASUVÝCH PROjRVO PTÁKŮ, A JAKÝ MAJÍ
VÝZNAMV

|AK SE
HLASY?

I j ZP£V je hlasový projev ptačích sa
mečků. Není nějakým projevem dobré
náUdy, ani vábením samičky, jak bývat
dříve vysvětlován. Ve skutečnosti je to
výstraha jiným samečkům příslušného
diuhu: ,,Toto území je mým revírem,
cizím vstup zakázán!" Neiiposlechne-ll
cizí sameček výstrahy, dojde k boji
o hnízdní okrsek. Zpěv samečků se
bplatřiuje především před hnízděním a
hěhem něho. proto slyšíme nejvíc ptačí
ho zpěvu na jaře.
2) VÁBENÍ je jiný typ hlasových signá
lů, které používají obě pohlaví v každou
roční dobu. Sám název ,,vábení" je dost
nevhodný. Nejde totiž o zvuk k přiláká
ní samičky. Je to hlas, kterým se např.
ozývají všichni příslušnici hejna při l«
tu, a jímž se udržují pohromadě. Také
ptáci na zemi nebo ve větvích sl tak
..sděluji" svou přítomnost.
HLAS SAMICE. KTERÁ VODl Ml^ŮATA. Jisté sis všiml, ie kvočna s ku
řátky se stále ozývá hlubokými jedno.slabtčnýmt zvuky. NeslySf-U kuřata hlas
ntatky, jsou znepokojena a za hlasitého
pískání ji hledají. Ale i v přítomnosti
slepice se kuřátka stále ozývají pípá
ním, odpovídají A^atCA a svolávají se navzáiom.

f ih fk o n d ^ n i »e sYc.
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Uástancujeme se od jeho zásadních
ideových požadavků, především principů
povinné náboženské výchovy, apolitičiiosti a bezpodmínečné poslušnosti, s nimiž
nemůžeme souhlasit a které v této ob
scilurnf formě naše hnutí nikdy nepřija
lo.
Plně respektujeme ústavou zaručenou
svobodu vyznání, zároveň vlak trváme
na zásadě, že náboženská výchova je
podle zákona věcí církvi a nepatří do
Škol ani společenských organizací, v
iiichř veškerá výchova musí být v sou
ladu s ústavou založena na vědeckém
světovém názoru marxismu leninismu.
Proto Ústřední rada znovu jednoznač
ně prohlašuje, že jakákoliv forma ná
boženské výchovy nemá podle stanov u
usnesení III. sněmu v Junáku místo. Je
nutno konstatovat, že v průběhu minulé
ho roku někteří činovníci v ojedinělých
případech toto usnesení plně nerespek
tovali, což Ústřední rada nepovažuje
podie stanov za slučitelné se členstvím
v Junáku.
Naší hlavní povinností je přispět ma
ximáině spolu se školou a rodinou k vý
rhově budoucích občanů pro věc socia
lismu n komunismu. Výchovu chápeme

NAUČÍŠ

POZNÁVAT

PTAČJ

Prndpokladem je znulo.st ptáků podle
vi.hledu. Pomůckami jsou dalekohled
a zápisník. Začni s cičenfm tam, kde je
men.ší, poměrně stálý soubor druhů, nu
příklad v městských parcích. Zpívající
ho ptáka se snaž poznat zrakem a za
znamenej sl jeho hlas. Nejlépe tak, že
zpěv vyjádříš vhudnými slabikami — to
ti velmi pomůže zapamatovat si ptačí
plsQtčkii -> a k tomu připojíš značky,
které znázorňuji, jde-U o tóny stejně
výšky, stoupající nebo klesající, rychle
za sebou následujíc! nebn s pomlkou
atd. Umíš-ll sí přitom vypomoci l nota
mi, tím lépe. Navíc je vhodné pozname
nat si různé nápadné jevy, které se zpě
vem souvisí, např.: Pták sedí při zpěvu
na stromě a pocukává polorozevřenými
křídly (špaček) nebo: Pták vzlétl na
pasece do vý.4ky a během zpěvu se v ob
loucích snášel k zemi (llnduška lesní).
Několik ukázek, jak může záznam ptalíího hlasu vypadat:
1)

eililiiim i iNí
...........——
píUtÓM 1 v(oe
l-~2 vleř.
Zvonivý Zj>év. Na křoví mtKi poli.
STRNAD řlBECNt

lako komplexní proces vedoucí mladou
generací k pochopení a podpoře polití
ky KSO, k přípravě zvládnutí úkolů vě
dečko technické'revoluce a výstavby mu
tertálnl základny komunismu.
Vážíme si dosavadní poctivé a obětavé
práce naprosté většiny činovnic a činov
níků a počítáme s jejich další aktivní
činnosti ve prospěch děti. V našich řa
dách však nemohou mít místo ti, kteřís touto linii nesouhlasí, nebo se aktivně
podíleli na pravicových Či oportuni.stických akcích.
Jsme přesvědčeni, Že většina členů ju
náka chápe naše naše směřující k plné
mu využití zkušeností pokrokových tra
dic a hodnot, 1 lásky k dětem v politic
ké a spotečen.ské práci Junáckéhu hnutí.
Našim přáním je, aby osvědčené meto
dy práce s dětmi dosáhly co nejširšlho
uplatnění nejenom ve vlastních jednot
kách, ale prostřednictvím jednotné orga
nízace obohatily 1 prvky výchovy v ji
ných složkách budoucí jednotně, vnitřně
diferencované dětské organizace.
V tomto významném období, kdy vzpo
mínáme 100. let ud narození V. 1. Lenina
a 25. výročí osvobození naší vlasti So
vétskou armádou, při němž 1 obětavost
Junáků hrála svou úlohu, je povinností
všech našich členů plně podpořit úspěš

cici bé

cicl bé

tercie nebo kvarta
Zvonivé, kovové zvuky. Pták pfi zpěvti
poskakuje po větvích keře nebo stromu,
Lesy, parky.
SÝKORA KOŇADRA
3]

kikikikikikikikiki

Rada asi 5^12 rychle za sebou násle
dujících
checlitavých
tónů,
celkové
trvání asi 2 vteřiny, výška tónu ke konc< nepatrně klesá. Starý park.
ZLUVA ZELENÁ
4j kára kara vit vit vit kara kar'h vit
Rada zvuků, v níž se nepravidelně
střídá chraplavé „kara" a
hvízdavé
..vlt". Rákosí u rybníka.
RÁKOSNiK VELKÝ
Výbornou pomůckou při poznávání
ptačích hlasů jsou zvukové záznamy.
Např. v roce 1964 vyšla w Německu kni
ha l u nás prodávaná: E. Schálow—V.
Wendland: ,,Sang da iiicht dle Nauhiigal?", se dvěma gramoíonovýml de.skaka, na nichž jsou zachyceny hlasy 36
druhů ptáků, .spolu s průvodním němec
kým komentářem. Také někteří naši zoo
logové se v poslední době zabývají na
hráváním ptačích hlasů. Chtěl
bych
tu upozornit především na pořad Únsko
slovenského rozhlasu s názvem ..Hias
pro tento den". Od prvního jarního dne
střídají se v rozhlase po dobu tří měsí
ců opeřeni zpěváci v krátkých pořa
dech, v nichž je ukázka jejich zpěvu
doplněna stručným komentářem některé
ho z našich znalců ptactva.
Zařadte 1 vy poznávání ptačícli IHusA
do svého programu! Ne jako samoúčel
né vyplnění volného času, nýbrž třeba
jako pomůcku pro sestavování ,,kalen
dáře přírody" (kdy se na jaře poprvé
ozval kos?, kdy přiletěli první Špačci,
žluvy, rorýsí?), nebo pro zoologické ma
pování (kteří ptáci osídlují okolí vaše
ho tábora?, kolik párů kosů, rehků, sý-.
kor aid. hnízdí v parku vaše města?,
jaká je tam asi hustota osídlení — tj.
kolik hnízd jednoho druhu připadá na
i Ua plochy?). Pečlivě a spolehlivé ve
děné záznamy, zapisované po delš! do
bu, mohou mít i vědeckou hodnotu! Ná
paditý vedoucí jisté dokáže uplatnit po
znávání pučích hlasů v nějaké junáoké hře. Napište nám o tom, no děláte
u vést

EV2EN OPATRNÝ,

uý a důstojný průběh oslav a zapojit se
d<i všelio, co pomáhá politické a ekono
mické konsolidaci naší země. Vyhlá«lH
jame akci ,.Milión hodin republice" jako
odpověď na výzvu zářijového pléna OV .
máme již nyní na svém kontě
Ktallsfce mlddoži odpracovaných hodin
a závazek .splníme.
Přijímáme se souhlasem výsledky prá
vě skončeného lednového pléna OV KSČ
a budeme plně podporovat v rámci svých,
možností politickou a ekonomickou kon
solidací v naší zemi, řízenou KSČ.
V tomto směru se sami obracíme na
všechny své Členy i jejich rodiny s vý
zvou. aby na svých pracovištích, ve šk^le 1 doma tyto snahy podpořili a rea
lizovall — připojíme se k ostravské vý
zvě, sami vyzdvihujeme pro Junáka akci
karlovarských bratří na letošní pomoc
při stavbě vesničky SOS a spolu s Čes
koslovenským červeným křížem se při
pojujeme k dobrovolným dárcům krve.
Obracíme se i na pionýry a vůbec na
všechny děti naší republiky — 1 iia je
ilrh rodiče: hledejme společně cestu po
rozumění a spolupráce ve všech akcích,
v životě i v denní práci a pomozme tak
budování socialistické vlasti.
Toto jsou naše závazky k 25. výročí
osvobození — slibujeme, že je splníme.
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koncepce výchovy vlčat
Vlčáctví je zábavná forma mi
moškolní výchovy nejmladší sku
piny junácké mládeže, chlapců
z prvních až čtvrtých, mimořádně
i z pátých tříd základních deví
tiletých škol. Tato výchova vede
vlčata v jejich chlapeckých ko
lektivech, smečkách
a) k zařazení se do společnosti
a k respektování zákonů této
společnosti,
b) k společné práci a hrám,
c) k odpovědnosti vůči kolektivu
i k zdravému soupeření a
ověřování si vlastních schop
ností,
d) k nabývání zručnosti při ru
kodělných pracech,
e) k poznávání okolního světa
a jeho zákonů,
f) k poznávání přírody, k lásce
k přírodě a k životu v přírodě
při osvojování si potřebných
znalostí pro tento život,
g) k zvyšování tělesné a duševní
zdatnosti,
h) k národnímu i internacionál
nímu uvědomění v rozsahu
úměrném jejich věku,
i) k ohleduplnému vztahu vůči
rodině a cílevědomé odpovédnosti vůči škole.
To jsou principy, z nichž každý lze
rozvést do šířky i hloubky, avšak základ i rozvedení je nutno vlčatům pří*
bližovot nikoliv formou školskou, ale
vždy jen a jen formou hry.
Smečky vlčat jsou optimálně tvoře
ny 24 chlapci, rozdělenými do Šestek,
jimž při hróch stojí v čele šestníci té
hož věku jako ostatní členové šestky.
Smečky vedou vůdcové, nejlepší a nejzkušenější junáčtí pracovníci, s m axi
mem zájmu a pochopení pro chlapce
vlčóckého věku. Ve vedení jim pomá
hají jejich zástupci či zástupkyně. Na
10 chlapců je vždy nutno počítat
s jedním dospělým činovníkem. Vůd
cům mohou pomáhat též rádcové (kdy
si instruktoři vlčet), junóci se zójmem
o vlčáckou výchovu.
Požadavky, jež na základní vlčác
kou výchovu klademe, jsou obsaženy
ve stupních zdatnosti vlčat. Speciálním
zájmům
jednotlivců
vyhovují
navíc
vlčci — vlčócké odborky. Snahu po
•

mimořádném vyniknutí umožňují zvlášt
ní zkoušky a odznaky, jakými jsou
hlavně Tří bílé tesóky a Šedý bratřík.
Na všechny tyto požadavky však hle
díme joko no program rámcový, který
není neměnný. Schopný vůdce najde
vždy a za všech situací doplňky o mo
difikace podle aktuálních o lokálních
zájmů dětí a program jim i obohatí
nebo doplní.
Nejvhodnějším útvarem pro výchovu
vlčat jsou samostatné smečky. Není
však námitek proti družině vlčat při
junóckěm oddílu (tam, kde samostatná
smečka chybOi zrovna tok jako není
námitek proti vytváření junácké dru
žiny z nejstarších vlčat (chybí-lí v místě
dobrý junácký oddíl, do něhož by tato
vlčata přešla).
Dnes prohlašujeme zcela odpověd
ně. že vůdce vlčat je pro naše ju 
nácké hnutí jedním z nejdůležitějších
a
nejvýznamnějších činovníků. Jeho
hlavním úkolem je postavit vlčata ta 
kovým situacím, v nichž budou vy
růstat duševně, společensky i fyzicky.
Musí to být opravdu vzdělaný jedinec
— muž ČI žena — moudrý a laskavý,
s dobrými pedagogickými a sociolo
gickými znalostmi, člověk bezúhonný,
a se srdcem plným nadšení pro svě
řené mu děti. Musí si být vždy vědom,
či vědoma, nejen cílů a cest k jejích
dosažení, ale především objektů, které
k těmto cílům vede.
Ať jd e o kterékoliv věkové období,
zůstává vlčácká cesta cestou her —
a hra nejzákladnějším bodem, jak
chlapce něčemu naučit. Hrou musí být
posilován jejich duševní í tělesný růst,
hra
musí vyhovět potřebám jejich
aktivity.
Přepůvabné a výchovně vynikojícř
Kiplíngovy ^Knihy džungle* nechceme
opustit. Tkví v nich nejpodstatnější
část vlčócké symboliky, základ, který
vlčatům dává jejich jméno, stejně tok
i stále jednu z největších a výchovně
nejpůsobivějštch
her. Chceme,
aby
„Knihy džungle* provázely vlčata na
jejich prvních krůčcích ve smečce, až
k chvíli pro ně nejslavnéjší, k vlčáckému slibu.

Vlče mluví vždy pravdu.
Vlče chodí s otevřenýma očima
a ušima.
Vlče je pilné a poslušné.
Vlče je statečné a nikdy nepláče.
Vlče myslí na radost druhých.

Milovat svou vlast. Socialistic
kou republiku československou,
řidit se zákonem a příkazem
vlčat a splnit denně alespoň je 
den dobrý skutek. Zákon vlčat,
kladoucí jediný požadavek — po
slušnost, však setrvává ve světě
džungle a opomíjí, že naše děti
jsou především dětmi této země.

Tento příkaz, jenž se později, rozší
řený, prohloubený a v jin é formulací
stane je jich junáckým zákonem, je
podle našich zkušeností vlčatům mno
hem bližší a jasrtější než zákon, po
nechávaný opravdu jen jako tradiční.
Po osmém roce už přestává být ve
výchově vlčat hro jen hrou ze světa
džungle, ale stává se hrou ze světa,
v němž naše děti žijí a který je ob
klopuje. N abízí se zde nepřeberné
množství námětů — od pohádkových
s účinnou výchovnou ideou, přes do
brodružné a romantické, technické —
až k největším dobrodružstvím dnů
současných, k dobývání vesmíru.
I když vlčata nerozdělujeme na dvě
kategorie, přece jen zde tyto kate
gorie jsou.
Prvou je skupina nováčků, většinou
chlapců z prvních a druhých tříd. Pro
ně ponecháváme jako ústřední výchov
nou hru „Knihy džungle", na nichž
také budujeme základní vlčáckou sym
boliku.
Po slibu přecházejí tito chlapci do
kategorie druhé, jejíž hrou je hra pro
junáky. A právě pro tuto kategorií
nezbytné potřebujeme, aby se jí nosí
junáci
stali
nejsvětlejším
vzorem.
Pravda — móme zde I vzory vyšší,
vzory ze slavné historie našich n á
rodů a z historie národů slovanských.
Vzory v husitech, Chodech, portízánech, bojovnících za naši svobodu. M á
me zde také romantické vzory ze světa
Indiánů, a le i vysoce civilní vzory ze
světa hrdinů sportu a hrdinů, dobyva
telů vesmíru.
Pro osmi- až desetiletého chlapce
však nakonec stejně zůstává jeho star
ší druh, dvanáctí až čtrnáctiletý junák,
vzorem nejsvětlejšfm. A těchto vzorů
potřebují naše vlčata víc než soli.
Na cestu vlčat do života, na cestu
jasnou,
radostnou
a
odpovědnou,
chceme a musíme vlčata dobře při
pravit a nezanedbat nic, čeho by na
této cestě mohla postrádat.
Je nutné, aby stéla pevnýma no
hama na půdě své země a vlostl a doíředla se při všech nečekaných výkyvech
je jí střelky orientovat k cílí. který pro
ně i pro nás zůstává nejvyšším postu
látem :
Stát se schopnou, šikovnou, ukózněnou a při tom živelně radostnou so
cialistickou mládeží v nejlepsím slova
smyslu!

Proto se doplňkem zákona stává
příkaz:

Dr. RU D O LF PIVEC AKELA - předseda
2. odb. nóčelnictva - vlčata
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