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V ýzdoba klubovny
Junácká klubovna má být druhým domovem chlapců
I děvčat, a proto se snažíme, abychom tu vytvořili co nej
hezčí prostředí. V žádném případě nemají junácké klu
bovny, ničím připomínat běžné schůzovní místnosti. Ve vý
zdobě, která je dílem chlapců, lze dót průchod vynalé
zavosti Q fantazii, ale přece jen je tu nutné dodržet určitý
řád. Viděl jsem klubovnu, kde si na zeď přibil, kdo co
chtěl. Jeden srnčí parůžky, druhý obrázek Vinetoua z fil
mového plakátu, třetí p>ochybně namalovanou krajinku, o ra
ději už přestanu líčit, jak nepěkná, nesourodá to bylo
směsice.
Výzdobu klubovny je nutno komplexně promyslit, spolu
s rozmístěním „stěnového inventáře**. Okolu se ujme vý
tvarník oddílu, ČI výtvarnó rada", máme-li oddílových
kumštýřů víc. TI si před zopočetím vlostní práce vyřeší vše
na nákresech, a nikdo jim do jejích projektu nesmí za
sahovat.

Horní části stěn a strop čistě vybílíme, bez jakékoliv dalii
výzdoby válečkem čl šablonami. Na takto připravené stěny
rozmístíme nezbytný „stěnový Inventář". To je především
o d d í l o v ý k l u b o v n í o z n a m o v a t e l . Jeho zákla
dem je deska z hobry (dřevovláknité hmoty), ve velikosti
oznomovatele. Na tuto desku přilepíme truhlářským klihem
rámování z podélně rozříznutých březových kmínků čj větví,
které po zaschnutí ještě zpevníme přibitím z rubové strany
hobry. (Hřebíky se širokou hlavou, jaké se používají no
střešní lepenku.)
Rámování rozdělí plochu oznamovatele na menší políčka
pro potřebu družin a větší plochu pro vedení oddílu. Sem
se budou připevňovat špendlíky rozličná oznámení, výsledky
bodování a soutěží, různé výzvy, osobní vzkazy, ínserce atd.
Nehoře je oznamovatel zakončen poličkou, na které bývojt
vystaveny ukázky ručních prací a zajímavé trofeje z přírody.
Další nezbytnou pomůckou ve skautské klubovně je velká
podrobná m a p a širokého okolí města. No desku z pře
kližky, hobry, sololitu či podobného materiálu, nalepíme ně
kolik na sebe přesně navazujících speciálek, turistických,
či jiných podrobných map. Poslouží nám k plánování vý
letů a poutí a k evidenci památek a zajímavých míst v naši
krajině.

VVZDOBA P R Ú Č E IN Í STĚNY

Zókladní prací je úprava stěn. Jejich spodní část, která
se v klubovním provozu neubrání otírání, opatříme něko
likavrstvovým nátěrem venkovního latexu, v tlumené barvě
pastelového tánu. (Světle šedivá, světle hnědá, či světle
karmínová barvo.) Dolní pruh je široký asi 110 cm (nad
lokty chlapců). Nahoře jej zakončíme nějak zajímavěji,
vlnovkou, či pilovým zoubkováním. Užitá vlnovka, v barvě
latexového pruhu, se může objevit ještě na horní části
stěny. Velmi pěkné, ale podstatně náročnější, je vyložení
dolních čóstí stěn dřevem, nejlépe modřínem. Tody už je
třeba znát trochu truhlařinu. (Příležitost pro chlapce, sklá
dající příslušnou odborku.)

OZNAMOVATEL
v K LU BO VNĚ

V LEVÍ ZÁŠTI VÝvZiKV DKUŽIN,
VPHAVf VVVCtKA VE»ENra»»rkU,
NA POUČCE ukXzky ruCní'ch pracT

Dobře slouží také vývěska, které budeme říkat „ a k t u a 
l i t y " . Jejím základem jsou dvě stejné, obdélníkové tobule sklo 3 mm silného, jehož okřeje ohladíme hrubým
smirkovým popírem. (Rozměr asi áOXSO cm.) Tabule vzá
jemně svírá smyčka z 1 mm silného silonového vlasce,
upevněná na nosném rómu. Mezi skly budeme vystavovat
zajímavé výstřižky a obrázky z časopisů, fotografie, repro
dukce výtvarného umění s doprovodnými texty, na podzim
tu mohou být vylisované listy stromů s popisy, jindy zas
historický skautský materiál, atd., otd. Vývěsku upravujeme
tak, že spodní desku položíme na stůl, na ni rozprostřeme
karton stejného formátu, nejlépe v tmavším odstínu (vhodná
je i látko) a na něm sestavujeme výstřižky a obrázky. Pak
nasadíme vrchní sklo, navlékneme smyčky silonového vlasce,
uchopíme nosný rám a opatrně zavěsíme no skoby.
K tradiční výzdobě junáckých kluboven potři portrét za
kladatele československého skautingu, brotra A. B, Svojsíka.
Zarámování obrazu musí odpovídat celkovému rázu klu
bovny. R'ám si zhotovíme sami, a použijeme opět přírodního
materiálu — březových větví. V klubovnách, jen občas obý
vaných. bývá v zimě vlhko a obraz — papírová reprodukce
se za sklem nepěkně kroutí. Abychom tomu zamezili,
vložíme reprodukci mezi dvě skleněné tabulky, které no
okrajích vzájemně slepíme úzkou lepící póskou. Spojená
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bez bavlnky i bez trnů
Píseň šumí mezí nómi, jsme jen dívky, žádní páni.
Náš hlas zvoní jemným smíchem, rozléhá se po lesích,
vesele rozezní se tichem, i v situacích nejtěžších.
Znám děli, které žijí jako v bavlnce, cn říkám v bavlnce.
v tnm neijemn6i.šfin peří, ani chudinky nevědí, že exÍKtiije také
ještě nécfl jiného než ..CiineŽ papat?,*' ,,Máš dost, npravdu?*'
..Chceš to rozkrájet?", ..Není to moc horké, kyselé, dost
sladké?" Nevédl, že kromě dortů a obtoŽKiiýoli chlebíčku se
šunkou existuje také cliléb obyčejný, že kromě hraček, pane
nek. autíček a já nevím jakých vymožeností, aby se dceruška
nebo synáček nenudili, lze si také dlouhou chvíli a nudu
ukrátit tlm, že pomohu doma, druhému ve škole či všude jin
de. Tytu děti, chudáci, jsou tuk rn/uiazlené. už jsou z tnhu
neurotické.
Stejně neurotické však jsou i děti opačného extrému, které
neznají ani dobré slovo čl úsníňv nebo dokonce pohlazení,
(létl, které jsou vlastně na obtíž svým rodičům nebo jednomu
z nich, děti vychovávané stárnoucími babičkami nebo soused
kami, děti — svědkové domácích rozbrojů a hádek mezi ro
dlrt, děti, které sl mnohdy pamatuji nu otce či matku jen
z vyprávění, než matka čl otec ulekli jlnnni. Ani takové děti
novyrůstají z normálních poměrů, jsou od dětství neurotické,
nejdříve přecitlivělé a potom cynické.

- Toto všechno nejen dobře znají, ale í vědecl<y studují
na psychologicko-pedagogické fakultě v Brně, kde >e
vtídoucím doc. dr. Bůrta. Poněvadž však sebelepší teorie
Stí spoustou hrozně uěenýcii výrazů a oznaření se ne
může obejít Ixjz praxe, pokusila se letos jedna z pra
covnic tohoto ústavu o pozoruhodný experiment. Uspo
Kidala něco na způsob junáckého tábora pro děvčátka
a děvčata ve věkovém rozmezí 6 —15 let. Všechny děti
trpí v důsledku svého domíicího prostředí, ať už pře
mírou péče a rozmazlování, nebo naopak nezájmem
a opovržením obou rodičů nebo aspoň jednoho z nich.
Přiznám se, že když Jsem přijel do tábora v Červeném
H('ádku u Kosovy hory a poprvé spatřil tyto děti, vůbec
jsem na nich nepoznal něco mimořádného nebo dokon
ce nenormálního. Asi na ně týdenní pobyt v přírodě už
tak zapůsobil, že to byla spíš hravá kůzlata a koťata,
Šťastná na zelené louce a na pokraji lesa. První, co upou
talo moji pozornost, byl příjezd vůdkyně tábora sestry
ing. A. Machové z nákupu. Děvčátka se seběhla kolem
auta a jakmile z něho vystoupila štíhlá, enorgícká pani,
začalo pípáni kuřátek a štěbetání housat. Avšak na roz
díl asi od jejich miaminek, měla sestra Machová pro kaž
dé z nich nějaké vlídné Či pozoruhodné slovo a všechny
byly šťastné, že přijela právě ona a přivezla nejen další
potraviny, ale I maličkosti, které si děti objednaly, v ne
poslední řadě i krabici plnou léků. V tu chvíli jsem po
znal, že dětem se tu dostává něčeho, o co bvly ve svém
životě dosud ochuzeny, mnohdy ošizeny. Velká dávka
pravé a nefalšované lá.sky a porozumění, kterou každé
dítě hledá právě u svých rodičů. A nemá-ll je, churaví,
žije se zraněnou dušičkou. Svět kolem sebe nevnímá, ne
vnímá nakonec ani dobro, neboť všechno pro ně je zlé.
Domov, škola, učitelé, kamarádi, příroda, zvířata, všech?io. Vytvoří si svůj vlastní uzavřený svět, do kterého ne

Radost, když ji v srdci máme zdravou mysl zachová,
tož radostné halekáme, jak to žádá Machová
má nikdo přístup, neboť to >e to jediné, co má své a co
si zoufale chrání před ošklivosti a zlem všeho okuli.
Podaři li se však přesto někomu (někde víc a někde
méně, ale vždy přece jen trochu) proniknout k této ne
mocné duši opuštěného dítěte, pak to nenazývejme mys
ticky zázrakem, ale spatřujme v tom nezměrnou trpěli
vost, takt a ono umění šestého smyslu člověka, vcítit se
do druhého, pochopit Jeho strasti, bolesti, slabosti i zájxíry a snažit so tohoto osamoceně bloudícího poutníka
Životem zapojit do normálního života lidí. Vlastně ho
ořetvořll.,
To asi je v kostce hlavni dojem, jaký jsem nabyl po
srdečné, přátelské a velice poučné rozmluvě se sestrou
Machovou, jež přede mnou rozprostřela paletu nejrůznějších osudů svých „dcer“ . Bylo to pro mne o to za
jímavější, že před rozhovorem jsem žádné z dětí neznal.
Ted však jsem najednou znal duši každého z nich. V tom
Jo právě onen úžasný postřeh i vědecký rozbor sestry
Machové i ostatních pracovnic tohoto ústavu, že znatí.
nebo se snaží předem vydedukovat reakci každého dítě
te na tu či onu situaci a současně také hned vědí, jak na
ni reagovat. Ne aby dítě vylekaly Čl postrašily, ale na
opak podepřely a získaly si je. Sestra Machová přiznala,
že ne tak docela se jí to daří například zde u každé
dívky, neboť některá dosud nevylezla zcela ze Své ulity,
jiná je zase nepolepšiteliiě lenivá, některá dosud stále
zadumaná, uvnitř tesknící. DěvCatá (aspoň ta staršíl
znají v hrubých rysech osudy druhých zde na táboře.
A právě v tom je další stránka experimentu, že se tu
žije kolektivně, každá musí přiložit ruku ke společnému
dílu, starší pomáhají menším a ochraňují je i jím radí.
I ty nejrozmazlenějši se tu čile otáčejí, neboť tady našly
smysl svého dosud nudného života. A ty opuštěné jsou
přešťastné, Že o jejích práci a pomoc někdo stojí, ať
stejné staré kamarádky či dospělí. Pracovnic ústavu je
zde několik. Kromě vedoucí tábora ještě paní dr. Tučko
vé. velice půvabná mladá žena, ze které sl mohou vzít
příklad ta z děvčat, kterým by snad nezáleželo tolik na
úpravě zevnějšku. Dále ještě jedna pomocná psycholož
ka a potom dobrotisko z nejdúležítějšícli, jež stoprocent
ně splňuje odvěkou pravdu, že l láska prochází žalud
kem. Vládkyně nad kuchyní a vařením, paní Slavíková.
Běda, překroCí-lI jiný program čas stanovený k jídlu.
Právě ona dbá o to, že čas k jídlu, Čas k dílu. To se pak
rozezní lesem gong takovou intenzitou, že i gongová pa
lička raději praskne, jen aby toho dunění v lese tolik
nebylo.
Nebydlí se tu ve stanech, ale pořádek musí být stejný
jako na jakémkoliv jiném táboře. Děvčata se učí zpívat,
žít v přírodě, u táboráku poslouchají poutavé zkazky
tamějšího lesáka, také junáka, chodí na třešně, nebof
dostaly k očesání několik stromů v nedaleké aleji, jindy
jdou na jahody, pak zase na koupaliště. Program poučný
i zábavný, výchovný a léčebný současně. Myslím, že ten
to experiment brněnských psycholožek přinese výhorné
ovoce; Nejlepším důkazem toho je, že všechna děvčata
by tu nejraději strávila celé prázdniny. Samozřejmě jen
za přítomnosti sestry Aničky Machové.
— ib—

CELOROČNÍ PROGRAM ODOlLU

Pro vlčata
uspořádáme
závody
draků. Má-li k tomu oddíl možnost,
budeme jednou týdně cvičit v tělo
cvičně nebo chodit společně na zimní
plovárnu.

šlí z oddílu a jistě přišlo několik
nováčků a stanovíme dobu družino
vých schůzek.
Oddílovou činnost můžeme zahájit
táborovým ohněm, u kterého slav
nostně přeřadíme vlčata, která do
sáhla potřebného věku do oddílu ju
náků a některé junáky do družiny
nebo kmene roverů.
Pěkného prázdninového počasí vy
užijeme k vycházkám, které opakuje
me podle možností každý týden. Asi
v polovině září. kdy jsou družiny dclinitivně sestaveny, začne v oddílu
stálá soutěž družin nebo jednotliv
ců.

Vycházky nepřestanou ani v zimě.
Napadne-Il sníh, věinijeme se stopo
vání. Pěstujeme společně zimní spor
ty; bruslení, sáňkování, lyžování a
lední hokej.
Před vánocemi uspořádáme vánoční
schůzku s nadílkou. Nezapomeneme
na oddílový dobrý skutek. Můžeme
třeba uspořádat besídku pro děti v
dětském domově, vyrobit hračky pro
děti ve školce atd.
Družiny pokračují v pťípruvě lui
odborky, jak s ní začaly v minulém
měsíci.

ŘÍJEN:

LEDEN:

Činnost dobrého skautského oddílu
nesmi být ponechána náhodě, nesmi
být improvizací, ale musí být řízena
podle dobře připraveného programu,
který si sestaví vedoucí oddílu vždy
na rok dopředu.
Pravidelný program to jsou družipové schůzky a oddílové a družinové
výpravy. Pro každý měsíc proto ně
kolik námětů pro oddílovou činnost.
Některé podniky nebo některé druhy
Mnnosti není třeba opakovat každý
rnk — vyberte si z nich ty, které se
vám v určitém roce budou zrovnui
hrdit.
Pravidelná činnost oddílu začíná
v září zároveň se začátkem Školní
ho roku a vrcholí o prázdninách let
ním táborem. V srpnu obyčejně oddí
lová činnost ustane. Hoši se na zby
tek prázdnin rozjíždější s rodiči na
venkov nebo do ciziny. Proto má v
srpnu vedoucí oddílu čas, aby s f při
pravil program na příští školní rok.
Začneme tedy přehled celoroční čin
nosti oddílu srpnem a končíme čer
vencem.

SRPEN;

Vedoucí oddílu zhodnotí výsledky
letního tábora po výchovné stránce
u podle toho si sestaví rámcový pro
gram pro celý rok. Vyúčtuje tábor u
o výsledcích tábora sestaví zprávu,
kterou dá rozmnožit a rozešle Ještě
v srpnu účastníkům tábora nebo je
Jich rodičům. Ke konci měsíce — s
chlapci, kteří se už vrátili do měs
ta — dáme do pořádku klubovnu, pro
hlédneme táborový inventář a dáme
ho hned opravit a dobře ho uložíme
na zimu.

ZARl:
Hned na začátku měsíce zahájíme
pravidelnou činnost. Nejdříve se se
jde oddílová rada, pak svoláme první
oddílovou schůzku, nově rozdělíme
družiny, protože někteří chlapci ode
FOTO llRl ŠKOCH

Také v íTjnu konáme pravidelné
vycházky. Na vycházkách dbáme, aby
se chlapci naučili dobře vařit. Va
říme po družinách i po dvojících nejrůznější jídla, nezapomínáme ani na
pečení masa v popelu, pečení tzv.
,.hadů“ atd. Aspoň při jedné vycház
ce zorganizujeme velkou celodenní
terénní hru. Jsou-li koncem měsíce
(28. října) tři volné dny, uspořádá
me podzimní výpravu s přenocováním
pod střechou. Nejpozději v tomto mě
síci si zajistíme místo pro zimní tá
bor.

LISTOPAD:

v tomto měsíci nebudou asi vy
cházky každý týden. Nezahálíme v.Šak
ani tehdy, nejdeme-ll na vycházku.
Uspořádáme velkou hru ve městě.
Podnikneme večerní nebo noční vy
cházku [odchod z města před setmě
ním — návrat do 23 hodin]. Za pěk
ných podzimních večerů pozorujeme
hvězdy, učíme se znát souhvězdí a
podíváme se na hvězdárnu.
Každá družina si vybere jednu odborku, na kterou se bude společně
připravovat. Složí ji všichni chlapci
v družině — odznak této odborky
pak nosí družina na vlajce.

PROSINEC:

O vánočních
nebo
pololetních
prázdninách uspořádáme zimní tábor.
Starší skauti zkusí zimní táboření
pod stany a vaření na sněhu. Posta
víme eskymácké iglú.
Hrají-li chlapci lední hokej, uspo
řádáme turnaj v rámci střediska ne
bo oddílu.
Navštěvujeme
společné
divadla,
muzea a jiné kulturní nodniky.
Ve stanoveném termínu zajistíme
registraci oddílu.

ÚNOR:

v únoru končí první období mezidružlnové soutěže. Jakmile
máma
zjištěny výsledky, slavnostně je na
oddílové schůzce oznániime. Únor
bývá obyčejně v životě oddílu kritic
kým měsícem, proto připravíme něja
ký podnik, který vyžaduje nasazení
o.^trého tempa. Bude to besídka pro
rodiče a přátele oddílu, divadlo ne
bo něco podobnélK>.
Pokračujeme ve společenských ná
vštěvách kulturních podniků.
Hodně se věnujeme rukodělným
pracím, materiál jsme si přivezli z
letního tábora. Budou to různé oředměty k výzdobě klubovny modely tá
borových staveb, atd.' V klubovně

můžeme uspořádat výst'dvku těchto
prací pro rodiče a přátele oddíiu.

BŘEZEN:

V tomto měsíci je čas, abychom
našli vhodné tábořiště pro letni tá
bor.
Vycházky už děláme zase každý
týden. O velikonocích podnikneme
třídenní výpravu.
Se začátkem jara nabídneme po
moc při zalesňování některé blízké
lesní správě a půjdeme nejméně jed
i«ou v měsíci s celým oddílem na les
ní brigádu.
V březnu uspořádáme další velkou
hru ve městě.

DUBEN:
V dubnu usjx>řádáme jednu velkou
terénní hru, obyčejné společně s jed
ním nebo nékollka Hnými oddíly ze
střediska nebo z okresu.
Pustíme se do táborových piíprav.
Na schůzkách hovoříme o letním lá
boře a snažíme .se, aby se ho zúčaslnil co největší počet chlapců z
oddílu. Chlapce upozorníme, že v
tomto měsíci přijímáme poslední no
váčky, kteří budou moci let nu tá
bor. ,
Znovu zkontrolujeme táborový In
ventář a zjistíme, co je třeba ještě
doplnit.
V dubnu můžeme také uspořádat
orientační závod nebo oddílové pře
bory v lehké atlelicn.

KVETEN:
V tomto měsíci začneme s tábory
na konci týdne — uspořádáme aspoii
dva. Táboříme pod stany, vaříme a
žijeme na těchto táborech ta-k, 'ak
budeme žit na letním táboře, aby sí
Itoši zvykli na táborový život a tá 
borový Dořádek.
Táborové přípravy pokračiiji. Rodi
čům chlapců rozešleme informativní
oběžnik o tábol-e s přihláškou a se
znamem osobní výstroje. Zařídíme lé
kařskoii prohlídku účastníků tábora
a očkování proti tyfu a tetanu, pokud
už chlapci nebyli očkováni.
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Při slovnostním zasedání nóčelnictva dívZiho kmene T3. cára
ná 1970, udělila čestná nóčelní
Via sto Koseovó jménem sboru
nositelek Stříbrného trojNstku
tento řád dalším sestrám: RŮ
ŽENĚ ŘEHÁKOVÉ z Prahy. MA
RII BENEŠOVĚ ze Špičáku a
VLASTĚ MACKOVÉ z Prohy. Řád
byl udělen u příležitosti oslov
SŠletého jubilea dívčího skautin9u.

Co nejčastější výpravy do přírody
a táborové přípravy zaberou v tomto
měsíci všechen čas, takže na jiné vět
ší podniky už čas nezbude.

^

ČERVEN:

Nejpozději do 1. Června odevzdají
chlapci, kteří chtějí jet na tábor při
hlášky, podepsané rodicí a zaplatí
zdlolui nu táborový pojilatek.
I v tomto měsíci uspořádáme dS|K>h
dva víkendové tábory na koncí tý
dne. Stanovíme podmínku, ie každý
účastník tábora se musí před odjez
dem zúčastnit aspoň tří víkendových
táborů. Zde dodržujeme všechny táliorové zvyklosti.
Nezapomeneme také na plavání a
vodní hry. Můžeme uspořádat oddí
lovou plaveckou soutěž.
V polovině června končí druhé ob
dobí mezidružinové soutěže. Vý.sledky
oznámíme při táborovém ohni, který
uspořádáme před odjezdem do tábo
ra. Rozloučíme se na něm s clilapci,
kteří do tábora nepojedou. Zjistíme
st adresy lejich pobytu o prázdni
iiíich, abychom s nimi zůstali v pí
semném styku.

ČERVENEC:

Tento měsíc je vyvrcholením ce
lurační oddílové činnosti. V tomto
měsíci jsme na letním táboře. Chlap
cům, kteří nejeli na tábor, nezapo
menemc poslat pozdrav z tábora a
také oni nám budou do tábora psát.
Vodní oddíly obyčejně po skonče
ní letního tábora pořádají obvykle
vicedenní plavbu po některé řece.
Družiny starších junáků by měly pu
skončení letního tábora podniknout
krat.^i (asi týdenní) putovní tábor
Takový putovní tábor přispěje zna
menilě ke stmelení družiny a k vy
tvoření správného družinového dii
clia-. Uspořádání družinového putov
ního tábora povolí ovšem vedoucí od
ddu jen skutečně dobré družině, ve
dené zkušeným rádcem, jako odměnu
za celoioční dobrou práci a za dob
rou práci v letním táboi*e.
DR. KAREL SKÁLA

n ACe l n ic t v o
chlapeckéh o
a
DlVClHO KMENE ČESKÉHO JUNAKA
vypisuje přebor v orientačním závodě
„O štít Klinovce“ , který se koná ve
dnech 9. až 11. října 1970. Přeboru
se zúčastní dvoučlenné hlídky vlčat,
světlušek, junáků a skautek, roverů
a starších skautek. Provedením se
pověřuje junácké středisko „Hraničáť“ v Jáchymově. Závodí se podle
soutěžního řádu orientačních závodů
ČSTV.

■

JUNÁK V BRNK-LESNÉ uspořádal
v minulém měsíci cyklistické koloběžkové a tříkolkové závo<ly za spo
lupráce OKVS Brno III, Potravin Ží
denice, Barum a podniku Depro. Na
startu byly odměněny také nejlépe
vyzdobené tříkolky, koloběžky o ko
la

■

JUNÁCKÉ STŘEDISKO LiPA V ŘÍ
ČANECH uspořádalo bojovou hru pro
pěltčlenná družstva chlapců 1 dívek
do IS let. Ceny vítězům věnoval
Městský národní výbor.

Při jubilejním srozu skautek v Roz
tokách u Prahy bylo vyznomenáno odznokem „7a čin junácký" čtrnáctiletá
skautka Líba Kosová z Uhříněvsi. Za
chránila před utonutím dítě. Pod vlaj
kou družiny Sasanek ji odznak připja
lo čestná nóčelní Vlasto Koseová. Líba
Kosová jc letos jíl druhou skautkou,
vyznamenanou tímto odznakem. První
byla Eva Čvančarová ze středisko v
PíQze 10, která zachrónila čtyřleté děv
čátko pfed smrtí pod koly nákladního
outo.
Skoda, že se ztratily staré seznamy
nositelek těchto odznaků. Známe jen
jméno první skautky v Československu,
která . se stala jeho nositelkou. Zden
ka Malá ze Železnice jím byla vyzna
menáno v roce 1937.

V RÁMCI OSLAV 25. VÝROČÍ osvo
bození naší vlasti uspořádala ORJ
Ostrava-Poruba „Juuáckou akademií".
V programu, který trval více než dvě
hodiny, líí^inko^lo 250 junáků, skau
iPk, vlčat a^s^ildSfek. Ves^ý'1' ý^ážný program se návštěvníkům, kterých
se sešlo aa třech představeních asi
700. velmi líbil.
ALENA k o p á č o v a Z 2. ODOlLU
SKAUTEK „LUNA‘\ žádá všechny zá
jemce, kteří sbírají skautská razítka,
družinové a oddílové (též středisko
vc a o b l^ tn í) pokřiky, aby odpově
děli na její výzvu a razítka a pokři
ky svého oddílu jí poslali. Na oplát
ku pošle i ona razítka a pokřiky 2.
odd. skautek „LUNA". Adresa: Ale
na Kopáčové, 29. října 1497, Louny.

■
KONCEM KVĚTNA PROBĚHL
V
Če s k é m TĚSLNĚ junácký okresní zá
vod hlídek Petra BezruCe. Závodu se
zúčastnilo celkem 13 šestičlenných
hlídek. Každý Clen z vítězných pr

kapitoly
Z DUIN NAŠEHO
JUNÁCTVI

8
Rodiče prvních junáků i jednotlivci
z široké veřejnosti, dávají první pod
něty k založení volných sdružení
přátel junáků. Po schválení výborem
spolku junák
Český skaut, založi
la skupina příznivců junácké výchovy
dne 19. března 1916 společnost „Přá
tel skautingu" Jako I. odbor pro junáckou výchovu v Praze VII. Tím byl
položen základ budoucích „Místních
sdružení", jejichž působnost značně
přispívala — hlavně po hospodářské
stránce — k dobré prosperitě Junáckých oddílů a středisek. Tato první
pomocná společnost měla ve svém
středu 1 děti. Členové společnosti
slovem, tiskem i obrazem propagova
li junáckou výchovu, kupříkladu v
soukromém bytě pořádali přednášky
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doplněné promítáním diapozitivů a v
pozdější době organizovali také vý
pravy až do vzdálených Krkonoš.
Do té doby spadají i první zázna
my o přípravách vedoucích jednotli
vých oddílů, jsou pro ně pořádány
pi-ednášky předních vychovatelů. Uce
lený cyklus přednášek byl zahájen
dne 19. února 1917. Vedl jej prof. J.
V. Klíma a konal se v místnosti 16.
oddílu v Dientzenhoferově pavilónu
v Praze-Smíchově. Mezi prvními, kte
ří složili vůdcovské zkoušky, byli
Vlasta Koseová a Láďa Filip.
Krvavé drama první světové války
v Evropě vrcholí a touha miliónů
po míru a klidu nabývá důraznějších
a jasnějších obrysů. Zakladatel A. B.
Svojsík píše doslov k třetímu roční
ku časopisu Junák z 15. června 1917:
„Kéž v novém ročníku pozdravíme již
radostným jásotem mír, po němž tou
ží kdekdo, kdy v nových poměrech
hlásili se bude junáctvo bujaře ka
práci, aby pomáhalo budovati a kul
turní prací okrašlovat! milovanou a
šťastnou vlasti"
Konečně nastal den zrozený z tou
hy miliónů a posvěcený krví nejvěrPějSích synů národa — 28. říjen 1918.
Po letech smutku, bídy, hladu a ne
konečného očekávání — opět veselé
úsměvy a zpěv. Praha radostně bouří
a začíná žít novým Životem, rychle
odstraňuje zbytky cizí nadvlády a
stává se hlavním městem společné
vlasti Cechů a Slováků.

VÝZNAMNOU SOUCASTt OSLAV letošnibo jubilejního roku byly též hu
sitské oslavy 550. výročí založení
města Tábora. Slavnosti, které se ko
naly v přírodním areálu Památníku
lana Žižky v Trocnově se zúčastnili
příslušníci Svazarmn, Pionýra, junáka
a dalších složek Národní fronty. V
pestrém sledu předvedli ukázky spor
tovní a branné činnosti, která je sou
části jejich účasti ve velké celostátní
sportovně branné akci „Směr Praha*'.

Jasným dokladem Jejich připrave
nosti bylo, Že již 28. října dali do
oběhu první české známky, kterými
frankovali ve svém skautském poš
tovním úřadu veškerou koresponden
ci. Návrh na vydání těchto známek
byl předložen na schůzi vodních
skautů v „Českém jachlklubu", když
byla organizována přípravná služba
pro státní převrat. ( První státní
známky vyšly až v prosinci 1918.)
Známky byly dány do oběhu velitel
stvím pod vedením předsedy J. ROsslera-Ořovského, za souhlasu Národ
ního výboru služebním regulativem
pi Štovním pro skauty Čís. 324/K ze
dne 7. listopadu 1918.
Tak skončila první etapa dějin čes
kého junáctví, od prvních nesmělých
kroků, až po slavný 28. říjen 3918.
V osvobozené vlasti se začalo ju
nácké hnutí šířit velmi rychle. Ale
to už je další kapitola dějin našeho
hnutí.

První výzva v těchto dnech A. B.
Svojsíka zněla: „junáci! Volám Vás
vykonatl povinnosti Přijďte v úterý
ráno, pokud možno v kroji, na Starou
rychtu (Praha 1, Rytířská ulice)."
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Recenze

JUNACKA HYMNA, březen 1969
(1,50 Kčs)
vých tří hlídek obdržel věcnou c «iu
zakoupenou Okresní radou Junáka v
Karviné a kromě toho obdržel každý
účastník diplom a vítězná hlídka po
hár.
.

Dostavili se všichni — ke své první
radostné službě — sloužit lidu této
země. Mladí chlapci celé dlouhé ho
diny, ve dne f v noci, bylí ve služ
bách Národního
výboru. Svěřenou
práci konali s vytrvalosti a přesností
až podivuhodnou. Doručovali kores
pondenci této revoluční instituce, od
nášeli a přinášeli důležité depeše,
kontrolovali legitimace příchozích do
Harrachovského paláce, kde měl Ná
rodní yýbor sídlo a konali pořadatel
ské služby.

ZPÉVEM K SRDCI (15 Kčs)

II, listopad 1969

MALÝ JUNACKÝ ZPĚVNÍK, květen 1970
(10 Kčs)
Vydalo středisko Junáka v Uherském
Brodě.

Uherský Brod dokazuje, že bere
svoji práci skutečně vážně. Vydal
další díly zpěvníku, který je výsled
kem pečlivé sběratelské práce Libos^ava Svacha. Ten doprovodil také
všechny tři uvedené publikace vý
tvarné — s velkým citem pro sty
lovost. Všechny tři publikace nava
zují na dříve recenzovaný druhý sva
zek a tvoří tak organickou součást.

Dvoulístová hymna s
barevnou
obálkou je doplněna údaji o auto
rech a obsahuje všech pět slok.
Druhý díl zpěvníku obsahuje zná
mé i zapadlé pochodové a táborové
písně. Má stejnou barevnou úpravu
obálky, takže s ostatními svazky edi
ce tvoří unifikovanou řadu. Písně
jsou pečlivě textovány a doplněny
nezbytnými akordickýmí
značkami
pro kytarový doprovod. Je bohatě
využita také výtvarná stránka.
Pro potřeby vedoucích a lesoškoláků je určen Malý junácký zpěvník
s Číslem svazku 5, který přináší pís
ně na volných listech, aby bylo mož
no zpěvník doplňovat. 1 tady platí
slova o pečlivosti a náročností vyda
vatele.
^
^
Všechny tři tituly budou jistě po
mocí všem vedoucím a rádcům a jis
tě nezůstanou dlouho ve skladu. Ob
jednat je můžete urychleně na adre
su: Středisko Junáka, Uherský Brod.
VLADIMÍR PECIIAR

CESTOU

p r v n íc h

A PŘECE SE ŠLO
Před stíu-íem pěšího pochodu —
Cestou prvních junáků — , který se
konal za dusného rána 23. června
v 8.00 hodin před &žkovskou reálkou,
v místech, odkud před osmapadosáti
lety vyšel na svůj první tábor se tři
nácti chlapci profesor A. B. Svojsík,
sc vyskytla nejedna obava. Pochodo
vat v tomhle tropickém vedru? Vždyf
pěší túra po asfaltce, jejíž povrch se
pod žhnoucím sluncem roztěká v lep
kavou hmotu, nebude žádná procház
ka! A vůbec, jít v takové výhní téměř

jU N A K O

třicet kilometrů denně, je holý ne
smysli .
Jenže, jak už to bývá, se šlo. Ne
pochybně proto, že se na tuto cestu,
trvající téměř šest dní, vydali junáci.
Snad vás bude zajímat, že nejstarší
mu mladíkovi, který se na tuto junáckou pouť vypravil, bylo dvaasedm
desát roků. Byl jím docent MUDr. La
dislav Filip — Brácha, vedoucí po
chodující družiny Svojsíkova oddílu.
K nejmladším, k nimž patřil Emanuel
Racek — Orlón, bylo dvaašedesát.
Když vezmeme tužku, zjistíme, že vě
kový průměr pochodujících byl 86,7.
Na cestu se totiž dále vypravil

bratr Václav Weitzenbauw
Vinci,
drobný a prošedivělý muž, který osla
vil sedmdesátiny, bratr Josef Makarius — Maka, známý Šéfkuchař, je
muž je teprve sedmašedesát, bratr Jo
sef Horký — Marabů, štíhlý a útlý
junák, který mi prozradil, že inu je
šcstašedesát, docent dr. Václav Vurm,
jemuž bych pro jeho vysokou a ten
kou postavu hádal nejvíc sedmapa
desát, ale který má na krku stejný
počet roků jako Marabů, a nakonec
bratr Ing. Ladislav Novák, jemuž je
pětašedesát.
Junáckou výpravu — pochodující
staletí — doprovázela sestra Anna
Filipová, místoiiáčelní dívčího kme
ne, která působila ve funkcí motospojky a zásobovatelky. Velká škoda,
že nás během cesty musei opustit
bratr Václav Vurm, jenž se pro ne
odkladnou práci musel vrátit do Pra
hy, a později 1 bratr Novák, který

v-

KOMPAS NENÍ
PODMÍNKOU
v jednom ze svých volných dnů jsem
vykonol okružní cestu kolem obce, (dlou
hou přibližně deset kilometrů. Na růz
ných místech jsem vyfotogrofoval cel
kem Šest chot. Byly to chaty rekrepční,
choty sloužící k uschovóní nářadí les
ních dělníků, případně k uschování
krmivá pro lesní zvěř. Doma Jsem pak
zhotovil tolik fotografií, kolik máme v
oddíle družin. Pok jsem vypracoval le
gendu a spolu s fotografiemi, které
jsem očísloval od jedné do šesti, jsem
jí vložil do obálky s nadepsaným jmé
nem příslušné ružiny.
Příklad legendy; Půjdete-lí směrem
na západ od té a té obce. dojdete ož
no místo, kde se polní cestq. křižuje s
červenou turistickou znočkou. No tomto
místě zabočíte na jihozápad a dojdete
až k chatě, kterou vidíte na obrázku
číslo jedna. Zjistěte, joké mó popisné
číslo. A tok šlo za sebou všech Šest
objektů ve směru hodinových ručiček.

V některém případě měli chlapci zjistit
číslo choty, někde poznat nebo nakreslit
okolí, případně výhled určitým směrem,
jinde chlopci zjišťovali k jakému účelu
chata slouží, nebo jaký má počet oken
a podobně.
Druhá družina měla tentýž úkol, jen
s tím rozdílem, že postupovala v Opoč
nem směru. Navíc měly družiny postupovot tok. že měla jedna spotřit dru
hou o samo být neviděna. Zo tím. úče
lem by] rádce každé družiny nějak oz
načen. Třeba šátek uvázaný no levé
paži. Zo splnění tohoto úkolu byl zvlášt
ní příděl bodů.
Zvítězilo ta družina, která dorozila první
dc klubovny a podala kompletní hláše
ní.
Specielní výzbrojí družiny byl pouze
kompas. Pokud chceme, aby si chlapci
procvičili určovaní světových stran bez
kompasu, pak ani kompas není podmínkou. Právě tak se dá hrát í s azimuty. Vše záleží na znalostech chlapců
o fantazii vedoucího.
-
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• RAKBYO VKA
Nevím, kdo jl do naSeho oddílu přinesl,
ale jedno )e jisté — hraje se stále a sté
lu s úspéchem. Od prvé jarní výpravy,
snad QŽ do listopadu. Neustále nás pro
vází vždy tam, kde je dost místa pro
rozběh — tedy nejčastěji na louce. Vý
borné trénuje bSh, kličkování, rychlé
starty i vytrvalost. Snad proto se také
jmenuje ragbyovka, protože je velmi
dobrou průpravou pro ragby.

Hry se může zúčastnit 20 až 100
hráčů, podle jejich počtu Je třeba
přizpůsobit hříště. Hrací plocha je
přibližně obdélníková (záleží na tre
néru), s poměrem stran 1:2. (Pro náš
oddíl — 50 hráčů má velikost 40 kro
ků šířky na 80 kroků délky). Hříště
vytyčujeme signalizačními praporky.
Jo rozděleno na polovinu a asi 15 kro
ků bd zadní čáry Je označen úsek
tzv. trojkoviŠtS (viz. obr.). Zadní čára
obou polovin Je rozdělena středovým
praporkem, u kterého je umístěna me
to (např, čepice, míč apod.j.Po vyme
tení hřiště rozdělíme hráče na dvě
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z nedělní výpravy. Případně dokončete výrobu a vý
zdobu družinové desky.
VII. HRA S ABECEDOU (15 MINUT): V některých
oddílech jí říkají „lntellgenčka“ . Přines na schůzku
třicet karet z tvrdého papíru, na každé je jiné pís
meno. Celou abecedu rozmíchej, vezmi první kartu,
obrat ji písmenem k družině a současně řekni napří
klad: pohoří. Kdo první vykřikne jméno pohoří za
čínající tímto písmenem, získává kartu jako trofej.
Pak obrátíš druhou kartu a řekneš napr.: pták.
Když vykřiknou odpověď hráči tak, že nepoznáš, kdo
byl dřív, nedostane kartu nikdo. Střídej náměty
a ohlaš úkol raději o něco dřív, než ukážeš písmeno.
Hrajte, dokud nebude celá abeceda rozdána. Nako
nec karty seber. Bude to současně bodovací závod
— kdo měl karet nejvíc, dostane 3 body, druhý 2,
třetí 1 bod.
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VIII. TRÉNINK MORSEOVKY (10 MINUT).
IX. KONTROLA POVINNtCH VECi: Kdo má všechno,
dostane 2 body, kdo zapomněl jednu věc, 1 bod. Kdo
nemá víc věcí, zůstane bez bc^u. Na příští řádnou
družinovku všem přikaž přinést z domova krabičku
zápalek (jako cvičení pamětí, nikdo sl to nesmí za
psat!)
Zjisti, zda Je doplněna družinová kronika. Rozděl
družinu do „úklidových dvojic” — po schůzce uklidí
první dvojice klubovnu.
X. ZAKONCENI družinovky pokřikem.
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ocljižděl do Polska. Do cíle leily doraillo pět junáka, žáku profesora A.
B Svojsika.

JASNÁ HLAVA SVOJSIKOVA
VEDE ŠEDÉ HLAVY DÁL!
Zazněl pokřik, s nímž se účastníci
pCsí expedice rozloučili s témí, kteří
Ji přišli vyprovodit. Nechyběl mezi ni
mi niíslostarosta prof. František NěII tíc a řada představitelů ústředí Ju
linka, ještě několik posledních sním
kň, kontrola tlumoků, stisky rukou
Hurá! Družina se vydává na pochod!
Vpředu kráčí vlajkonoŠ s družinovou
vlajkou Jelenů, vedle něho vedoucí
výpravy Brácha a další, kteří táhnou
káru, na níŽ se kupí hromada tlumo
ků a spousta nezbytné výstroje.

NAŠE „KO LO SÁ Ň "
Kára, jíž se pro její sáňovitý tvar
říkalo „kolosáfí“ byla pyšným dílem
Bráchy, který se její výrobou zabýval
jí? v minulém roce. již tenkrát ob
staral vhodný samorosl, který použil
na stavbu tohoto svérázného doprav
ního prostředku. Koloséň, dlouhá
2 80 in a široká přes 80 cm, měla dvě
balónové pneumatiky. S pomocí pojiruhú jl řídili vždy tři junáci — ja
kási trojka — kteří se každou hodi
nu střídali. Pořádně zabrat se muselo
hlavně tam, kde silnice stoupala do
vršku. Až se pozorně zadíváte na
snímek kolosáně zjistíte, že se po
dobal pionýrskému vozu dobyvatelů.
Těm vozům, které kdysi táhly neko
nečnými prériemi. A ještě něco: by
ly nejen dopravním prostředkem píX)
zavazadla, ale sloužily i za noční
útulek — noclehárnu *— Bráchovi,
í ‘statní členové výpravy usínali ve
Irech prostorných jehlanech.

KUDY JSME ŠLI
Trasa byla. záměrně voleiia tak, iiby
se co nejvěrnějl podobala cestě prv

stejné silné skupiny, z nichž Jedni
bude označena — třeba čepící. Každá
strana sl vybere svého náčelníka,
který oznamuje rozhodčímu, zda jeho
strana, je připravena ke hře.

ních junáků. Družina vyrazila z Pra
hy na Uhříněves, postupovala po stát
ní silnicí do Kostelce nad C. lesy,
pres Kutnou Horu do Čáslavi, táhla
káru po hrozné silnicí protínající Golcův Jeníkov, potom zamířila do pů
vabného Posázaví, dál a dál, už do
míst, kde byl první junácký tábor
u nás. Konečný cíl byl 28. června
v Humpolci. K nejhorším úsekům
cesty patřil bezesporu první deii po
chodu, z Prahy do Uhříněvsi. Přivíta
lo nás nejen pekelné vedro, ale na
víc obtížjiý přesun pražskými ulice-'**
mi, trvající přes dvě hodiny, než jsme
se dostali na výpadovou silnici. Ani
tady to nebylo o nic lepší. Vždyť
první průkopníci, kteří se na svou
velkou cestu vydali před osmapadesátl lety, měli tu výhodu, že putovali
klidnými silnicemi, na nichž se setká
vali jen s koňskými potahy. Ale ted
til burácely řvoucí kamióny, řítily se
nekonečné- kolony osobních a náklad
ních automobilů, vřeštěly motocykly,
ozývalo se houkání, vrčení a troube
ní. A tenhle blázinec, který neměl
konce, byl zpestřen jedovatými záva
ny z nejrůznějSích výfuků. Ale vzdor
tonul všemu jsme na první tábořiště,
jež bylo na Vyžlovce, dorazili v po
řádku a ve stanovený čas. O tom. Že
jsme byli pozdravováni všemi těmi,
kteří nás cestou míjeli, není zapotře
bí se snad zmiňovat. A o lom. že
jsme všichni usnuli. Jako když nás
do vo<ly hodí, teprve ne.

Z NÁRUČE DO NÁRUČE
A je tu druhý clen. Druhý den na
šeho putování. A s ním samozřejmě
hned nové vedro. Aby se to dobře
šlapalo, zúčastnili jsme se rozcvičky,
kterou vedl Brácha. A pak zase do
tohol Sbalit tábor a jde se! První pu
chýře. Myslím, že není nouze ani
o spálené krky. Jenomže Brácha udal
tón první melodie. Silnicí, kolem níž
ubíhaly svěží lesy, zazněly staré pís

ruce) musí mít zvednutou ruku, aby pro
tihráči věděli, že je musí nechat projít
nn jejich polovinu. Prokllčkuje-lí útoč
ník obranou a nedosáhne-ll mety, proto
že obránci se stáhli k melě a nyní útoč
nikoyl. hrozí zajetí, může přeběhnout
zadní-čáru a pak se se zdvižeooo rukou
-máže vrátit na svou polovinu. Útočník je
rovněž zajat, přeběhne 11 na soupeřovo
polovině kdekoli hranici. Pak musí zů
stat sedět-na místě, kde přeběhl čáru.

' Přnd zahájením hry si náčelník* se
staví ze švýrh hráčů obranu .trojkovíšté
— tyofi jl podle dohody 5 — 6 hráčů,
kteří -stojí na hranici trojko.vlšlě, dále
tzV. zametače vlastního území a útok.
fp II toto připraveno, dň 'znamení roz^
hoUčfmn a ten zahájí hru. Útočící hrá
Obraná se n e s m í stáhnout k melě
či každého družstva se snaží ^vběhnout
dříve, dQkud neproniká jejími řadami
do území protivníka, prokličkovat mezi
útok soupeře. Mohlo by se to totiž
obránci i zametači a ukořistit melu, čím?
zvrhnout k tomu. Že by některý z hrázískávají své. straně btid. Obrano protiv
'čů — obránců jen lilídal metu, a pak
níka však obvykle nespí a tajjt še stane.
by
nebylo možno ji získat. Obrana
Že hráč — útočník ještě ani pořádně
SR může posunout jen ke středu hříš
nepřekročil středovou'Čáru 'a už je zajat
— dostal lajdu od kteréhokpliv hráče
tě — např. má mezi sebou hodně za
soupeřící strany. Musí ..srůstat tedy. na
jatců a postoupením třeba o 2 — 3
místě, kde byl zajat tak diouho, dokud
kroky se znemožní protihráčům Je
ho nevysvobodí jeho spoluhráč, který
jich vysvobození. Stane li se, že všich
se jej musí dotknout. .Zajat^ý hráč mu s í
ni
útočnici jednoho mužstva jsou zas.edét nebo dřepět, n e s m í stát, aby
zbytečně nemátl obranu prbtiviííka. Je-li . jntí, mohóu roli útočníků hrát l zame
tači a obrana, ovšem to ihned umožní
'žňjatec vysvobozen, odchází se svým zaprotihtáčům snadněji proniknout na
čhríÉncem na svou polovinu. Obá nebO
jen jeden z nlrh |pak se mají držet za
orlabené území a tím 1 ukořistit me
. , .
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ničky. České, junácké, i takové, jež
sí: zpívaly za pirvní sv^ové války. Po
písničkách přišlo zase vyprávění.
Slovo vede nezmar Brácha. Od histo
rie přeskočí na otázku správné výži
vy. Pochodující univet^sltal Zapomí
náme na vedro, na cestovní potíže,
jsme jako nedočkaví kluci, kteří vy
razili na prázdniny.
Najednou tu jsou vcmiícÍ louky. Lidé,
kteří nám mávají na pozdrav. Za
Kostelcem Je horko k nevydržení,
kromě toho cítíme v zádech bouřku,
nasvědčují tomu hrozivá mračna.
Pre<l Zásmuky, kde si chceme odpo
činout, se zelená malý lesík. Mrač
na jsou už téměř nad námi a na
místo vytouženého odpočinku ještě
několik kilometrů. V tu chvíli před
námi zastavuje džíp s vlekem. Vítá
nás bratr, který se podílel na dobré
organizaci úvodní etapy naší cesty.
Zařídil nám povolení k táboření, sta
ral se nám o vodu. Ted má upřímnou
snahu naložit nás i s károu na svůj
konvoj a co nejrychlejl odvézt do
Zásniuk, pod střechu. Jenže zmíněná
bratrská pomoc byla odmítnuta sbo
rovým zvoláním: „Ať prší nebo leje,
junák se jen sniějej“
A kára, kolem ijjž pochodovali junáčtí veteráni, se drápala do dlou
hého vršku dál. Dlužno podotknout,
že jsme od starosllivého bratra ne
odmítli občerstvení v podobě několi
ka kilogramů pomerančů, které nám
v dusnu, jež panovalo, přišly velmi
vhod. A bouřka? Tu jsme nakonec
šťastně přečkali v Zásmukácli, kam
jsme dorazili ve chvíli, kdy se začaly
hrnout první přívaly deště.
Po krátkém odpočinku zase puto
vání. Po rušné asfaltované .silnici,
kterou proudy vody ani trochu nuosvěžily. K večeru vystupujeme na
kopec Vysokou, v blízkosti Kutné Ho
ry, kde už nás vítají zástupy tomějších junáků. Unaveni a s novým pridClem slunce v těle, jsme na druhém
tábořišti. Také v těchto místech kdy
si přenocovali první junáci, jenže
s tím rozdílem, že je nikdo nevítal.

tu. Hra končí ukořistěním mety Hra
jeme ji nejvíce iia pět kol. Dourúm,
že s ní užijete na výpravách hodně
zábavy.
• BŘETA BOHÁČ •
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sice hříště — |e to obdélník, který začíná mezi prv
ním a druhým hraničním prutem a pokrajuje přes
třetí a čtvrtý prut do nekonečna.
Pak družina losuje. Kdn si vytáhne nejkratší stéblo,
stává se prvním běžcem. Vezme si míček (tenísák,
gumový] a postaví se na plochý kámen mezi první
a druhý hraniční prut. Zbytek družiny se niezítíiu
volně rozptýlí po hHŠtl. Potom běžec hodí míček tak,
aby dopadl do vyznačeného území. Může jej hodit
daleko nebo blízko. Hned po hodu utíká běžec
k první metě, dotkne se ji rukou, pak běží dál ke
druhé, třetí a čtvrté metě. Družina chytá letící míček
a snaží se dotknout běžce dřív, než dorazí k metě.
Všichni chytači spolupracují; na začátku se rozestaví
tak, aby střežili co nejlépe celou pluchu hříště
a chycený nifCek si rychle přihrávají.
Běžec dostane jedno indiánské počítací dřívku za
každou metu, které se dotkne rukou dřív, než je za
sažen míčkem.
Dupadne-li míček mimo hříště vytyčené pruty, bě
žec je okamžitě diskvalifikován, jestliže dopadne do
hříště a pak se vykutálí za hranice, hod je platný
a běžec smí bojovat o mety.
Když je běžec vyřazen dotekem míčku, nebo do
běhne na Čtvrtou metu, zařadí se mezi chytače
a běžcem se stává vylosovaný hráč č. 2. Postupně se
všichni vystřídají v rolí běžce, a tím konči první
kolo hry.
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byste měli zamířit k ostrovu PŘÁTELSTVÍ, fen když
se děli z tvé družiny stanou přátelé na Život a na
smrt, bude vaše společná plavba úspěšná. Umiň si, že
se budeš ke všem v družině chovat jako jejich oejlepší kamarád, vždycky každému ochotně pomůžeš,
poradíš, naučíš se potlačovat vztek, pánovitost, vy
mažeš ze svého slovníku nadávky, nebudeš se do
pouštět ani malých hrubostí. Kdybys to dokázal,
měli byste napůl vyhráno — družina by v tobě získa
la živý vzor, snažila by se tě napodobit.
Přátelství, Co je základní předpoklad. Ospěch však
bude záviset na PROGRAMU, který své družině při
pravíš. Měl by být bohatý, pestrý, zajímavý. Využij
všech forem družinové práce: každý týden se sejděte
ve stanovený den a hodinu k družinové schůzce.
Jednou za měsíc příprav místo pravidelné družínovky zvláštní podnik. Nejméně jednu sobotu v měsíci
se vypravte na celodenní výlet do kopců a lesů.
Občas se sejděte navíc na hříští, jděte spolu do bio
grafu, do divadla.
Každý družinový podnik (kromě podniků zvlášt
ních. specializovaných) by měl mít program sesta
vený z těchto složek:
s k a u t s k á p r a x e — chlapci l děvčata přicházejí
do junáckého oddílu proto, aby se tam naučili mno
ho zajímavých, užitečných věcí.

HRY. z á v o d y , SOUTE2E.

Papoahakapiu hráváme obyčejně na 5 kul. Vítězí
fen, kdo má nejvíc počítacích dřívek (to jsou 10 až
20 cm dlouhé větvičky n/.dnbené vnibuřezbami).

RUKODĚLNÉ PRÁCE — stavba modelů, vyřezáváni,
výtvarné hry s přírodním materiálem, zkoušky zruč
nosti a dovednosti.

Dninú se vráfte ze „slavnostního indiánského léta“
až před západem slunce. A zase postupujte tise, ne
slyšně jako praví Indiáni.

jUNACKĚ IDEÁLY — rádcovy promluvy a volné
debaty na téma junáckého zákona, slibu, hesla; a pře
devším jejich uskutečňování nejen během schůzek,
ale i mimo družinu a oddíl.
Ptej se na večerní procházce sám sebc, zda jsi
dobře připraven k vedení družiny. Zda máš plán prá
ce podrobně připraven alespoň na měsic dopředu.
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DRUHÁ DRUŽINOVKA

I. ZAHAjENt: Slavnostní forniuJkou — pokřik.
II. DRUŽINOVÉ HESLO (5 MINUT): Dohodněte se na
nějakém. Haslo by mělo být krátké a vyjadřovat
ideál nebo snahu družiny. Netopýři z našeho oddílu
inují heslo: Všichni za jednoho, jeden za všechny! .
Heslo moravské lesní Školy bylo kdysi: Mrsk, mrsk!
Co vymyslíš ty se svou družinou?
III. HISTORIE ODDiLU (13 minut): Pozvi si na tuto
Čtvrthodinku některého starého Člena nebo vedoucí
ho, nebo už předem od nich zjisti nejdůležltější da
ta z dějin vašeho oddílu. Přečtěte si případně jeden
nebo dva zajímavé zápisy z hodně starých kronik.

Dnes navečer, až dokončíš úkoly, vyjdi na hodinu
ven. Zamiř do polí za město, nebo aspoň do parku,
nebo na nábřeží, kde bude tma a klid. Zvolni krok,
zapomeň na všechny starosti — a pak začni pře
mýšlet u své družině, Stojíš s ní na začátku nového
skautského roku. Před vámi leží nekonečný oceán
času a vaše loď se připravuje k vyplutí. Kdy zvedne
te kotvy, kterým směrem se vydáte a jaká bude vaše
plavba — to záleží hlavně na tobě, rádel, rádkyní,
kormidelníkovi. Především musíš vědět, kam se svou
družinou popluješ. Žádná loď přece neopouští přístav
nazdařbůh. Ani když se vydává na objevitelskoii ces
tu. Přemýšlej tedy na večerní osamělé poutí o tom,I 4 ^
k jakým cílům chceš svou družinu dovést. N ejdřív! 1 ^

IV. HRA „NA SOCHY“ (15 MINUT): Vyber jednoho
z družiny a pak všichni ostatní zaujmou nějakou
zajímavDu nebo legrační polohu, čl postoj a strnou
na několik vteřin jako sochy. Vybraný hráč si dru
žinu dobře prohlédne, pak vyjde na piil minuty za
dveře (nebo jen zavře oči) a každý mezitím změní
svou pózu. Vybraný hráč má za úkol každého vrátit
do původního postavení.
Vyzkoušejte to postupně všichni — kdo dokáže
„opraviť* víc soch?
V. SVOLAVACÍ p o p l a c h o v a š t a f e t a (10 MINUT):
Sestavte řetěz jmen. Jak půjde rychle zpráva od
rádce k poslednímu členu družiny. Přihlédněte k to
mu, kdo kde bydlí, zapojte do štafety j telefony.
Potom si každý zapíše do zápisníku civilní jména,
přesné adresy, telefonní čísla všech Členů své dru
žiny.
VI. VÝROBA TURBANKO NA ŠÁTEK
125Irábějte
Je z březové kůry, kterou

(20 MINUT): Vyjste si přinesli

gnAoqniJl * sjíAoinřnjp pija )Q s
:(B H A O U i?n jp n a a ij

>Ilupod

i u )59| a z

gu

f

jUAoqniii A B)iAoui?njp pqnjQ '£
(B1? l OM9HS

-II?1PU!

JSOUABIS)

BSQI op BABJdÍA 'Z

BqAOUijBJp J3BA0[BIIBZ T :up[d Aijoppa

jd\rz v AxiNaod iAONiznda

zzi

*||8ii oq9AOU};ni|sd *oi(.
‘oiiaAopoqnf z — )up04J4d na| a ^e A (bq
’i|aau
•aiu8)i i|aXu8i?dzoj su oqau 'ndllio^ oqaa *iC}fSiLu ;a
.japll nqgjA oa atfasjado Xqaeidl *X>(ae|d aqaa) luaoieq
u»)S )9 eu aifaapidn e)Sf) oq^Ufmi z e (nooi|d) nap
-oÁ s if ajlaqajtns *|ios nq^ad; e eispm nqaojj ja op
ailaa '9HPCIM z | O) ap( aje ^Xqnoui au^nnqnq z uqad
e( m ^ ip u i ‘itqaeid p q sa p ip aí ai^ad n |S IISHoqp) 8N
'a)S04ZA
g u f a g A q o a a e ^ iJ o jn e p q s A o a p f J a | o A | 'n q o s p d z lu ^ q s
• u p ip a i o d a a q o l a p A p f g p z o j ip iA n a A J d o d e u i z n j p e
q a g d sn
iju i fa p n q
ipXp q e
q s } o i ta a u
* e iu o p
iis o n ^ iu z q a s n o q o jn a ) (a s n o q z X A '( q a a s id
o s e g B q a p q Q n ^ ijd e q o a u i a o q o ) p t u o jq :f )S f x o q | a i (
- a p a d 3 JS 9 W
^ I^ P ^ H
a $ a p íe a p o A s n )
A a j p u i ) U 8 j ) q a q o ) e { 9 p z o J a is n q o d a s D s i j o q p ) a iq

'aanoq op
9isiui
uiol Ba |B)spz isnui ,,qfUAo|oq‘* ^uazejzoJd e uiaupui(
S9]0ABZ oqo| ‘S!piAn oqoM
nBi}s qaAaznJ z
9qo) q as }{^nd|jd )i;^ens nopnq as |D|S|8o b ueAieq
P.u oqau ‘zajed sa as sjAB^sod ‘X) iBAOAeispojd §ap
-nq eq|ui89PN lAoqroiagpu q jaa;^it<I Bqaji ^ uiajfin
•pu m^qsupipui nouBAoA]ioui ‘njq noqel^a ajfBJqez
is 9)sjiu uiau^uiAz 'uipiisoiez §}snq ‘mpopoqA B|q
'mfnpAoqijqo e
tniapoiuiodeu j^au ‘$ids {uioAeqpz b imeiq ‘i(|oqii
{( uíaou uap ^{33 od ,,)sooAeis“ |au|uiodfj^ uap X]aa
od )8Aozjpop pupaispp $]8nui a| iuo)od \,A>iq B[piA
-ejd“ p)}9Jn saoifijd
‘$aupoqzoJ noapaf as i^Xpx
‘Xqou )|oq oq
0% ‘pe^q ‘p a z i; piu a ; ‘le q n q j ip jq o iu a i {uisaa o pqin
;i(a$n(au oa a}fndn)sod 'Aifa b a s e qXze) ]u a s lep
- 9 |A 0 apaAOp a ; ‘eiezpqop Xqe *nu]|^iup (upjqXA npoqa
'Od nqipsez ea pauH qoaapA oiqa^) a } | i;;iq { jd nqa
•OJ) atuaaqa uii( as ,,nsouA eis“ i j j 'jeppiAO aieuoqop
as {ipaAop ‘HBUAafnoq ‘)A}|U8q|iu n^A^q lu p ip o i
'fnqufqnq) nmei-mei nqoj^A
eo |iqaj)odn smou ajsXq auamq oqpiap z aaoa)Sjd
^qzjn — jaepoqXA jlluAii inau epz *raoj)S ^ipBd

rámcově na celý rok. Máš dost velkou zásobu her?
Rozhodni se také, budcš-li provádět celoročni bodovacf soutěž, uebo místo ni připravíš družině dlouho
dobou hru, rozdělenou na mnoha úsakfi (podobnou
Alvarczovi z Fuglarovy „Devadesátky**, nebo pokladu
Černého Delfína ze stejnojmenné knihy). A Jak to
bude s rukodělnými pracemi? Prolistuj starší čísla
Rádce junácké družiny, sháněj vhodné příručky, po
žádej vedoucího o radu.
^
Každý správný kluk a snad 1 každé děvče touží po
zajímavých příhodách, po dobrodružství. Kam se se
svou družinou vypravíš za dobrodružstvím? Sepiš si
zajímavá místa v okolí, která slibují silné zážitky při
prftzkiímech, kde se dají hrát napínavé terénní hry.
Kde by si družina mohla postavit své lesní doupě?
Nebo je už máte od jara? )ak je tedy na portzíni
zdokonalíte? (aké nové objekty k němu připojíte?
Indiánský stav? Polní pec na vypalováni hliněných
nádob? Nový typ přístřešku?
Když začneš na večerní procházce přemýšlet
o těchto věcech, najednou do tebe vjede velký elán,
dostaneš chnf do práce a už se ani nebudeš moci
dočkat první družinové schůzky. V novém skaut
ském roce se toho přece dá tolik udělat, tolik prožít
— jen když budeš chtítl
Hned po návratu domů otevři svůj rádcovský zá*
písník a všechny nápady a náměty k činnosti si do
něho zapiš.
Nakonec si pevně umiň. Že budeš pevně držet
kormidlo v ruce a vést drnžinovou loď k dalekým
krásným cílům, že provedeš družinu všemi bouřemi,
a nedovolíš, aby ztroskotala někde uprostřed cesty.
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Po obědě si chvilku odpočiňte a vyřežte si přitom
každý svou „kopací hůlku**. Tohle jméno jsi asi ni
kdy neslyšel — objevili jsme je v staré knize o In
diánech. Kopací hůlka je 15—20 cm dlouhý kolíček,
silný zhruba jako tužka. Nebo také metrová hůlka.
Ozdobte je v)^ezávanými ornamenty. Pak si s nimi
zahrajte starou indiánskou hru. Vyznačte startovní
čáru, pak vsuňte svou malou hůlku mezi prsty bosé
nohy (palec a druhý prst) a prudce hůlku vykopně
te kupředu. Komu doletí kopači hůlka nejdál, vítězí.
Hůlku musíte zasunout mezi prsty zdola jen koneč
kem, jinak vám uvázne mezi prsty a nevyletí ani při
sebeprudším kopnutí. Velká hůl (metrová) se klade
vodorovně na nárt pokrčené nohy a vykopne prudce
kupředu.
Při první hře s kopací hůlkou má každý jen jeden
pokus. Podruhé ji smi kopnout pětkrát, druhý a další
pokusy začínají tam, kam hůlka předtím dopadla.
Je to docela nová zábava, kterou nikdo z tvé dru
žiny jistě nezná — a přitom skutečná indiánská bra.
Jiná původní indiánská hra se jmenuje papoahakapiu. Na kraji louky položíte do trávy plochý kámen.
Deset metrů vpravo od něho zapíchnete první hra
niční prut, deset metrů vlevo druhý. Potom vyznačíte
z odložených šatů čtyři metry — první deset metrů
od kamene, druhou dvacet, třetí třicet, čtvrtou čty
řicet, všechny v jedné linii s kamenem. Deset metrů
vpravo od čtvrté mety zapíchneme třeli hraniční
prut, deset metrů vlevo čtvrtý. Tím jste vytyčili hra-

hší I tč na papoahakapiu

Nás přijali bratři a sestry, kteří s ná
mi u táboráku, zářícthe daleko do
kraje, besedovali dlonbo clo noci.

RADOSTNÁ SETKÁNÍ
TeuliUí táborák, k němuž se dosta
vili junáci a skautky /e širokého
okolí, nebyl první ani poslední. Hned
ráno, jak jsme se probudili, jsme pii
tovall k dalšiinn. Až do Čáslavi nás
doprovázeli chlapci a děvčata z Kut
né Hory. Celou cestu, dlouhou sedmnárt kilmnotrn, zpívali. A tak nám
dopolední úsek velnu rychle uběhl.
NajcKinou jsme v jiarnčí čáslav
ských, klori nás usazují ve své klu
bovně. Úplné junácké hradiště! Velký
přízemní barák, • protnutý dlouhou
chodbou. A po stranách chodby dveřa,
vedoucí do jednotlivých místností.
.Svou střechu nad hlavou tu mají
vlčata, světlušky, tí větší a činovníci.
Mají tu zasedací síně, kanceláře, do
konce i kuchyni. Však nás také nále
žitě pohostili. Škoda, že nás opět vo
laly kilometry. Pravda, hezky by se
sedělo, ale my musíme zase na sil
nici. A protože Čáslavští jdou s ná>
mí až zíi město, je nám všem veselo
U večerního táboráku, na dalším
tábořišti, se se svými výstupy po
chlubili malí, velcí, navíc i členové
Svojsíkova oddílu.- Všichni si řádí za
vzpomínali na své mládí, na první
krůčky v Junáku. .Avšak všechna tato
setkání, k nimž docházelo, ráno,
v poledne, na silnících a ve raěstf.ch, vyvrcholila 27. června večer.
Bylo to v lesích nedaleko Humpolce,
kam nás doprovodili junáci ze Světlé
nud Sázavou. V těchto místech byl
jirvuí jimácký tábor. A o čtyři roky
později, v roce 1916, zde tábořil i náš
nezapomenutelný básník. A proto tu
dodnes stojí skromný, nicméně pečli
vé udržovaný pomníček, na němž
čteme:

Zde tábořil v roce 1916 náš
básník a skaut JIH Wolker.
V upomínku L. P. 1934 Lesní
správa a katoličtí skauti
Praha
A právě tady Jsme zasedli k i>osled
nímu táboráku. Vedoucí Svoj«íkova
oddílu, docent MUDr. Ladislav Filip
— Brácha, podal hlášení o úspěšném
zakončení pěšího pochodu. Byl to
krásný a velký oheň, u něhož se se
šla junácká rodina z Havlíčkova Bro
du, Světlé nad Sázavou, Přibyslavi,
Humpolce, Kutné Hory a z dalších
měst. Někteří přišlí až z Moravy.

pouť vydali. Denní pochody a rozpá
lená silnice zanechaly stopy na nás
všech. Když jsem se v poledne se
všenu loučil, nemohl jsem .se vsak
ubránit dojmu, že by se všichni na
podobnou cestu vydali znovu. Jenže
jsem se s nimi už nestačil rozdělit
o své pocity. Napadlo mě totiž, že
každý konec je novým začátkem. Ale
to už jsmn opět cestoval. Tentokrát
už ne po svých, ale v autě k domovu,
a znovu jsem prožíval velké putová
ní. Putování, které jsem zapsal ale
spoň ve stručnosti. Bylo toho totiž
tolik, že by to vydalo na někerfík
dlouhých stránek. Ale bylo to ne
smírně krásné, věřte mi.

MILOSLAV MDLZER
Ale to ještě nebyl konec. Druhy
den, v neděli ráno, jsme jíž před sed
mou hodinou vyrazili, abychom zdo
lali poslední kilometry. Cekal nás už
jen malý kousek do Humpolce. Tam
nás totiž očekávalo nejen jujiácké
mládi, ale i přecjstavltelé MěstNV,
v čele s jeho předsedou, kteří nás
přijali v zasedací síni. Nejenže nás
hezky přivítali, ale nezapomněli se
také zmínit o práci junáků, kteří pro
naši republiku vykonali kus poctivé
a záslužné práce. Jen sami luimpolečlí přispěli iieiiuilým dílem k splnění
jciiáckého závazku MHR.
.Na rozloučenou se zapisujeme do
pamětní knihy, dostáváme na památ
ku knižní dárky a odcházíme si pro
hlédnout muzeum slavného humpo
leckého rodáka Aleše Hrdličky. Touž
bylo téměř jedenáct hodin a do dlaž
by zdejšího náměstí se opíralo prud
ké letní slunce. Slunce, Jež nás do
provázelo celou cestu.
Bylo by přehnané tvrdit, že ti, kte
ři celou cestu ve zdraví skončili, se
necítili ani trochu unaveni. Ani Já,
který jsem družinu celou cestu věrně
doprovázel — šlapal, táhl kolosáň
a podílel se na všech podnicích —
jsem se zrovna svěží necítil. A to
bych mohl být synem kteréhokoliv
z těch, kteří se na tuto namáhavou

VLAJKA VZHŮRU LtTl
FOTO L, ZfclLlNKA

PPiKLADNÝ C m ®
Jisté žádné vlče z 8. oddílu vodních
skoutů v Mladé Boleslavi si nepredstavovolo, když odcházelo na první schůz
ku svého oddílu k jezu no Jizeře, že
zažijí něco tak vzrušujícího a dramatic
kého. Událo se to 27. května letošního
roku.
Když byli všichni chlapci rozděleni do
šestek a připravovali se k závěrečné
hie, stoupl si jeden z nich, přesto, že
všichni byli několikrát předem nopomřnáni, oby se o to nepokoušeli, na oce
lovou konstrukci můstku, u kterého chy
běla prkenná podlaha. Poveí Slemín
chtěl přece jen ukázat ostatním, že on
jo odvážný o šikovný, že se nebojí, proč
to stólé napomínání. Vkročil no ocelo
vou konstrukci, nojednou mu uklouzlo
noho, chlapec ztratil rovnováhu a spodl
rovnou v oblečení do vody. Proud ho
odnášel plnou silou do mlýnského náI

TROCHU

h ud ebn í

HISTORIE

Výchova junáků h skautek v přlrudň
a pro ptiroflu dávala podnétf pro nále
žitá uplatňováni také v hudbě u zpěvu.
1 kdjž toto téma nebylo doposud sou
stavně zpracováno, jc třeba učinit první
krok. Tedy jen letmý pohled do tohoto
úseku juttáckého života. Hlavně bych
chtěl zdůraznit výchovnou tendencí hu
debně zpěvní na charakter mladých lidí.
Pochody Junáků a divčich oddílů do
volné přírody byly zpestřovány faiiíérau.l (trubky), které ohlašovaly příchod
oddílu k , vesnici, městečku. Troubení
řuníárek sě střídalo za pochodu se zpě
vem. Slo se tábořit a bylo slySet fanfárky. Ozývaly se u táboráků, zpěv, hud
ba a faníárky hlaholily při zahajování
lesních škol 1 jiných slavnostních přile
žltostech. Ranní rozcvičky v táborech
byly také zahajovány fanfárkaml a zpě
vem a dokonce 1 skautské budíčky ne
dělních Junáckých slavnosti byly ohla
šovány „skautskou dechovkou".
Zpívaly se národní písně střídavě s pís
němi výlučně skautskými, fanfárky trou
bily motivy pochodové a funácké de
chovky vyhrávaly všem lidem. Nechybě
ly ani kytary a mandolíny, které také
Často hrály do pochodu. Utvářely se
I dívčf pěvecké soubory, menši orches
trální skupiny, které pěstovaly umělou
i národní píseň a komorní hru. Uplat
ňovaly se pak při akademiích a jiných
příležitostech. Při velkých setkáních ju
náků se vytvářely jakési Improvizované
hudebně pěvecké festivaly, kde byla za
stoupena vedle trubačů také junácká de
chovka (1912 pod hradem Lipnicí, na Cí
sařské louce v Praze aj.).
V neděli dopoledne často Junácké de
chovky vyhrávaly no náměstích českých
a moravských měst (Hradec Králové,
Místek, Ostrava, Brno □).). Byly pořádá
ny ,,Skautské hudebně pěvecké akade
mie", jak tomu bylo např. v roce 1929
v Místku, kde pořad akademie vyplnili
nejen místní Junáci, ale také z Frýdku•Llplny. Tyto pořady byly vyplněny hud
bou, zpěvem, tancem, recitací a hrami
vlčat. Náplň života mladých Udí tok do
stávala estetickou formu.
Je třeba, aby se hndba i zpěv staly
doplňkem výchovy mladých právě pro
pnznávánf ušlechtilého lidského spole
čenství v rámci celonárodní výchovy.

Prof. PhDr. JAROSLAV SLAVICKÝ

honu. V tu chvíli všichni chlapci ztrnuli
a zatajil se jim dech. Jediný, kdo nez
tratil duchopřítomnost, byl Jiří Janáček
— Akelo. Vrhl še do prudkého proudu
ledové vody, zběsilou silou se vrhl
vpřed, neboť chlapec ve vlnách před
ním byl bezmocný. JeŠte dvě, tři tempo,
ještě kus — teď konečné byl chlapec
na dosah, konečně Jej uchopil a táhl
z nemilosrdné vody ven. Společnými
silami se nakonec podořílo malého
chlapce vytáhnout na břeh, obléci do
suchých šatů od ostatních vlčat a taxi
kem dopravit domů. Takto dramaticky
tedy skončila první schůzka vlčat 8.
oddílu vodních skautů.
Příkladný čin br. Janáčka — Akeíy
nezapomenou vlčata nadosmrti. A vždy
sí vzpomenou no to, že správný Junók
Je ochoten pomoci každému, kdo potřobuje jeho pomoc. Jak říká zókon
i slib, jak se tomu učí od dětství vlčota
i světlušky.
- jb -

VOLÁNÍ LESU A STROMU • VÁCLAV VURM •
Lidé,
Jsme
jsme
jsme
jsme
Jsme
jsme
Jsme
Jsme
jsme
Jsme
jsme
jsme
Jsme
Jsme
jsme
jsme

krovy vašich příbytků a dveře, kterými denně procházíte,
voše stoly k práci a k besedám v podvečer,
lože, do kterých uléháte znaveni,
stěny vašich kolébek a rakvi.
trámoví vašich bludných lodí, ukazatelé cest,
rukojeti vašich seker a motyk, ozvučné desky houslí.
zdroje plodů, knih věd a básní, oděv váš.
teplo vašich domovů za dlouhých mrazivých nocí,
stíny pod sluncem, když žárem léta pálí.
stíny bystřin, zásoísárny čistých vod,
hradby luk při březích dravých potoků,
barevné kulisy rybníků a řek.
věrní strážci hranic vaší země milované.
symboly touhy růst o vlídné dobroty,
obrazy nadějí všech, kdo nás zde vysázeli,
pamětnici časů, slíbená vaše budoucnost.

Lidé,
Slyšte ve větvích šelesty vánků a v hvozdech skučení vichřic,
slyšte naše voláni a varovnou prosbu, k záchraně vaší.
Dejte stromům růst
a neničte
^
a ochraňujte lesy!

#

KRONIKA n e j v ě r n ě j š í •
Škoda, že jsem neznát zaklinadlo,
b jehož pomoci bych si přičaroval
křidla, s nimiž bych o prázdninách,
které už jsou skoro za námi, létal od
tábora k táboru. Nemusel bych věčné
zápolit s časem, spoléhat se na ne*
j»sté dopravní prostředky, čekat na
autobusy a vlaky, Jež nemohly zdale
ka stačit k tomu, abych se mohl
rozjet do v5ech míst, kam jsem chtěl,
pozdravit všechny oddíly, které jsem
chtěl navštívit.
Býval bych zavítal do malebných
zákoutí na Šumavě, ale mohl bych
zamířit i do Českého ráje a Krkonoš,
zaletět až do Jeseníků a Beskyd, při
stát na prosluněných loukách upro
střed lesů, snést se k tichým hladi
nám rybníků, na břehy řek, nezapo
menout na jediné místo, odkud by
zazníval šťastný dětský smích. Jediné
tok bych stačil, 1 když jen nakrátko,
navštívit všechny tábory, rozseté
v nejhezčích koutech naší vlasti.
Letošních táborů, mnohem pěkněj
ších než loni, bylo totiž tolik, že kdy
bych o každém z nich napsal nece
lý půlstránkový Článek, vznikl by lím
tlustý strojopis, obsahující patnáct
tisíc řádek. Jenomže se obávám, a
zřejmě oprávněně, že žádný sebevět
ší záznam není s to postihnout vše
chny zážitky, vznikající v neopako
vatelném prostředí romantických her,
výletů, nočních hlídek, závodů u
ohňů. Žádné písemné svědectví ne
může docela vystihnout bezprostřední
táborovou poezii, okamžiky, Jichž je
na každém táboře tolik. Že čas tu le
tí rychleji, než kde jinde. To však
neznamená, že by měly zapadnout.
Načpak. Nejvěm ějl je totiž zazname
nala dětská srdce.
jsou to vlčata a světlušky, junáci
a skautky. Letošní prázdniny prožili
v patnácti stech táborech. Právě tito
mladí lidé si hluboko ve svém nitru
odnesli kroniku nejvěmější. Kroniku
radosti a krásy, v níž budou listovat
za dlouhých zimních večerů a znovu
prožívat svůj velký tábor.
- ra m -

Tábor 2. oddílu příbramských junáků

NEPŘEHLÉDNĚTE!

PRO ZRUČNÉ RUCE

BRATR MIREK BRYCH. PŘEDSEDA
ORGANIZAČNÍ RADY, žádá sběratele
junáckých razítek o zaslání otisku oddí
lových, střediskových, okresních a kraj
ských rad Junáka.
Zasílejte na adresu: Mirek Brych,
Cukrovarnickó 73, Praha 6.

8
PROVÁZKOVÝ STAN
Potřeby: 12,15 m tenkého provázku,
2X1 m tyčka se zatlučeným
hřebíčkem nahoře, šest ten
kých hřebíčků, měřidlo, se
kera nebo kladívko.
Rozděl družinu nebo oddíl na libo
volný počet skupin (minimálně čtyř

FOTO S. ŠEBEK

Až už se vypravíte na výlet, nikdy ne
zapomeňte, že právě příroda má pro
vós přichystáno nejedno tajemství, jež
dotvořeno vašimo rukama, způsobí rodost Jok vám somotným, tak i vašemu
okolí.

členných). Každá z nich bude mít za
úkol pMtavit co nejrycbleji kostru
stanu typu „A*‘ (viz obrázek) pouze
užitím shora vyjmenovaných pomů
cek.
Rozměry „stanu" jsou následující:
délka 1,6 m, šířka 1,2 m, výška 1 m
a délka upínaček 1,5 m. Provázek
musí být použit vcelku a při správ
ném měření má zůstat asi 5cm délky
provázku.
Tento závod velmi dobře ukáže.
Jak si která družina umí zorganizo
vat práci.
ING. JANlK

Vezměme si například samorosty. Na
še výlety do přírody budou mít nový
cíl, budeme-lí sbírat zkroucené větve
nebo kořeny stromů k zhotovení nejrozmanitějŠích plastik. Moteriál k nim
najdeme na břehu potoků (vymleté
břehy, naplavené dříví), na místech po
lomů (vyvrácené stromy), na přehrad
ních jezerech a přímo v lesích. Vhodné
větve najdeme pod borovicemi, nebo
můžeme použít i malý uschlý stromek.
Vytrhneme jej ze země a na dolní čás
ti kmínku a kořenech spatříme při tro-
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KLIĎÁNKO. ŽELVIČKA

I I I

Hardy s Rosomákem se proto málem pohádali. Prý
je „semafor" těžký, ttrdll Hardy, zatímco Rosoniák
se s ním chtěl vsadil, že i malé vlče se musí naučil
semaforem vysílat a přijímat za dvě hodiny. Nakonec
by byl Rosoniák málem vyhrál ten docela nový dvojpatrový turbánek, který sí Hardy přinesl jako trofej
ze Svojsikova závodu, protože se tento baculatý jinoch
naučil tajům semaforu za necelou hodinu. A tak byli
spokojeni oha — na Rosomákova slova doělo a Hardy
uměl semafor. Ten se pak naparoval! Kliďánko, žel*
vička!
Semaíoiová abeceda, kterou sestavil jíž v roce 1793
především pro námořní účely Francouz Claude Chappe, je uspořádána pro snadnější zapamatování do sed
mí kruhů. Prohlédněte si pozorně tabulku na straně 6
v 17. čísle XXXll. ročníku JUNÁKA a učte se podle ní.
Kdybyste se ovšem snažili zapamatovat si každý
znak semaforové abecedy podle obrázků, trvalo by
vám učení dosti dlouho.

X

Musí se na to od lesa, nejlépe hned prakticky
s praporky v ruce, nebo í bez nich *— signalizovat
můžeme přece i pouhými pažemi. Učit se začneme bud

šc (ontozie různé tvory, připominojici
nopř. ptáka, tanečníka, rybu apod. Buď
najdeme jiz hotový tvar, nebo je] tepr
ve doma dotvoříme.
Samorost musí být před dalším zpra

ve dvojících, nebo i s celou družinou — jedeo vysílá,
ostatní přijímají. Pak se vystřídáte, abyste si zvykli na
vystláni i na příjem.
Nezapomeňte ale, že přijímající vidi písmena obrá
ceně, než vysílající! Signály (písmena) na našich
obrázcích jsou znázorněna tak, jak je vidi ten. kdo
přijímá.
ZÁKLADNÍ POLOHA PRi VYSÍLÁNÍ: obě paže jsou
zkříženy dole před teleni. Do této i>olohy sc při běž
nóm vysílání vracejí praporky po každém vyslaném
slovu. U jednotlivých písmen se přechází přímo z jed
né polohy do druhé, ovšem ne příliš rychle, plynule,
ale s krátkými přestávkami. Při nácviku však přechá
zejte do základní polohy po každém písmenu.
Všechny polohy provádějte naprosto přesné, aby
byla písmena dobře čitelná. Paže mějte v loktech pěk
ně napnuté, nepokřivené, dbejte na správné úhly —
kruh je dělen po 43''. Tyčky praporků uchopte audhmatein a jejich konce zasuňte do rukávů, tak zijrs
tile jejich správnou polohu!
Při nácviku vysílání a piíjmu začínáme s prvním
kruhem — signály vysílanými jednou paží.
A tak tedy ‘— začínáme! Tužku nebo křídu do ruky
a na papír či na tabuli si můžete překreslovat znaky
přsineii jmí-noduchýnii čarami.

o před prachem nebo vlhkostí těmito
způsoby:
1. Silné zředěným nitrolakem (ředí se
acetonovým ředidlem, které dostane*
me v obchodě s barvami a laky).

covóním suchý. Dóme jej proto proschnout ke kamnům nebo no slunko.
Z vlhkého dřeva se vlákna oddělují,
tiepi, a proto r>ení možno povrch dobro
vyhladit. Přebytečné větve nebo suky
odřízneme pilkou (ohonkou), sekyrkou
nebo jen nožem. Dřevo zbavíme kůry
a lýko nejsnadnéji tok. že je několik
dní máčíme ve vodě. Podle našeho vý
tvarného záměru všuk můžeme kůru po
nechat Vlhký samorost můžeme i Ivaro
vat svazováním slobíích čóilí. Povrch
po uschnutí dokonale vyhlodíme skel
ným papírem nebo střípkem skla Upro
vený samorost konzervujeme, t. j. chřá
níme před rŮTnýml rmvětmr* »oímí vlivy

2. Bílým nebo bezbarvým krémem na
boty. rozehřátým o pak v slabé vrst
vě nanošeným na samorost. Po ttuh
nuti vyleštime suchým flanelem.
3. Včelím voskem rozstrouhaným a roz
puštěným v benzínu (do 0,1 litru
benzínu 20 g vosku).
4.

Mořidly na dřevo rozpustnými ve
vodě nebo v líhu. Dostaneme je také
v drogerií nebo v obchodě s barvami
a laky. Návod na ředěni je přiložen.
Samorost natíráme hadříkem tok
dlouho, ai se no povrchu přesto
nou dělat krupíčky.

Ať uz použijeme kte-^éhokoliv konzer
vačního způsobu, samorost natíráme
několikrát zo sebou o vždy leštíme fla
nelem. Samo-'osty jsou vkusnou ozdo
bou každého bytu, společenských míst
ností i kluboven. Velkými samorosty
můžeme vyzdobit i prostor junáckých
letních táborů.
Námětů vsak je celo řada. Móte-lí
rádi rukodělnou práci a navíc jste
obdaření fantazií, kupte si příručku „Z
odstřižků, z modelitu. ze slámy. .
kde
Marie Talorová shromáždila no 94
stránkách osmerkového formátu nejdů
ležítější rady jak o modelování, tok
o prácí z textilu, z papíru, ze sádry
ze skla. z kovu, o kresbě, malbě í gro
fické technice. Nápaditý a poučný text
doprovodil ilustracemi Ivon Urbánek.
Už 2. vydání vyšlo v Mladé frontě.
- jb -
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A je první písm&no v abecedě, nejjednoduššf v se
maforu. Jeho zrcadlovým obrazem je G. U písmene
D sl pamatujte pomocné slovo Dlouhý (ruka nahoře
to znázorAuje). Potom sl procvičujte protilehlé dvoji
ce B a F (b afl), C a E (vymysHte-U pomůcku, napištel), skládejte slabiky Jako např. BA, DA, FE, AB, atd.
a za chvíli již budete moci vysílat a číst slova EDA,
BÁBA, ABECEDA, CEFFÉE, DÉDA (háčky a čárky se
nevysílají). Vymýšlejte sl sami další kombinace z pís
men, která již znáte.
A teď pozor! Pamétl pomůžeme další skupinou po
mocných slov.
I

— paže znázorňují úvoz — Je to písmeno U
?— paže znázorňují rovinu — je to písmeno R
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Chceme-li vysílat Číslovky, vyšleme nejdříve signál
,,č ís l ic e **, což znamená, že další značky jsou čísly,
nikoliv písmeny. UktmČení číslovek označíme vysláním
písmene J, což znamená „PiSMENA**.

>— paže tvoří pravý úhel napravo — je to písme
no P

[Signál „ČÍSLICE** a „KONEC CISLIG** se podle ně
kterých zahraničních příruček provádí zkřížením obou
paží nad hlavou,'NULA je vyjádřena písmenem J.)

Všichni znáte jistě úsloví „jedna paní povídala*'.
V semaforu nám pomůže objevit, že obrácené P zna
mená J a zapamatovat si obě písmena.

Vysílání zprávy zahajujeme tak, že vysílající zaujme
polohu písmene R a kmitá oběma pažemi nahoru a do
lů (výchylka v obou směrech až po písmena U a N).
To je signál „POZORl“ . Přijímající odpovídá písmenem
R. Zmýlíme-li se při vysílání, dáme signál „OMYL**
(obrácené L) a opakujeme celé slovo od začátku. Rozumíme-ll vyslanému slovu, odpovíme R a vysílající
stanice pokračuje. Nerozumíme-lí, vyšlém N — vysí
lající stanfee musí vyslat celé slovo, znovu.

Nakresleme si písmeno X, které se vyslovuje jako
dvě hlásky I a X. A opravdu, svislým rozpůlením do
stanete semaforové polohy > = I a < — X.
A ted Již můžete vysílat velmi mnoho slov. Vysílejte
třebas: JUNÁK, URAGAN, BEDNA, JEDEN, BURIAN, KU
KAČKA, MODŘÍN atd.
Zrcadlové skupiny písmen nám pomohou zapamato
vat slova KáVa, MaSo, HáZet, jméno olympijského
běžce Oweuse připomene příbuznost písmen O a W,
anglické slovo QuerY (Čti kwíry) = otazník, připo
míná semaforovou příbuznost písmen Q a Y.
Zbývají nám již jen čtyři pojohy:
písmeno L — Levá ruka nalevo nahoru, prava vpra
vo dolů — á k němu opačný signál „OMYL** —
písmeno T, a k němu opačný signál „ClSLICE".
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Nu " a teď již můžete vysílat a přijímat všechna
slova. Zbývá Jen poctivý trénink.
Číslovky nemají v semaforu zvláštní značky, jsou
to polohy písmen z počátku abecedy. Zapamatujte si,
Že sudá Čísla jsou v základních vodorovných a svis
lých polohách:
2 — B, 4 — D, 8 ^ F, 8
H.
Liché číslice jsou poleny mezí nimi:
1
A, 3
C, 5 ■
— E, 7 — G, 9 * I,
V semaforu je nula vyjádřená jako K.

Konec slova vyjádříme jedním kruhem, který opíSeme před sebou pravým praporkem, konec věty dvěma
takovými kruhy a konec zprávy třemi kruhy, které
opíšeme oběma pažemi.
Nu — a to je celá semaforová věda. Nyní sl ještě
jednou dobře pročtěte všechny naše „finty** a zkuste
hned vysílat a číst. A napište nóm, jak dlouho vám to
trvalo, než jste se semafor dobře naučili.
'

RNDr BOHUŠ URGOSÍK
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INTARSIE

■■■

iHtarslc — umfelťí vyktAdiíiií dřeva — patři mezi
staré techniky uméleckého řKinusla. NejCastéji se » iil
sctkdte uu starém nábytku. Možná,
zrovna vnáe
hablCkn má starý sici stroj, u něhož je pracovní
deska vyložena barevnými dřevy, nebo dokcmco perletí a kovem. Dnes už se této techniky pM výrobě
nábytku nepoužívá. Pouze ojediněle mňžete vidět
třeba dvířka u skříňky, která jsou sestavena z tma
vých a světlých pruhu dřeva.
Dýha je tenký list dřeva a používá se v nábytkář
t li
ství, Dříve se všechen nábytek dělal ze silnějších
nebo slabších prken, tzv. masívů. Takový nábytek Je
nejen těžký, ale tuké velmi drahý. Je proto výhodnější
nnloupat nebo nuřeznt z drahého dřeva dýhy a těmi
potom polepit desky z lehkého u méně hodnotného
dřeva.
Některé dřevo nemá viditelnou kresbu (iiu prftře
zu stromu byste těžko spoěíluU letokruhy]: Jsou to
:> iiapr. javor, lípa, olše, vhodné zejménu pro podklad
Inturele. líná dřeva, např. dub nebo jasan,. Jsou tvrd
3 ší a řezání takové dýhy je značně obtížné. Mahagon,
který se snadno láme po délce (po letech] raději
předem podlepíme lepící páskou. Používáme pásku
z
co
možná nojtmiSÍ, aby případná vrstva lepenky ne
lA
byla příliš ellná. Isou-ll dýhy příliš suché a lámou
se, měžemo je mírně navlhčit po obou stranách. Alo
opravdu jen mírně! Jinak se po seschnutí dýha krou
tí a vznikají velké mezery.
>
Návrh pro první iiitarsíl sl vyberte co nejjednoduSSf. Čtverce, obdélníky apod. Teprve při práci si
ověříte získané vědomostí a obohatíte se o zkuSn
nosti, které se nelze naučit jinak, ntíž prací. V pří
padě takového jt^d^oduchóho návrhu můžeme kreslit
přímo iia dýhu. liiiuk nakreslíme obrázek nejprve na
papír, /. něhož teprve přenášíme kresbu na dýhu
(nejlépe světlou). Kopírovací papír raději nepouží
vejte, na světlé dýze zanechává viditelné stopy. Lépe
jo kresbu nn zadní strunft naCenUt měkkou tužkou
( e R] opatrně jioložit na dýhu a astrou tvrdší tužkou
obtáhnout obrysy.
lU
Jako pracovní podložku při vyřezávání použijeme
Z
&A rovnou, ne příliš tvrdou plochu (laťovka, silnější
překližka). Nožíkem, který držíme Jako tužku, vy
řízneme nakreslený tvar, prázdné okénko podložíme
Gi jíiiou dýhou, pevně přítiskneiu a nožíkem ho Ifdicc
objedeme. Vyříznout potřebný tvar přímo je dost ob
tížné. Proto stačí slabým řezem jen označit tvar a doříznout až po odl<^en( vrchní dýliy (podkladu). Malé
děli mohou označovat tvar ostrou tužkou. TOTtto
způsob jo sice jednodušší, ale málo pNeiný.
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Kuchyňský nůž použitelný pro Intarsováni
Obrazec vsazujeme do vyříznutého otvoru ze spo<lnl strany, zamáčkneme a přilepíme lejionkou. Nikde
sc nesmí vsazované dýhy navzájem překrývat. Když
jsme vysadili všechny části kresby, naklížíme prácí
na sololit, překližku, dřevotfísku nebo laťovku lepeiikoii nahoru. Po zaschnutí lepenku opatrně seškra
bomo kovovou škrabkou, vybrousíme jemným brus
ným papírem a potom lakujeme nebo voskuje
ine. Pokud nemáme možnost nechat svmi prácí
lakem prestřfkat, pak raději vtiliine pro povrchovoii
cl lakem přestřikat, ríKlějl volíme pro povrchovmi
úpravu vosk. Lak nanášený štětcem nevytvoří doko
nulou plochu. K voskováni je nojvhodnějSÍ včelí vosk
rozpuštěný v technickém benzinu 1:5 s přidáním
dílu terpentýnu.
Než začnete s opravdovou intarsií, můžete zkusit
dýhy stříhat a nalepovat na zbytky sololitu nebo
překližky. I taková práce může být hezká u zároveň
se blíže seznámíte se dřevem a jeho krásou.
VÉRA A FRANTIŠEK NICOVI
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? MAŠ SILNOU VŮLI ?
Silná vůle je záklodcm úspěchu. Máš
|I7 Chceš-li se o tom přesvědčit, odpo
věř no tento dotazník. Zo každou otáz
ku, no kterou odpovíš „ono", dostaneš
dva body, zo nerozhodnutou 1 o zo
zápornou 0.

'Aqo^dsneu o juoujo{r,r
uef ui3,fpn š|Xq ioaiz f|ao od p Xqo
'*|.seoqoeu 'tOAOqoXAOJd os oupo|snp 0|0
■n|ouiod zau oq^uif oiu opnqzau i( n,
pozod oqas ou jS (op ‘Z l ^osa j|-souqos
-opofq -juipuiiou 0|tiA of OZ op Zl PO
Moroiiods jjnA noAS os iXq soj^nui 'npoq
9Z -

OZ i|-?!?(P<IO 'llpos špoq iuXn

1. Dovedeš dlouho o bez přerušení vydržet u práce, která tě ne
baví?
2. Dovedeš překonat obvyklou nesmělost, když máš vykonat nějaký
nepříjemný úkol?
3. Dovedeš se ovládnout, když proti tobě letí brouk nebo jiný
hmyz?
4. Máš-li držet životosprávu, odoláš všem pokušením, která tě od
ní odvádějí?
5. Dovedeš vstát brzy, i když jsi ještě rozespalý?
6. Dovedeš překonat strach z cesty letadlem nebo po moři?
7. Vezmeš si bez váhání nepříjemný, ale prospěšný lék?
8. Dovedeš sl poručit, abys šel k zubnímu lékaři hned, a ne „až
později"?
9. Jsi-li svědkem neštěstí, přiběhneš rychle na pomoc, i když
nerad vidíš krev?
10. Dbáš no dobré oblečení i doma, když jsi unaven o jist. že té
nikdo nepřijde navštívit?
11. Když máš věci v nepořádku, poručíš si. abys je dal ihned do
pořádku?
12. Odpovíš bezodkladně na dopisy?
13. Dovedeš, když máš dokončit nějakou nutnou práci, odolat po
kušení přátel, kteří tě chtějí odtáhnout k zábavě?
—ZR—
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se poraďte se zkušeným odborníkem. Vedle krbu je nutno
umístit do klubovny í normální kamínka, která ovšem musí
mít vlastni komín úzkého profilu. Jeho spojitost s krbovým
komínem je třeba řešit již v projektu. Místnost, ve které
se zatápí jen občas — a to je případ klubovny — v tuhé
zimé velmi promrzá, a za této situace se krb stává jenom
dekorací; pomohou jedině vydatná kamna.
A nakonec připomínka, která bude snod pro většinu od
dílů zbytečná: Klubovna se před každou schůzkou nochází
ve vzorném pořádku, zometená a zbovená prachu, v zimě
je tu předem zatopeno a přinesena zásoba palivo. To ob
starávají úklidové služby, dvojice, podle předem stanoveného
soupisu.
Ař ve své klubovně prožijete jen somé hezké chvilkyI
•
skla pok nasodíme na rub rámu, který jsme zhotovili z po
délně rozřezaných březových větví, a upevníme Je no okra
jích pomocí šroubků. Sroubky, opatřené podložkami z tuhé
lepenky, nedotohujeme až k samému sklu, protože pod
hlavičkami šroubků budeme vinout drát, který zpevní zorámovoný celek. Teprve pak šroubky opatrné dotáhneme.
Oznamovatel, mapa, „aktuality**, portrét ABS‘ —* to jsou
hlavní součástí ^stěnového inventáře". Až když jsou umístě
ny, uvažujeme o další výzdobě, pokud ovšem zbylo ještě
místo. Není rozhodně podmínkou, že v klubovně musí být
zapir>ěn každý volný kousek stěny; .preplácanost* na kráse
nepndó.
Co tedy umístit na zdi, jestliže ještě nějakou nóplě vy
žaduje?
Březové pláty s vypálenými osobními značkami přísluš
níků oddílu, nebo se symboly táborů, originálně vyřešenou
tabulkou, která ukazuje umístění družin I jednotlivců v od
dílovém bodování, samorosty a jiné vhodné rukodělné vý
robky. Ale tady pozor — na stěnách do výše postavy nesmi
být umístěn žádný hrotitý předmět, o který by se někdo
mohl zranit V klubovně přece hrajeme nejrůznější hry!
Vlajky zavěšujeme do klubovny jen v přípodě, že jde
o klubovr^u dosti rozměrnou, kde může být .slavnostní kout".
Vlajky tu jsou chráněny před prachem obalem z průhled
ného PVC.

Důležitou součástí klubovny Je osvětlení. Bývá to origi
nální lustr, ve stylu zařízení klubovny, vizitka rukodělného
mistrovství oddílu. Na připojeném nákresu je jedno z mož
ných řešení lustru —> typ „bisoní hlavy". Lustr zařídíme na
dvojí přepínání. Na plné světlo, které potřebujeme pří
psaní a ručních pracích (ať je skutečně vydatné, nesmíme
si kazit zrak), a na intimní osvětlení při besedě a zpěvu.
Lustr umístíme raději výš než níž — myslíme opět na hry.
Zmíním se krátce o krbu. Kouzlo krbu není nutno zdů
razňovat, o l e . . . Postavit dobrý, skutečně nekouřící krb, je
kus umění. Nespoléhejte se tu na příručkové návody, raději
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v sobotu 13. o v n ed ěli 14. červno se konal v Roztokách u Prahy
ju b ile jn i sra z skautek na počest 55. výročí vzniku d ívčíh o skoutingu.
S e ilo se zde n a 1200 d ě v ča t z c e lé rep u b liky, a b y se zú častn ily
nejenom slavn o stn ího sh rom ážděni no nód vo ří roztockého zám ku, o le
h la v n ě ju n á ck é p o u tí, se vSeml a tra k ce m i, které k tomu p a třily . P ře 
h líd k y m ladých ta len tů ve zpěvu, re c ita c i a scén ká ch , před staven í

loutkového d iv a d lo , lo so v á n í, různých sportovních d is c ip lin , tá b o m ické
žkoly a d a lšíc h so u téží. D évčoto toké b esed o va la s čle n k a m i první
družiny So sa n ek a r>okonec p ro šla obvyklou trasou je jic h vychózeh.
N a n o ie m sním ku vid ím e d ěvča ta ve výtvarném koutku, kde si m ěřily
své t ily pří m o lo vá n i, m o d elo vá n i, le p e ni i t e it ílii o pod.
Foto : S . S E S E K

