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BÝT PŘÍTELEM A POMOCNÍKEM
Dovedu $i vás živé představit, jak prohližite nové číslo na

šeho měsíčníku. Vždyť stojíme nejen na prahu roku 1970, 
ale i na prahu 26. ročníku. Nechci se však zabývat rokem, 
který je už za námi, chci se především zabývat tím, co nás 
čeká. A není toho zrovna málo.

Stavíme klubovny, připravujeme se na jarní období, začí
náme myslet na letní tábory. No této cestě vás bude věrně 
provázet Junácký činovnik, jak se nyní náš časopis jmenuje. 
Zůstáváme nadále metodickým časopisem, jehož hlavním po
sláním je pomáhat všem činovníkům v jejích náročné prácí.

Navíc se však chceme v daleko větší míře než dosud vě
novat i našim rádcům o rádkyním, chlapcům a děvčatům, na 
nichž spočívá nemalá zodpovědnost poctivého vedení junác- 
kých družin, které jsou základem dobrého oddílu. Nemyslete 
sí však, že metodické listy Rádce, které jsme pro vás při
pravili, jsou jen výlučnou záležitosti redakce a nejbližších 
spolupracovníků. Naopak. Rádi uvítáme i vaše nápody. Všichni 
$i $ radostí přečtou o životě a prácí vaší družiny, o vašich 
úspěších i o tom, nkde vás boto tlačí".

Třeba jste přišli na novou hru. Pošlete jí. A pište jak 
umíte. S úpravou a stylizací si příliš hlavu nelamte. Bude-li 
třeba, redakce samo upraví váš příspěvek. Nezapomínejte 
na drobné a zajímavé zprávy. Uvítáme také kresby, zvláště 
skautský humor, ale í ostatní projevy vašeho výtvarného na
dání. A pamatujte, že v tisku se nejlépe uplatní perokresby!

Další obsah časopisu, na němž se podílí stále větší okruh 
odborných spolupracovníků, budeme samozřejmé neustále vy

lepšovat. Jde především o oddílovou praxí, ale i o další ná 
vodné, odborné a ideologické články, rozhovory s význačnými 
osobnostmi, majícími vztah k našemu hnutí, kursivy a zajíma 
vosti. V jednotlivých kapitolách vás seznámíme s historií na 
šeho českého junáctví, v rámci oslav 25. výročí osvobozen 
naši republiky se dočtete o skautech-odbojárích, kteří v ob 
dobí 2. světové války přispěli k vítězství nad fašistickými oku 
panty.

Zárukou úspěchu je však vaše spolupráce. Je proto no- 
nejvýš radostné, že nám chodí spousta dopisů od starších 
činovniků, ale i od mladších vedoucích oddílů a družinových 
ródců. Přáli bychom sí, aby náš redakční stůl praskal pod 
tíhou i závažností vašich příspěvků. Nezapomínejte, že potře
bujeme i dobré fotografie, v nichž bude zachycen život ze 
všech oborů skautské činnosti.

Takový bude nás časopis, jak budeme vynalézat jeho mož
nosti, spolutvořit jeho myšlenkovou a obsahovou náplň, spo- 
Tuobjevovot nové hodnoty; jak zkrátka budete se svým ča
sopisem spolupracovat, aby se stal skutečným přítelem a po
mocníkem v životě a ve skautské práci, organizátorem našeho 
poctivého úsilí, jež rozvíjíme ve prospěch mládeže a  naší 
socialistické vlastí.

Konejme svou povinnost, nepolevujme ve svém nadšení. 
Pamatujme na dobré skutky, jichž je v dnešní uspěchané 
době tolik zapotřebí. Ať nás v roce 1970 provází radost 
z naší práce a mnoho vnitřního uspokojení.

MILOSLAV MOLZER

lU N A U S K O U
Rodina a řádná rodinná výchova mají určující význam pro 

formování osobnosti a  mravního vědomí naší mládeže. Ro
dina je hlavním výchovným činitelem, neboť rodiče vycho
vávají své děti od nejútiejšího věku a kladou základy, na 
nichž pok spočívá další vývoj osobnosti mládeže, zvláště po 
sttánce mravní.

Prostřednictvím rodičů se dítě seznamuje se světem a  spo
lečností o přichází do styku s jinými lidmi. Pro dítě jsou 
rodiče přirozenou a největší autoritou. Tato autorita, zalo
žená na pokrevním svazku, trvá výhradně do té doby, dokud 
na dítě nepůsobí jiné výchovné vlivy.

Když však dítě přichází do věku, kdy nastupuje do školy 
a  rKivazuje v ní další známostí, je  ovlivňováno při vlostní 
tvorbě osobností dalšími činiteli. Především poznává své uči
tele, kteří se pro něj vedle rodičů stávají novou autoritou, 
a  to zejména v poznávání světa a jeho přírodních zákonů. 
Rodiče dítěte počínají pak pociťovat, že někdo třetí začíná 
dosud jejich bezvýhradnou neomezenou autoritu zeslabovat. 
Školní prostředí pak značně působí na další dovytváření 
osobnosti mladého člověka. Kolektiv třídy a noví kamarádí 
začínají tříb it jeho zájmy. Čím více dítě dospívá, tím více se 
zmenšuje výchovná síla rodičů a školy a  dítě se stává sa
mostatnějším. Hoch o dívka jíž sami začínají přemýšlet a  ze
jména proxivají velké rozpory mezí slyšenými slovy rodičů 
a  učitelů a činy některých dospělých osob. Prožívají vnitřní 
boje mezi svými ideály a holou skutečností. Projevují zvýšenou 
kritičnost, která je  někdy vede k určité revoltě vůči dospělým. 
Počínají toužit po svém vlastním sebeuplatnění, které v ro
dinách a  ve škole nenolézají. A začínají je hledat mezí svými 
vrstevníky.

Zejména hoši zakládají různé party $e stejnými zájmy bez 
zvláštních cílů. Toková parta mládeže je vcelku přirozená 
potud, pokud nevyvíjí nedovolenou, zejména trestnou činnost.

Tvoří ji hoši někdy také spolu s dívkami ze stejné třídy, nebo 
i stejné školy z btízkého bydliště. Jde tedy o vrstevníky stejně 
staré, kteří touží v partě prokázat své přednosti, odvahu, 
obětavost, nebo i zručnost. Je něco snazšího, než aby taková 
samostatná parta hochů či dívek přešla do Junóka a zalo
žila svou vlastní družinu pod vedením zkušených vedoucích 
a pak společně prožila na svých schůzkách a společných vý
letech rodu dobrodružství a uniklo tak jednotvárnému toku 
svého života?

A tak do výchovy mladíka či dívky přichází vedle rodičů 
a učitelů nová autorita vedoucího zájmové organizace Ju
náka a uzavírá celý výchovný okruh. Jak vyspělý je vedoucí 
oddílu či rádce družiny, tak silný počíná být nový vliv na 
výchovu jedince. Zejména mravní zósody, vyjádřené ve skaut
ském zákonu a potvrzené slibem, usměrňuji v další výchově 
hocha čí dívku.

Jestliže v nově založené junácké družině zavládne kolek
tivní a kamarádský duch, může to přinést mnoho kladného 
pro rozvoj mravního vědomí a obohacení mimoškolního života 
mládeže. Junácké družiny, i když se nescházejí v prostorách 
školy, nýbrž zásadně ve zvláštních klubovnách či chotách, 
působí zpětně i r>a výchovu jedince ve škole tím, že jí nejen 
v jejich výchovných cílech podporují, ale také na jiných vý
chovných polích rozvíjejí.

Řádný vůdce oddílu sleduje prospěch člena družiny ve 
škole, odměňuje ho vyjádřením příslušného bodového ohod
nocení, chválí za dosažené výsledky ve Školním prospěchu 
a vyznamenává příslušnou odborkou dobrého prospěchu. Ju
náci jsou si vědomí, že nemohou do svých řad zahrnout 
veškerou mládež, nýbrž jen tu, která má své zájmy jasně 
vyhraněné. Jsou tu i jíně organizace mládeže, které se 
spolupodílejí na další výchovné mimoškolní činnosti mládeže.

Ale bude-li nože mládež ve výchově ovlivňována dobrým 
rodinným prostředím, které tvoří stálé zázemí, soustavnou 
cílevédoimou výchovou školy a pak činiteli v organizacích 
mládeže, v Junáku, pak se stane mládeží zdravou, připrave
nou splnH veškeré úkoly v dospělosti. Sama se pak postaví 
odpovědně tvoří v tvář dalšímu životu.

Judr. RADOMÍR PEK
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U CES1H HflVfM BOKEM̂
Je storým dobrým zvykem. íe  konco.m roku účtují lidé se svým 

svědomím, zvažují, co bylo v jejich počínór>í správné, co n«í, 
o činí dobrá předsevzetí. Nový rok 1P70 loří před každým z nás 
jako čistá nepopsoná kniha. Zajisté si přejeme i my všichni 
cino.Mtíci JUN.^KA vyplnit ji tím nejtepším, čeho jsme schopni.

Uplynulý rok byl pro nás dobrým rokem. Rozvíjel se život v 
oddílech, budovaly se klubovny, víc než 50 000 junáků i skau
tek tábořilo. Tábory byly pěkné, měly vesměs dobrou úroveň dík 
storšm» vedoucím, kteří kdysi prožilí kouzlo prázdninového po
bytu ve stonovém městečku. Ti obětavě nastoupili, aby pomohli, 
po letech si „raskautovalí" o vás mlacHí zasvěcovali do uměn- 
jak vést tábor.

O prázdninách probíhaly též dívčí i chlapecké lesní školy 
pro výchovu vedoucích skautské mládeže. Zde opět nostou 
pila .itaró gordo vůdců a instruktorů a s láskou rozdávalo vóm 
mladým kursístům a kursistkám praktické, těž teoretické m alos
tí. oie zejména vám vštípilo pravého skautského ducha, nadše
ní pro další prácí v oddílech, Co krásných přátelství tu navá
záno.

Svojsíkův závod měl výborný prúbéh o ukázal dobrou připro- 
venost skoutské mládeže i vás vedoucích, jež za tak krátkou 
dobu až překvapuje.

Ani no dobré skutky, jako pomoc přestárlým, úprovu veřej- 
nýcii prostranství, lesní práce, sběry a jinou veřejné prospěš
nou činnost jste nezopomínoii a tisíce hodin odpracovoli.

V nmohých městech o okresech byly pořódány oslavy 50. vý
ročí zoloženf skoutských oddílů Sjelo se vždy mnoho skautů z 
okolí, konaly se závody, výstavy, veselé táborové ohně. Většinou 
se jich účastnili i zástupci Ústředí Junáka, Národní fronty, ná
rodních výborů, SODM I pionýrů.

Účtování s minulým rokem je tedy uspokojující. A další za
myšlení — padesát let JUNAKA. Půl století se udržel dík mo
rální odpovědnosti všech, kdo pro Junáka procovali, kdo je) 
budovali. Vzácně 55 let trvá první dívčí oddíl v Praze, u jehož 
zrodu byla sestro náČetní Vlasta Koseová. o téměř 60 let praž
ský chlapecký oddíl, založený zvěčnělým náčelníkem A. B. Svoj- 
síkem.

Nesvítilo však stále slunce přízně nu naše hnutí, byly doby 
stínu, utrpení. Koncentráky i branami smrti prošlo mnoho věr
ných skautských činovníků. Ale JUNÁK opět žije, nesou ho jak 
věčný plamen tisíce vašich mladých srdcí a rukou. Starší Či- 
.^ovníci vóm jej předávají čistý, krásný a takový jej musíte za
chovat. Je vám svěřena výchova noší české a slovenské mióde- 
že, kterou jste obětavě a  nezištně vzali na sebe, je to úkol 
čestný cle i velmi zodpovědný.

Jaká předsevzetí tedy zapíšete do čisté knihy roku 1970?
Ze k svému úkolu vedoucích oddílů chcete-přistoupit s veške

rou optovdovostí o příproveností. Budete morálně pevní a Čistí, 
laskaví, pozorní ke všem stejně a  dochvilní. Mládež ve vás vidi 
svůj vzor, snaží se vós napodobit, nesmíte ji tedy zklamat. 
Zcdáte-li, aby se vaši svěřenci řídili skautským zákonem, bude
te se jim řídit v prvé radě sami. Toké abstinence a  nekuráctví 
by se měly dodržovat aspoň do 18 let. Nic ve výchově nemůže 
nahradit osobnost vedoucích, se silnou osobností vedoucího 
oddíl roste a žel, s jeho odchodem i padá, nepostará-li se 
včas o dobrého zástupce.

Myslím $ láskou na vás všechny vedoucí a přeji z plna srdce, 
ú( se vám próce v oddílech daří, ať prožijete se svěřenou mlá
deží mnoho krásných chvil. Odměnou vám bude uspokojení t 
dobře vykonané práce, neboť vychováváte svému drahému ná
rodu dobré, čestné obČony a tím prospíváte nošemu státu, 
Československé socialistické, republice.

MARIE SMÍTALOVA

t.SlKTIKA NKBO TAKt NAU4CA O KRASNU JK ISPOI.RCKNSKA 
VEDA. jed n a jící O blSTKTICKÝCH JEVECH. PRVURADOU DOLISŽÍ 
TOST MA SAMOZŘEJMÍ) V UMÉNl. ALK NESKTKÁVÁMH SE S Nl 
IKNOM NA TOMTO POLf. Kk'ASNť: NEJSOU JKN OBRAZY. SOCHY, 
STAVBY, ALE ESTETK^Kř VJEMY V NÁS MOZE VZBUZOVAT 
VŠECHNO. CO VIDÍME KOLEM SEBR. PROSTftF.Dl, VE KTERÉM
Zejem e, idi-: tedy o to , najit určitý přístu p  k vécem  a 
íiKOJ.Í, PESTOVAI ho a ZKULTURNOVAT tak , ABYCHOM NE 
JENOM PASÍVNÉ VSRCHNO KRASNE PftlJlMAU, ALE POMO(!l
poznaní i prakticky Přetvá řeli - tvořivou  prací -
OKOLNÍ .SKUTEČNOST. c ILEM ESTETICKÉ VÝCHOVY JK TEDY 
VÉST K VNÍMANÍ, PROZÍVANÍ A CHAPANÍ KRASY V UMĚNÍ. 
V PŘÍROOř: T SPOLEČNOST!.

Procent odro/.u ííq projevuje bud v psychiitké .sféře 
osobnosti, nebo v ebováui e výtvorech. A tím jsme se rloetéli 
k jádru věci, o která dnes chceme Iiovofít: o tom, jek se 
estetika projevuje nejenom v umění s velkým U. ale také 
v té malé drobné tvořivé práci našich děti.

Každý druh umění má své zákonitosti, které luuBÍin bud 
pečlivě studovat, nebo být tak geniálním jedincem, že tyto 
zákony mohu vyhlašoval. Ten druhý případ je  více než 
řídký. Proto raději zůstaneme u úkolu stanovil si určité 
body, abychom se neriopouštéli hrubých přestupků proti 
vkusu pří různých úkolech ve výtvarné výchově.

Nejpřfstupnější j>ro skutečně široký okruh skautské omla
diny bude asi sbírka AHíových a Mánesových kreseb. Tady 
na jednoduchých tématech můžeme ukázat, jak na (o. Oha 
nialfřt mají pro nás ještě Jeden význam: znainenitč totvž 
spojovali kresbu figurativní s  notovým a textovým zázna
mem. zdobili různými národními prvky, krajinářskými moti
vy, a to vše komponovali .do uzavřeného bloku. Tady je ta 
ňtíjiepšf škola pro začátek.

A pak můžeme přejít k složitějším obrazům, dílům své 
tových i našich mistrů.

Vrátíme-li se Ještě více zpátky, mň/.oiim stí zamyslet ua I 
paleolitickými a neolitickými nálezy, jednoduchými Venuše 
mi a zvířecími nákresy. Tady objevíme poetickou jeduodu 
chQst kre.sby, která připomíná i současné kresby nebo pla.s- 
tiky přírodních národů střední Afriky, Oceánie a dalších ná
rodů, které jsou na nižší intelektuální úrovni. Můžeme si 
při této příležitosti srovnat typické vkusné a citlivé ruko
dělné práce severoamerických Indiánů, je jich  malhvané sta
ny u .součásti krojů a užitou Keramiku.

Musíme sí však všímat í výtvarníků moderních n soiiOas 
nýcii, Van tíogh, Gaguiii, Modigliaiil, Lautrec, Plcusso i 
z našich pak J. Čapek, F. Tichý, R. Krenillčka. J. Zrzavý, 
M. Medek, j. Istler l O. Janeček. Všichni vytvářeli nebo vy 
tvářejí skutečné umění. Jejich malby so nemusí líbit kivž.dé 

jn u  — to je  otázka individuálního cítění — ale v podstatů 
musíme tyto malíře akceptovat a uznat je jich  vysoký umě 
lecký standard a vysokou kulturu projevu. A na tom so lze 
právě naučit cítit a vidět.

Estetika jo složitá záležitost, kterou lze opravdu těžko vy 
světlil v několike odstavcích a prakticky Je nemožné se ji 
naučit.

Právě proto bychom se rádi podívali do světa výtvarné 
výchovy. A několik slov o estetice je  právě ten základní 
odrazový mů.stek k dalším poznatkům. Bez citlivosti a viií 
mavosti můžeme jen těžko, nebo vůbec ne, vyrobit pěkné a 
vkusné věcí i doma, v oddíloch, ať už budeme pracovat s ja- 
kýmkoíř nittřtrt-fářcm. kůrou stromu, hlínou, provázkem, papí
rem, tužkou nebo se pokusíme vyrobit grafický list r. kusu 
lína.

Příště ledy zase t> něčoni jiném
VLADIMÍR PECHAR



NAS ROZHOVOR S M l R K E M ' V O S A T K O U r -  G R I Z Z L Y M  O  ROVERINGU •

Bratire Grizzly, pokud vím, měl \9i 
moinosl poznat rovoring i v zaliraniCí. 
Co té tam zvláéť upoutalo, mo>hl by 
nám být néfaký přiklad vzorem?

PiLřZiJKvl jAcni př-ed lěty rovery v J-ugo- 
»)iVv»i, R4iim>iH-ku, líÁHl, Rokc«jf58<-u, Frxm- 

« v Polskii. Mys<lfin, i c  neJzojíiiMivřil^í 
p:‘ogii'AUi JU(*U fivíticouzšti se svou „Iáí 
ixxřře**. V ívišejn k-iueiil jsme tento

pMzpúsobt-i-i českým potněifím a 
Utobre nám <vyhuv'UANQl. l'Ťesto však )jte- 
v '.:mJo1 vJusluí z4)úsoí). Anglický ixwerln;; 
nám jiokel ..nesíitlc'^*', pro roadílné spo- 
lf<i;«mké uspirřádáitf, -/« ktertHvo tenkrát 
vycházel. ,

Po roce 1945 byla vypracováiKi a  sohvé' 
le;)e Ju)«>ceiiCe c s .  rovoctngu. Předpoklá* 
dole, iň  to ř je ř i  }s<ai piAiže lailepti na bu
doucí vedo<ucí skautekýxfi jednotek. Ko/ 
iiečnow z íoverských disciplín nifelo být 
»k>žoní čekelelské o vůdcovské zkoušky. 
Pbi systenrlzováití nvládeže pc-dte v&ku 
liy.ío vylvořemr skopirwi mezí ^ o iitv  a 
revery, tzv. „starší skaiit-l*'. Méll píed- 
n^-ovQt jAkés-i dnešní zá/mově kkiby 
mládeže, ZAlf«>eo nx/eři m6H být výbě- 
Diovou ektou pnn budoA^Í oítTOvniky. 
V praxi se však pujem starší j>iinák a 
rovor vykládal, jak se k-onru hodilo. Další 
udál-osH /abtáaily ceUcověmu ověření 
?^r&viK»tl této koncepce. Já st osobně 
tmy&lím, Že totio koncapae byla přttts 
„usměwUcovená“, 2e nevyhovovala plné 
éoími, oo by mél Toverliig být. Rovorín« 
)e *s lce  také piriprava pro vedoucí, dle 
dblapac se má stát roverem z voi-ťřnibo 
rozhodnutí a  ze své potřeby. NřkoHv 
oby Jen plnil afcoušky a  lézt vzh&nu po 
žebHftku, až k doražení vftdoovskéUo

Abych se vrátit k dané ořazce. V dnes* 
ní době nemňžeme a nesmíme otrocky 
kop^ťřjvat uéýarký vior riweýíngu ze ze
mě, kde ska-iAim-g itřl nepřetu'iitě po celA 
léta. mtřmoo m ná« tomu tak neby4o. 
Žádnu kopie ze aahrantCí nevyhovnté ne- 
•dm spotecenským o mentálním poctenín- 
kám, ve káerých miedá generace vyréj»ta- 
bi o nyní žije. Je siaopAk tťebd vžit r  
ttevebu dnešní sl«i>v tioepíwijlcí mládeže, 
k te rá  by vókem roverům. Je
nutao podrobně znát její uiyšiení, proteč-* 
BHy, přání a tmihy, e  po dfikladném psŷ

ohoioglckéni a  sooiol-ogáokčnn prě/kuniu 
přistoup it k foruudact m etodiky a  pno* 
gram u n ašeh o  novodo4ié-ho rovoríngu. 
Ovšem, an i ía k to  vytvořený program  n e
bude ueavřeitý ; jis tě  se  s  dob:Hi bude 
dát roísvíjet.

ZdAraziiuřl, vyávářet nyoí u>kviiipené 
program  roverlngu „u zeleného s to lu ’*, 
ve íorm ě n ařízen i a  sm ěrnic nem á cen u .. 
K tv ořen í nového modelu, o  kterém  byla 
řec , je  třeb a  p řistoup it uvážlivě, vytvá
ře t je j  v co n e jš ir iím  okruhu zkušených 
skautských  pracovníků a v těsn é  spoíu- 
p ráci s m ládeží.

Nač bys kladl důraz v dnešní ro> 
v e r^ é  práci?

Seuiozřej<Dc ;>a zásadu mvfvonvgu. na 
ono ..b ia ir s ^ o  s-l4ižby“ . Rcaars-ké h e ^  
„Siužbu“ má teu jí v ý k ^ .

1. Silužha sobě so<mé>mu v ůeřtí o smi- 
s&aivdié sabevzděláváoí a  roašfřování du- 
cbov n ich  obeorů. Budování svého ch a
ra k ter '!.

2. Sktžha skautském u bntutí. P ráce  ix>- 
v^ra v  jeh o  m ateřském  oddUu a  s tte -  
d-l«tku. Službu v i\>vers'kém km eni, kde se 
i^^Ždý »nažl dát co nojvloe ckruhým, a 
výtivotit co nořkam avádštéjSÍ prostředí,

3. Služba všem  lidem . Ta může být 
růanorodá, může j i  provádět km eu juko 
oiieik, právě ta k  ja k o  jed in ec, rrapříkíad 
r w c r  sam otář, který nem á mořrvoat na
pařit se ocgQDkaaóně na r-overskou jed not
ku . Drobné s lu žb li^ y  — skAvtaké dobré 
skutky  — by m ěly býí .wou úě-innoatí 
povýšeny na elužbu celém u náiícvdu. celé  
Ikieké sípolecnoedi, k uchování a  iroiavt- 
j ^ í  všech  jRfíoh duchuvnfioh hodnot. 
V2'praik M  tu  nabízí nep řeberné intnoželvt 
& ^ e b ,  kterýiul m ůže rovec poanóbot ve 
v ^ m  okruhu. S loužit mohou tech n ic i 
rů^ý<(A .směrů, právě jak-o chlopni

u m ělecky  di védedky, i  p řís lu š
n íci A’žeoli úatších oborů . Každý oaobní 

kon íček , může být převeden ve 
Ml druhým. Při tom >e ovšem  nutéié 

jazyk odbomHca v prostou 
pochoptteiAou k e Ž d é ^ .  Z lK don ^l 

v i t ý c h  pom ůcek a  popularlzAce irrřl-

týcti nániě jů  k  všeaben-nt <lobré ukmobtl, 
>e také čá stí služby, jd e  t> to. spujďt m u - 
loet s velpom n v y m léM v o stí, aby s U ^ mi 
byía co  n e jlep ší «  m ěta <co nc-jšiirší th>-
NU)̂ .

A teď třeba z opačné strany: Co 
bys v roverství nerad viděl?

V rovoringu se  uemá vyskytovat sn a h a  
p ěstov at .,ku>t .vlarýoli pánů“, k te ř í  bo
horovně sh líž e jí  im t4i ..obyčejiu ju  chuiu- 
ra d “ v oddíle, n nech ce  se jhn p řijím at 
Tnezl sebe ikové, z řad /uiiáků dorůsta
j íc í  ronrery, aby  >iai neroizvlfovail jejitoh 
j*stu#J used lost a  tep líčko . Snad toh le n e 
n í dnes ješ tě  ak tu áln í, a le  m ob lo  by být, 
je  to  poiznatek z fu^axe. Ro^oi-sticý km en 
ikfrmá b ý t luxuení výsadou těch . k-ieii 
n e jsou  schopoil. nebo n e c h tě jí  z pobuidit- 
WN^i p racov at v řadové sk au tsk é  službě.

Dnes Často diskutajeme, kde stano
vit v roverské práci hranici pevné 
programové a ideové osnovy, s crf>laslf 
tak zvané volnou. Měl bys zde co
ř í c i ?

StmKvvát hrauůot >e těMco. Nevhodně v o  
em ěm ice  epíže u b íjí  a  om ezuje 

ěimiiM>>s4 roveidngu. Da I bych dnes před- 
ivbot voánéimi a  oaobltém u ch a ra k te ru  
pSfácc roversk ého km ene, rozuaní se  sa- 
tnejařajm ě, aa zátk o v án í r-overakých zá- 
SA^, o  ktorýrdi už byla ře č . Dobrý rovec- 
ský Jwneai má svou IndividuA^itu. Je .Jto 
ůtypr závislý svou Čímvoatí na zájm ech 
a  ín4el«1ceu člefiů , n a  sohopnu»tecti vůdce 
— to především  — a  na zvoleném
Zfiůeobu p ráce, ve amysilu Tovers*kého 
h-evki.

Ano, ale snad by v roverské praxi 
p ř^ ta  mělo být zakotveno něco, co 
by za všech oktdností zůstávalo pro 
všechny rovery společným prvkem.

r klasíin. Za tento pi vek, Či lépe ře- 
závužniAi výchovnoti $!u>áku. pciva-

M Ronota
Těžko h ledat slova diků sa d ílo, k te 

rým v y p la ila  ses tra  Em ilie H ličicovd 
svÉ| nesobecký život. Těžko h led at s lo 
va, abychom  n e p e ra ill i  |e|í ž iv o la l styl 
— áekoslH vou skrom nost. Těžko h led al 
slovo, k te rá  by prosté  dovedla vy jádřil 
prvky, X n ichž se sk lá d a la  je j í  osobnost. 
Opravdovost, obětav ost do k ra jn o sti, 
sm ysl pro zodpovědnost, h luboké vědo
m osti a nade vše v eliká  lásko k Hdem, 
tu vše dohrom ady b yla  ses tra  M ilka.

Už v ro ce  1916 slo ž ila  mezi prvním i 
třem i vAdcovsken zkonžkn. Vedla tře li 
divěá oddíl. Svon povahou a  povolániin 
profesorky  tě lesn é  výchovy byle přlsoti 
předurčena k té to  p ráci a  dop láov ala 
dobře kolek tiv  prvniefa p racov nic. Po v á l
ce  byla svolena n á če ln ic í d ívčích  odbo- 
rá , později n áče ln i Svaze funákň SkeiiřA 
e  Skonlek  RCS. Byly to  ro ky nehonosné 
vytrvalé  p ráee . Odkladem toho je  pěi- 
re č k a  dfvěilie skauHngu z  r. 1B82. Zku
šen osti, dojm y a city  jso a  ne|M^eaoené. 
A přece, čfem e-li tuto p říru čk a , k tará  
vyšla v red ak ci Em ilie  M iičleové a Bru- 
nislevy H erbenevé, eflím e I pod slohem

někde zastaralým  kvetoucí ja ro  naší or- 
g & isa o e , nadšení lid í oddaných nové 
inétodě výchovy m ládeže. Po te o rctic lié  
príprev é p řišly  v r. 192C lesn í ško jy . 
A* tyto  lesn í školy  byly stěžejn ím  z o 
rném s. N llčieové.

Před drahou světovou válkou tóaséř 
všechny vedla, po v álce  na mnoha le s 
n ích  Školách přednášela . V táboře upro
střed  lesů  v kruhu ses te r  se  c íl i la  s la s t 
ná.

Byla opravdovou skautkou , n eja ii svý
mi vlastuoslm l, a le  tak é  dovednosInH. 
Odchází v ní v eliká  u čite lk a . Je jí  p o jetí 
dívčího sk aatiag u  n eztra tilo  dodnes na 
ak tn álao zti. Šlo j í  o em annípaci ženy, 
b á la  se  však představy, že dívky budou 
em aacip ael ch áp at jak o  p rosté  kopírová
ní mužů. Trvala na tom, aby skautky 
um ěly a d ěla ly  všechny táborové práce, 
e ie  nadto zvládly i obory, k teré  budou 
p etřeb o v et ve svém životě Ženy, vyehn- 
vaCélky e m atky. S n ila  po celou dolin 
vykonávání tv é  fu n k ce  o re v n o p rá v a o ^  
činovidc dlvčíok s člno.vafky junáků . Cí* 
ti le , že je  zep otfeb í té to  výekevaé aftlp- 
nom ie, eby rovnoprávnost žen nezůetá- 
vela je n  ne p ^ ř e .

V č e le  s k e n t^  b esm ále  dvooet le t sÉl- 
hi sestra  NllČIcová. Podoř i te  se  j í  ^ B u 

dovat kruh spoleh livých  vůdkyA a Čl- 
Hovnte, k le ré  pochopily, ou může dívčí 
skauriug dát pro výchovu dívek a  měly 
svon n áče ln í upřím ně rády pro v lastn o 
sti, o k terý ch  jsem  se zm ín ila . Počet 
skautek  v zrostl do r. 1936 ba 10 000.

Po druhé světové v á lce  v iděla s. Mll- 
č icov á s rad o stí, ja k  sk au tek  přibývá, 
ja k  se  Intenzívně š a c u je .  Znovu to byly 
lesn í školy, kterým  věnovala svůj Ča«;, 
en erg ii I l ísk u .

S obnovením  Junáka před dvěma leiy  
sn sestře  n áče ln í N llčieové v racely  v 
drobných pozdravech oddfIA m alé sp lá t
ky na velký dluh. M ěla rad ost. Sk lízela  
to, co po oelý  život ro zsévala , f.ásku a 
dobrou v i l i .

NejtěftŠí úk ol, k terý  jsem  kdy dostala, 
jo  ro z lo u čit se  s Tebou, drahá so siro  ná- 
če iflí. Jm énem  dv aceti t is íc  nových čes- r 
kých  sk au tek  Ti s lib u ji, že nezapom ene- | 
me na Tebe an i na úkoly skautek , k le ré  
je l nllni s tav ěla  před oči.

AřTobně n ašich  táborů jsou vždy sv ět
lem  zapolevaným  na Tvoji pam átku.

VfJM TA MACKOVA

9c.o jw  sestry  n áče ln í na pohřbu Em ílie 
M li í^ i^ é  dne 6. 1. 1970 ve strašn ick ém  
krem atoriu .
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iÍ2Í£é sapĎtí ruvar-čnf^u s pfhodcKi. 
SanK>iá‘řs4(é DoĎní bddni oi ohně, vyhin- 
dávání výěin k ?ip«íi^ení výohodru 5;Iuncc, 
rov*rslký „-noišií pochod ticho'* měsícem 
ozářenou kra>lnou, zejniéoa po horách 
a lesích, to vSechiio není jen roman-tlija. 
Roversiký vůdce za falcových sUoacI před
kládá wým chlapcům námět, lootlv k úva
ze a přemýšlení. Fílm ěje chlapce, Aby 
sám se sehoai ů-čtowal. zomýšlel se nad 
svým Ihvotcmi, nad svým! náz<M*y, tul!- 
iKiml a plány do budoiícne, i>nd vatoliy 
k lidem a světu, ve kterém žijeme. Rt>- 
veráký věk je ťidobí, kdy se koaičí vy-ívd. 
ie iií iuiolektu, já-dra ělověka. Údobí ve
lice složité a  uastu m^tiodaijlcí pio celý 
život. MďH hychom umčt přivést ohlapee 
>en k dobrým myšleivkúm a otevřít plně 
JcIk) -STtlce citům. Přiroda je t« prnMPnd- 
««ikcm 'nojaniaTnenitěřsřín.

VéHoi, bratře Grizzly, že v (onita 
bodé s tebou buduu všichni {unáCti 
činovníci zaíedno. Nyní bych otázkon 
přešel na téma, aktuální pro Organi
zační radu Junáka. Jaký máš názor 
na slib, kroj a označení roverů?

My.sltai, že dříve iiživaný mezlnóroi^l 
POvei sátý 'slib ,,IPI9E“ by nenasel ohfpQS 
<a dnešní doHipívtajlcí mládeže. Pok<ud by 
bylo powleno, eby do rovorského kame
ne mohli, po aložení ak<Hiš>ky, piMjft 1 
iHwáčd bez předchozí jonádké přípnavy^ 
ponechal bycÁi jku iiora)úIní j>u>náaký s4-Uj . 
Ppo ly, floteří j i í  pi-ošU >un4cik0fu prúpira- 
'vou a složili skautský sUb, bych upm- 
viJ obfvacl sdíUra rovetékéAyo. kde by for- 
imilace a náplň hyki podobná sÍ4bu skeuft- 
:Aého vůdce.

Co se týče kroji!. t>o je  zélaŽHost t4v> 
dlMi ožeh4n'á. Budu možná označen k a c í
řem, když řeknu dioubé kallioty di^nay, 
v banvě hnědé khafc-l. kudliU stejnou s 
junáky, na k teré by byl jediný lútOcoivý 
rovorský (ydanak — piMneiva .,R9‘* spo
jená s  lálU, poo ty, k teří složllí roveraOcý 
s'kU>. Odborky a od^suaky diu&n by ro- 
>er( na s>vémn kroji nenoslill. poiuza <to- 
TOownukiu. Sútek by byl jiné barvy, nežil 
juiiáoký. Snad tmavé zoTený. nebo temně

červený, v barvě roverů. Místo k>lot>ouku 
baret, a  na tiěm stacý, jednoduchý kovo
vý tpfřvorský odzflLok. K slavracwtnřmu k-ťo- 
J4 by prísUisely kallioty krátké, ^rátkia, 
podle mého nózuini, by roverský kroj měl 
vyhlížet jednodušeji a  skromn&jJ. nežk 
k ra j junáků. Odptřvídá to myšlence ro- 
iveriiigu.

A totf uř. otázku poslední: Co bys 
vzkázal dnešním roverům?

□pot přípumněl podstuHi roveriii-^, kte
rou >e heslo ,,Shiž.ba“, piikazující: Bu
duj sebe, bucíuj dobro, budu] lásku, 
A přidal bycii: Putuj! Putuj pěšky, a 
otevřenýma očima i sr-doem. Dívej se a 
uaMouchej, jak lukiví kraj. Poiznúvej krá- 
^  naší ?.emě a všemožně usiluj, aby ne
mizela. Srovnávej a uwižuj. Udělej al 
íMjjdtíve pořádek v sobo a pak můžeš 
rozdávat diifhýui. Ri>edável a služ. Buď 
pŤipro-vca »  sloužHI

Vzp(»meň sl, 2c siovu rover značí i>oiu»t- 
nika, a slovo rower ■\'eslaiře. Vylož sl 
jejich smysli tok. Že poaitník kráčí po 
správné cestě a vcsloř obezřetně řídl 
člun v peřej-neté řece, pWié úskailf. Ta 
eeata a ta řeka je  tvůj život, a  M-dy 99 
nejlépe ďkážo, jaký jsi roiver.

Děkuji Za ruzhovor.

Skautem od rokAi 1921. pi\Áe4 skaut 
skýml stupni a fvuskeemi od vlčete pr» 
livího skoiuta a skoutskáho vůdce, >n- 
striiktora lesní školy, zástupce oblastní
ho velitele a oblusřnřho kapitána vod
ních skoulů. Autor mnoba příruček a 
k-fjíb o přírodě o skoutínjTU [Skautský 
roik, Vodáci, uhojl, Tábořeni, Kok malýcn 
ilobroitlružstvl, Patenty přírody, atd,) V-íj . 
sátkoivy „Rovoraké dopisy" byly prvním 
IKvkusem domúcího zpracování rovcťiUK'n 
Z jeho roverského kmene „G‘‘ vyšla řa*«*v> 
skautských pracovníků. Součíisně veinih 
největší díl své člmKustl Státní ochraně 
přírody, >ak-o krvijský kcKKervútor.

ROZMLOUVAL JAN ČAKA

VÁNOČNÍ SETKANÍ
Ve vánoční svátky (27.12.) se v Boj

kovicích uskutěčniío první setkání mo- 
rovských a slovanských junáků a  skau
tek. Členové Junáka ze středisek v Na- 
pojedíích, Luhačovicích, Uh. Hradiště, 
5t. Hrozenkova a Bojkovic uvítoli mezi 
Sfíbou slovenské junóky z Trenčína. Ví
ce jok 250 členů Junóko priprovMo bo
hatý program. V důstojném prostředí 
složilo kolem 50 světlušek^ vlčat, juná
ků a  skautek svůj slib. K nim pak pro
mluvil předseda MéstNV v Bojkovicích 
Emil Blahůšek, který zdůrozníl význom 
junóckého hnutí i význam složeného 
slibu. A pak se rozproudilo zábavo. Zá
věrem všichni vedoucí jednotlivých stře
disek slíbili, že budou v novózoných 
stycích o brotrské družbě dóle pokro- 
čovot o že budou junáckou miódež 
vychovóvot v lósce k nosí* sociolistické 
vlastí.

MILAN JONAS

c d i l a e y

! BUĎ PŘIPRAVEN !
}e velmi obtížné a  není Roneckooiců. 

ani loglclcó a správné délit odboj na
šeho lidu proti nacistickým okupantům 
a «a národní osvobození za druhé světo
vé války podle věkových skupin a jiných 
podobně nepřesných hledisek, jimž se 
někdy nadneseně říká sociologická, ale 
ve skutečnosti nejde o mnolm víc než 
o stattstiku.

Roknemc-l! však česká mládež a pro- 
tilaSistlcký odboj, je  to pojom poměrně 
přesný a vyhraněný. S mladými lidmi 
v protinacistickém odboji se setkáváme 
na samém prahu německé okupace 
stejně jako v jejím  závěru, na bariká
dách Pražského povstání.

Ilž za takzvané druhé republiky, k). 
v okleštěném a pod silným němeokýa 
vlivem vegetujúJim státě, zbaveném

mnichOiV.ským dvktátem rozsáhlých po- 
braničnieb území, sou-sedících s hitlerov
ským Německem a  po tzv. vídeňské ar
bitráži 1 území, nucené odstoupených 
horthyoYskému Maďarsku a  beckov^ém u 
Fol;»ku, vzniká roz.sá-hlá organizace mla
dých Udí, prudce nesouhlasících s da
ným stavem, je  to zjiámé Národní iniuti 
pracující mládeže, které existovalo u2 
zd druhé republiky téměř pololegálně. 
Okamžitě po 15. bfeznu 1939 přešlo do 
iiogaUty a aktivně pracovalo proti na
cistickým okupantům. Rada těchto mla
dých lidi, ba možno říci větflina, na tuto 
činnost doplatila a proSla mnoha nacis
tickými koncentračními tábory a krimi
nály, byly l oběti na životech

Dalším takovým pojmem, který souvisí 
přímo s mladými lidmi, Je 17. listopad 
1939, jehož 30. vyroř:! isme nedávno 
vzpomínali.

Po předcházejících demonstracích 28. 
října 1939. které byly výrazem všoildo 
váho odporu proti nacistické okupaci, 
následoval pohřeb smrtelně zran«»’<'ho 

"vysokoškolského studenta Jana Oo’ci.!ia. 
Při něm doSlo k  studeíilským protifašis
tickým demonstracím, po nichž bylo za 
střeieivo — bezxsoudu — 9 studentských 

PoJtračoudnř rifl s tr a n ě  4.



Dostáváme mnoho dopisů od ródců, vedoucích oddílů i veřejností, obychom otiskli materiály, které by se
známily celou junáckolu rodinu, ale hlavně mladší chlapce a děvčota s tím, jak u nás skauting začínol 
a jak se postupně rozšířil do dnešní podoby. Začínáme tedy sérii článků z historie českého skautingu, 
které pro vás připravili bratři Josef Horký o Zdeněk Kraft ze skupiny pro dějiny čs. skoutingu.

^ é ^ k a p t t o h r

Z DÉ3IN SKAUTINGU

Na počátku byla my^lebka. Ne
vznikla u nás, vznikla v Anglii a v 
Amtfrice, ale v Cechách se )í chopil 
35{ciý profesor tělocviku Antonín 
Benjamin Svojsik — správně AnUmln 
František, přezdívku Benjamín sl vy
sloužil jako nefmladál člen Čěského 
pěveckého kvarteta a zAstala mu po 
celý život. Tedy ten postřehl, Že tato 
forma výchovy české mládeži chybí 
a s několika přáteli se pokusil pře
nést skauting do naěich poměrA.

VýH^ova založená na hře se mu ve
lice zamlouvala a chtěl jí  vtisknout 
národní tvář i obsah. Celý rok td ll ,  
rok studií, příprav a překladů skaut
ských knih,'zasvětil A. B. Svojsik této 
myšlence. Koncem léta 1911 sl vy
stavěl $ šesti chU{)ci srub z březových 
kmenů v Bratroůovskýcli lesích u 
myslivny „Vorlovny* pod hradem Lip
nicí. Toto místo se stalo svědkem zro
du českého skautinigu, zde byl vy

pracován český výchovný systém }U- 
nádví a nčktcré praktické prvky si 
zde také A. B. Svojsik hned vyzkou
šej.

Skauting byl původně myšlen jako 
výchova sokolského dorostu, ale vá 
havl představitelé Sokola nakonec 
odmítli tuto metodu, že je  dosud ne
vyzkoušená a neznámá. Po prázdni
nách Hi A. B. Svojsik ustavil oddíl ze 
svých žáků na žižkovské reáice a 
chlapci poznávali na výletech krásu 
přírody v okolí Prahy zejména u Rá 
dolina, v Prokopském údolí a v Šár
ce, staví 81 stany, vaří v přírodě. Dě
lají úplně něco nového. A to již do
stává hnutí program a dějinné udá 
losti rychlý spád.

Zakladatel profesor A. 13. Svojsik 
po nesčetných konzultacích u vý
znamných osobností českého náro<la / 
politického l kulturního světa píše 
nejdříve informační brožuru ,,Ceskv 
skaut* a po ní základní knihu o ju- 
nácké výchově mládeže „Základy ju- 
náctví*, do které požádal o příspěvky 
radu známých osobností: M. Aleš 
kreslil obálku, spisovatelé Josef Hole
ček, Alois Jirásek, K. V. Rais, F. $. 
Procházka, B. Bauše, profesoři dr. F. 
Cáda, dr. F. Drtina, dr. J. Gutli, dr. J. 
Thomayer, dr. Z. Wirth a další psali 
do „Základů ]unáctví“. Obě kiiiliyi vy
šly roku 1912.

O prázdninách roku 1912 tábořil 
profesor A. R. Svojsik se třinácti 
účastníky na prvním Českém táboře 
pod hradem Lipnici. Tento hrad, leží
c í u Sázavy, se objevuje dvakrát ve 
skautské historií. Tábor se stal le
gendární tím, Že si chlapci vezli tá 
borovou výbavu vážící tři metráky na 
dvoukolové káře, kterou táhli čtyři

dny po cestách a stezkách, lesem i 
poímí u urazili kolem sta kilometrů 
pěšky^ Tábor se skládal z jednoho 
velkého zvonového stanu a několiku 
rakušáků — jehlanů postavených na 
zem. Podsady vynalezl J. Pulkrálxjk 
až o rok později. O táboře vyšla v ro- 
c'e 1913 brožura A. B. Svojsíka „Don 
na táboře junáků*. Všechna tato čin 
nost, vydané knihy, a četné přednáš 
ky, které A. B. Svojsik absolvoval, 
měly zanedlouho živou odezvu.

Roku 1913 bylo již  v Praze devate
náct oddílů, z nichž třináct Ještě ten 
týž rok tábořilo ve vlastních tábo
rech. Proto uspořádal (1913) A. B. 
Svojsik vfidcovský kurs, z něhož vyšlu 
40 účastníků. První kurs vůbec se 
konal zjara roku 1912 při vycházkách 
do Prokopského údolí. Myšlenka sc 
ujímá nejdříve v Praze a síří se po 
celých Cechách. Jičín, Domažlice, Tře
bechovice pod Orebem, Nymburk a dal 
éí města hlásí zakládání junáckých 
oddílů. V Praze je nejstarši 5. oddíl, 
který se scházel na Ovocném trhu č. 
l^ v  domě U české orlice.

A jaké bylo organizační zajištění? 
Skauting byl zprvu organizován jako 
Skautský odbor při Svazu spolků a 
přátel pro tělesnou výchovu. Ještě je 
třeba uvést, že k rozšířeni skautské 
myšlenky posloužily i propagační ne
bo ukázkové táboi'y roku 1933 na Cf- 
satském ostrově, roku 1914 na Petříně, 
o nichž tehdejší Svétozor referoval a 
otisk! i fotografie z táborů. Junáci pů 
sobilí také v letech 1911 a 1912 jako 
pořadatelská služba a prvnf pom oc. 
při letních před.staveních národního 
divadla v 9árce. Roku 1913 tábořili 
pražští junáci u Pelíškova Mostu na 
Sázavě.

o h l ^ ^

fi'nkck>/wttů, přes lOOU českých vysoko 
ši-olnků posláno do k<mcei>traůn6ho té- 
U>ra Sachsenhausen, české vysoké Skolv 
•D.ivřooy a postiženy tkk tisřcc vysoka- 
šKfílskýfrli studentů.

Porynkure nacistů postihovala veške
rou českou mládež, af už to bylo uza 
víráni MřPdafcli škol a siiižovátnl počtů 

( je jich  žactva čl odviékání mladých HcM 
na 'mí:ené práce do tzv. říše. Zároveň 
sc irihidí lidé zapojovali do mnoha, ba 
téměř do všech odbojových sktiptn 
v Cechách i na Moravě, kde patřili k od 
vd7ným a čestným prolifašlstlekým bo- 
jonmlkům.

Snad nejnáméjhí ndádežnlokou odbo 
jovou orgéntzací byl Předvoj, etlná ile 
gální oďganizace především komunlstlc 
kó mládeže, která vyvíjela zvláštg v za 
včrotných etapách druhé světové válký 
vp«inl aiktlviii protínaol^Uckou Činnost á  
jejíž přlsUtSnfcl »e významně podlřefi 
na bojích Pražského povstání.

Je zcela přirozené, ie  stranou tot>oto 
boje nestáli junáci. Věrni svému lieslu 
Hiid připraven. I když neexistoval samo 
statný a centrálně Mžený junácký od
boj, je třeba .spravedlivě, ke cti tohoto 
hnutí říci, že mnoho odbojáFů, a  to nl 
knhv nevýznaiímých, vyšlo právo z jeho 
had. junácké, resp. skautské organizijce 
rozpustili naclvtičtí oácupantl již v loce 
lŮÍO, Mnozi jejich  členové sr. hned po 
okf^aci v Čechách i na Moravě riipojlll 
do nejrůznějších skupin koínunisttckéTfo 
i nc-komunt.stického odboje. Našli hychoni 
je samozřejmě l mezi příslušníky Národ
ního hmKí pracující mládeže, mozi stu
denty roku 1930 i mezi členy Předvoje. 
Mnozí řs. junác*. kteří emigrovali, obno- 
vlH v roce 1941 symbolicky 1 prakticky 
svou organizaci na půdě Anglie a spolu 
s ostatními mladými lidmi vc Volhé Bri
tánii pracovali v ústředí čs. mládeže. 
Zndtná dobrodružná postava našeho od 
boje, 1. Smudek, byl ju n á k a . Náčelník 
fuuaka df. Rudolf Plajner a někoOlk dal- 
ářťěi představitelů této orgaulznce bvlo 
íA  odbojovou oinnoist vyznamenáno Os. 
válečným křížem. Rada Junáků byla 
vězněna v kojicentračnlch táborcrh, ze 
jména v Ruchenwaďdu.

Hlsitorle Junáka v odboji je bohužel

doMud velmi málo zpracována, a je to 
škodu. Dohnat ještě, co ja mož-né, <>přit 
so zejména o ptMuěti účastníků by molo 
být skutečně nnlét»avým tVkolem této or- 
ganlza<cc dnes.

Ocitujme .sl na závěr vůikaz odbojové 
ekupiny RUDA, který v lednu 1942 za 
slál její velltal Rudo4f Císař prostřed 
iiictvhn prof. R-NC M. Kremlové PhDr. Jo 
seíu Stmářkovi, česhiému náčelníku 
Junáka:

B ratři!
VěHin, ze každý juMák je  opravdu p ři

praven aktivně se zúčastn it našeho od- 
boje  za esvobozenl v lasti te sp áré  na 
rls iick ý ck  u ch v atite lé .

BudTte připraveni, aby v iich n i jun áci 
nHthlí být okam žitě zavoláni do stnžeb 
vlsKií. Vedoucí musí být c»pravdovl a 
ohětnví skauti.

Se skantským  pozdravem
Buď připraven!

ZPRAVODAJSKÁ SKUPINA JUNÁKA 
V RÁMCI ILEGÁLNÍ ORGANIZACCE RUDA 
A DALSl, KTERÉ NA NI BYLY NAPOJENY, 
BYLY PODLE'SVKDECTVl JEJICH VELÍTE 
LE DOBRE o r g a n iz o v a n ý  A PODÁVALY 
MNOHO c e n n ý c h  ZPRAV.

Z. K



DATA A UDÁLOSTI:

S. září 1876 ze narodil na SmfcbO' 
vé A. R. Sva)sík

1911 — cesta A. B. Svujsíka do Anglie^ 
Švédská, Belgie a Dánska.

konec léta
1911 — pobyl a práce A. R. Svojsíka 

ve srubu poblíž „Vorlovny** pod 
Lipnicí na éeské koncepci skau* 
tingu.

září I S l l  — sestavuje A. B. Svojsík 
ze Žáku žižkovské reálky první 
skautský oddíl.

L  února 1912 —* vychází informační 
brožura A. B. 'Svojsíka „Český 
skaut**.

březen 1912 — první viidcovský kurs 
v Prokopském údolí.

kvéten 1912 — vychází A. B. Svojsíka 
„Základy^unáctvi**.

prázdniny
1912 — první skautský tábor pod Lip* 

ničí.
1913 — vychází brožura A. B. Svojsí- 

ka „Den v tábcj^e 4.unákii**.
leden 1913 — vůdcovský kurs, 40 

účastníku.
27. — 28. 9. 1913 — ukázkový tábor v 

Královské oboře na Císařském 
ostrovů — poprvé podsady z kra 
jinok.

8. kvéten 1914 — ukázkový tábor na 
Petříně. ~  HK

Příště: o ustavení spolku Junák 
ěeský skaut, o dívčím skautingu, kdy 
začal vyciiáret časopis, jak vyšly prv
ní skautské známky, Jiří Wolker na 
táboře.

les n í b r á n a  vzniklo srůstem větví dvou buku. Kdo by chtěl osobnc 
zhlédnout tento pířrodní unikát, musí si udělat výlet do nádherných lesů mezi Skty- 
jemi o Zbirohem. No místo samé ve^e zelená turistická značko od Jonkovského mlý
na.no Zbirožskěm potoce ve směru no obe^J.fšná. Poblíž se nachází přírodní rezer
vace s nádhernou portif. nazvanou Skryjskó jezírka. Ke Skryjským jezírkům vede od 
Jonkovského mlýno modrá značko, po proudu potoko.

FOTO: MIROSLAV PERGLER

Z E L E N Í  P Ř Á T E L É
V lé tě  jsniK stá le  v eak a, v zeleni Ko 

lem  nás |e zelený les, ze len á  louka plné 
k y tiček . Ale co v zfm é? Všude pln/> sně 
h a , valný Čas tráviine ponejvíce v kla- 
bovnách. A tu už je  na nás, je.stli vůbec 
nějakou tu kytku kolem  sebe máme.

Ráda bych vám řek la  několik  slov o 
tom . ja k  se právě o ty květiny, uzavře 
né v m ístnosti, s tara t.

V ětšina z nás listů vf. co kvělfiia ne 
zbytně potřebuje k sváuiu života. Ano. 
správně: vodu. světlo , teplo a vzduch. 
To je  základ.

Voda dodává květině z půdy m inerálai 
živiny. Stoupá v květině až do poslední
ho lis lk a , odkud se průtluchy vypař! Ml- 
iiecálni soli se však uk'áda|í ve všech 
částech  rostliny. A teď světlo. S luneční 
záření ra jiš fu jo  v ro stlin ě  pochud, jemuž 
se řík á  fotosyntéza: ze vzduchu bera 
rnstlina  k y sličn ík  n b ličitv  a ten se v ž i
vé ro stlin n é b a b ce  pomoci ch lorofy lu  
flistov é  zeleně) ca aktivní spolunráce 
sliiacC nfch paprsků a s im ilu je  —■ pfem ě 
b á je  aa cn k ry  a škroby.

Pro nás tedy v tohoto z jištěn i vyplývá, 
že ch cem e-li pěstovat ro stlin y  v ml^tuos-

li. m asim e jim  za jistit tyla nezbytné pod 
minky pro život.

Především sl musíme vybít al tahové 
ro stlin y , kterým  budou vyhovovat sv ě 
telné podmfaky n iistaosii ve k teré  d m íI 
žít. Těžko bychom m ohli pěstovat sap ř 
kaktusy v m ístnosti o b rácen é na sever, 
nebo zase begónie na okně tystavova 
ném přímému stuiiri. V každé - případě 
a le  m usíme dhát o to, abv okno bylo 
č isté  protože z aečištén á  okna pohlcu jí 
velké m nožství s lo n ečn ícn  paprsků 

Ted někelik  příkladů*
KVFTINY S NKfMENSlMl NAROKT NA 

SVĚTLO: dom ácí Štěstí íA sp id lstra). vo- 
děnka (T ra d esca n tia ), filodendron (Mun- 
s te r a ) .

KVĚTINY. KTERE NEPOTREBU)! PRIME 
SlON ECNi SVĚTLO- begónie královská 
IBegonía re z ), bramtaořík (Cycl8n>ea), 
prim ulka jP rim tila ), vře.s (E r ic a l

KVĚTINY SE STftEDNlMI NAROKV NA 
SVETT.O: arú lle  (F a ts ia ) , kapradiny hed
vábný doubek jG re v ille a ) pokojová jed  
le fA ra n ca ria ). a frick á  tlalka-M Salntp aa- 
lia ).

KVÉTINA S  NEIVĚTSIM I SVĚTELNÝMI 
NAROKY: pokojový topol ÍA bn tllo a),
hvězdník jlK p p eastrn m ), ffk as pzavý

(F icu s  e la s t ic a ) ,  kaktusy, rozm arýn (Ro*> 
n ia rliia t)

VZUDHH A TEPLO SPOLU SQUVISEíl. 
Vzdušná vlhkost je  v lé tě  v roviiuváza. 
V zim ních raěslclcb  je  to však taor.ši o 
proto musíme zuáf aspob něco m álo z 
Životopisu ro stlin , abychom  jlm mobil 
za jistit správné ovzduší s zálivko Vytá 
péaf m ístnosti značně snižuia vlhkost 
vzduchu a rostliny sc pak brdní nad 
niéraém u odpařováni shazováním  llstii. 
Mnohým rostlinám  se však dařt v snrbém  
vzduchu ů.středníhn topeni dobře lim 
spíše iestliže  je  sa jiš lěn o  odpaM vňní 
vody 1 nádob ainíslůnýcb na ůstřr:dnfm 
topení. Plyn však rosIlíaÚD) škod) vždvc 
ky: někdy lo  ani noposlřebnenie. a le  po 
dvou či třech  m ěsfcfcb  začín á květina 
chřadnout. Můžeme ji  pomoct jen  tím. 
že Často větrám e a že ji  amivtime co n e j
b líže k okna a že |l budeme aspnů dva 

. k rál dcan é ro sit
lAK BUDEME KVĚTINY ZALEv AT’  Ta 

m usím e vzít v p atrnost 1 ty fak to ry , u 
kterýcli jsm e již  hovořili — tedy světlo , 
vlhko a teplo. A zalévám e Íao tehdy, 
jes tliž e  to ro stlin a  potřebu je , a lk o li teúy 
každý den aapř. v osm ráno. To by ne-

Pakrafiotrfin í n a sironf^ 8.



Skaut, fe n t  bu de jedn ou  cí&ařem. U hádli js te  v kter^d xem l?  N edávno by l v té to  zem i na státní navštěvá náš presiden t 
4irmádní g en erá l lu d v ík  Svoboda. Ano, je  to  Irán. Na našem  sním ku vám představu jem e n áčeln íka  irán ských  skautů, cí  ̂
saře  R ezá PáhláviUo, núčeln l irán ský ch  sJm utek, císařovnu Farúk, a  příslu šn íka  v ló á ck é  stn ečky  „M alých lvů*" korun iúho  
p rin ce  Rosu Cyruse. S tejn ě  ja k o  skanuting, j e  t dy tiasíie  d n ešn í c ís a ř s k é  rodin y p om ěrn ě m ladá. V&dyt tep rv e  b  r o c e  19B5 
t is k a l  o t e c  án esn llió  c ísa ř e  trůn. Repro S. Šebek

ohlasy
b jlo  správné. V lé lé  m aslm e zaičvn* Čas
to a hodné; už proto , io  v in to  dobu 
ro stlin a  ae)v icc ro ste . Presto  vsak platf 
zá.sada. ra d ě ji v del^lich Časových le ler -  
valech , xato v iak  vydatně. N ejlep il na 
naléváni je  d e lto v á  voda, k terá  na rozdíl 
od vody s  vodovodu (ta  Je  v elice  tvrdá 
a  obsahuje mnoho vápenných so lí) jo 
m ěkká a nem nsím e j i  jtě  op ravoval, tj. 
■m éle m ěkčit nebo kyselil, h Icplola vo
dy má být o aěco  vyáěl e e l  leplota 
okolního vzdechn, jin ak  by kořeoy mo
hly onem ocnět. A je l tě  něco. Cos od ča- 
«n om yjem e Hsly od p rech n  a pomocí 
rozpralovaC e ro stlin y  rosím e. Měkomo-lí 
je  v lak  dál ven aa d ť tf . dali fsme rnsl- 
Uoě tn a a jlap ěf kaem ollko.

R ostlině v k v ětin áči m n tm e  tak á za- 
l l s l i t  dostatečaý  a  plynulý přívod m ine
rá ln ích  soli. Wa trhn  je  k dostáni velké 
m notstvf hnojlv . Jedním  z  n e jlep S lih  je 
tek u té  hnojlvfl OBM — v ý fiv a Jsm és  roz- 
In ien é  přínodní robovipy, lu io eráln ícb

solí, stopových prvké a výluhu kompos
tu j.  Musíme v la k  dbát pečlivě r<a to. aby 
dávka h aojiva nebyla p ř ilil velká. |wo- 
tože  bychom mohli rostlinu zničit.

M nohokrát jsm e sl v e sle n i povtdinf 
řek li, Že méně je  vlče. je s t l l ie  to p latí v 
p éči o květiny, tím  sp ile  pak při je jich  
výbčro a nm ístěnl. aran iev án i.

Předevlfm  sl mnsim c u jasn it, který  
kont č i č is t  klubovny jim i chcem e ozdo
bit. Bnde na vás, co  vyberete, ale  mohu 
'l i  vám jen  trochu poradil, v y b íre jte  sl 
květiny odolné a n enáročné, ty. k teré  
vyžaduji ch lad n ější přezim ováni (aiyrty , 
ro zn arý u y  aj.| , p roto že nepředpokládám , 
že byste v klubovně měli ústřední tope
ní. Je-li tomu lak  p řece , pak budete mít 
výběr fed oadullf a m ážete si vybrat i 
ro stlin y  s  velkými dekorativním i Hsly. 
K vetoaci květiny nejsou p ř ilil vhodné, 
protože m ají v e lk é  nároky na světle  a 
to  jim  a s i také n e m iž e te  dát. Nehledě k 
lom u, i e  po odkv ětánu  j l i  mnoho vPa- 
rády** nenadělají.

Ala a f  n i  a l pro sv o ji klubovnu vybe- 
MHO jak on k oli kvěUnu, věn n jta  Jejím u 
um ístěni chvilku času a p řem ^ le n l. Ur- 

d llě  vám la ta  paaorn— t m nobakrál vrátL 
Hana Knbaievd

•  PARTYZÁNSKÝMI 

STEZKAM I'

Mnoho junúkě a  skautek n á  tkrsud 
v Živé pam ěti úspČSnou loňskem výpra
vu .Z lroni přechod Brd,** jíž  sa zú čast
n ilo  vfce než tis íc  přisluSaíkŮ pražských  
ocldllú. D alli poutavá a k ce , kterou p ři
pravuje Pražská janáckú rada, se  usku
tečn í 14. února 1970. ju n á c i a skautky 
půjdou po' stopách partyzánských  oddí
lů. Brdy, k teré  jsou n e jv ylšlm  a  nejsou- 
vi&lejšim lesnatým  středočeským  h or- 

stvem , vinoucím  se od jihozápadu k  se
verovýchodu v d élce  145 kitom etrů , s t  
áctlž v období 2. světové války sta ly  
ú točištěm  siln éh o  p arty zán skéh o hnuti. 
PMpomeúme s i, že již  v podzlinnich mě
sících  roku 1942 dochází v brd&kých lo
sích  k orpanLzování prvních bojových 
oddílá . V březnu 1945, kdy odboj vrcho
lit, sesk o čilo  v dúhříšskó Části Brd, na
zývané H řebeny, néliodik sovětských  p a
rad esan tn ích  oddílů, k te ré  se s o iu tř^  
d íly  pod vrcholkem  Baby a působily
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Ctiytmý hod Často znamenal hlad pro lovce i jeho ro> 
dinu. Tulefi se ]>olelcal, sklouzl do vody a s  ním zml< 
zelo pod hladinou celé stádo.

Eskymáčtí chlapci se od malička učí mířlL Chce< 
te l! vyzkoušet svou obratnost podobně jako oni, vy* 
značte ve sněhu kruh o prOměru 1 m — to bude ka* 
jak , v němž vyplujete «nn lov**. Ve vzdálenosti 10 až 
15 kroků od kruhu postavte 10 ~  20 sněhových věži
ček, podle toho, kolik vás je . Každá věžička zo dvuu 
až třf uválených kouli představuje tuleně.

Družina nastupuje k  lovu v předem rozlosovaněm 
pořadí. První lovec si vezme rovný prut — harpunu 
a hodí je j z kruhu na kteroukoli věžičku. Zasáhne-U 
ji, počítá sl jednoho ^uloveného tuleně**. Zbytek vě
žičky zboříte, další na ni již  nemohou házet.

Po prvním vstoupí do kruhu druhý, po druhém tře
tí aA když se všichni vystřídáte, doběhne si každý 
pro svůj prut a na lov se vydá opět první. Lov pokra
čuje, dokud nejsou všichni tulení zasaženi. Vítězí 
ten, kdo jich  uloví nejvíc.

2. s t a v b a  V£ZÍ Až bude venku ležet měkký sníh, 
k něhož se dobře m ačkají koule, uspořádejte pro dru
žinu tento zábavný závod. Na signál začnou všichni 
stavět ze sněhn věžičky. Když uplyne stanovená Ihú- 
ta  (například pět minut), zvolá rádce .dosti**. Vítězí 
ten, jehož věžička je  v tom okamžiku nejvyšší. Podle 
tohoto strohého popisu si možná ani neumíte před
stavit, jaká jc  to zábava. Každý chce mít sněhovou 
věž co nejvyšší a lepí ji proto z obyčcjnýdi koulí. 
Stavba rychle roste z výšky, ale brzy se dostane clo 
kritického stádia, kdy každá další koule přilepená 
na vršek zvyšuje nebezpečí zřícení. Poslední minuty 
této miilé hry Jsou plné napětí a smíchu. 16
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A k!uci dovedou být tvrdí, uékdy i barbarsky krutf. 
Tohle z oicb nedostanete za týden, možná ani za rok.
Miiže se vám proto třeba i po oékolikainásICQjm rád* 
cováni vyskytnout problém, o némž isme teď zadali 
mluvit

Terčem nevraživosti se obyčejně stane nováček. Ně
kdy vám vedoucí přiděli do družiny obromnébo neši
ku, který pokazí věechno, nač sáhne. Družina začne 
íeha vinou prohrávat velké hry, dostává kvůli němu 
minusáky. Někdy jde takové nemehlo na nervy i rád- 
e#vi, přestože je  starší, zkušenější a dovede kc lépe 
eviáďnt než ostatní v družině. Nebo se z nováčka 
vyklube věčný rušitel míru, který pořád někoho po
šťuchuje. Do oddílu se hlásí 1 všelijací jiní výtečnici, 
mazánci, Šplhouni, žalobníci, vejtahové,. rváči. A vy je 
třeba nemůžete přímo odmítnout, protože je  ne/náto.
Nebo je  znáte, a myslíte sí, že by se z nich* ve 
skautských řadách mohli stát správní kluci.

Povahové vlastnosti se však málokdy moni přes 
noc a takový chlapec nebo děvče se pro své jednání 
snadno stanou v družině psancem místo vítaným no-̂  
váčkem. A co má dělat rádce, když ostatní oechtěji 
takového hocha přijmout mezi sehe a dávají niii svoji 
nevraživost jasně najevo?

Tohle je skutečně těžký úkol a vyžaduje od vás 
velké rádcovské umění. A především božskou trpěli
vost. Chraílte ho před výpady ostatních. Dělojte to co 
nejméně nápadně, strohým slovem, varovným gestem.
S těmi, kteří na něho dorážejí nejvíc, si promluvte 
mezi čtyřma očima. Vysvětlete jim, že takhle toho 
chlapce nepředělají, ale budou v něm jeho špatné 
vlastnosti jen posilovat. Na výpad se obyčejně odpo
vídá výpadem, odmítnout přátelsky podanon ruku 
umí jen málokdo.

Najděte si vhodnou příležitost a promluvte si o samo
tě i s postiženým. Řekněte mu přímo, proč jsou na 
něho ostatní takoví a co by měl dělat, aby se k němu 
družina začala chovat jinak. Snažte se ho povzbudit 
k zápasu se sebou samým, se svými špatnými vlast- "ÍA -  
nostmi. Řekněte mu tvrdou pravdu, alo tak, aby cítil, ■ ^

mi mlčící bilá krajina. Ne to nejsou zasněžená pole, 
ale bílá arktická pustina a z vaší družiny se v této 
chvíli stala polární výprava. Poshipujete přímo k se 
veru, cestou si všímáte zvířecích a ptačích stop, pá
tráte po živých tvorech, na různých místech měříte 
hloubku sněhu, určujete stromy a keře podle pupenů 
a kúry jako kdybyste byU skutečná přírodově
decká expedice. Před polednem dorazíte k severnímu 
pólu, vztyčíte tam svoji družinovou vlajku a bilá 
pláň ■ se rozezní vaším vítězným pokřikem. A když 
o několik minut později vyšlehnou z hromádky sm r
kových větviček první plamínky a olíznou začernalý 
kotlík, ucítíte, jak se vám rozlévá příjemné teplo ne
jen po dlaních a po tváři, ale i v nitru. Najednou 
vás zavalí taková vlna bláznivé radosti, že musíte 
rychle něco udělat, aby vás to uvnitř nerozdrtilo a 
nezadusilo, a tak sebou plácnete do sněhu a kutá-
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•  PO SKAUTSKÝCH STEZKÁCH P.

Začínají pMmo před va^ím domem a rozbíhají se do 
vsnch světových stran. MAžete se vydat se svou dru* 

;ou, i>o které chcete a každá vás zavede do zajínia- 
vých míst, objevíte na nS něc'o nového, překvapivého, 
potkají vás tam malá I velká dobrodružství, prožijete 
chvíle, na které pak. dlouho rádi vzpomínáte. Ale mu
síte o těch stezkách vědětl A musíte po nich družinu 
skutečně vést! Obyčejní lidé o nich nemají ani tu ^ - 
ní, znají je  jen skauti, skautky, vlčata, světlušky a 
roveři z velkého junáckého bratrstva. Znají je, ale 
ani zdaleka ne všichni po nich chodí. Nestočí totiž 
o skautských stezkách jen vědět, musíte mít dost 
nadšeni a vytrvalosti, abyste se po nich skutečně 
stále znovu vydávali. Skautské stezky voní dálkami 
a dobrodružstvím, ale nebývají snadno schfidné, jed
nou šplhají až nčkam do nebe po kluzké skále, po
druhé se spouštějí do hlubokých lesních roklí, v zimě 
na nich fičí severák a zmrzlé sněhové vločky vás 
bodají do tváře, v létě zas rozpálené žhavým slun
cem. Ale mají vždycky kouzelnou moc.

Vyjdete třeba za mrazivého lednového rána z do
mova, na zádech tornu, přes rameno svázané lyže a 
šlapete na družinový sraz. Sníh vrže pod nohama, uli
ce Jsou ještě liduprázdné, mráz štípe do uší, v první 
chvíli třeba trochu litujete, že jste vůbec vstávali, je  
neděle, 8 stupňů pod nulou, dnes by mohl člověk 
zůstat v posteli až do poledne. Ale pak dojdete k par
ku a uvidíte mezi stromy vycházet slunce, stoupá 
vzhůru jako veliký rudý balón, krystalky sněhu na 
.stromecli se rázem proměnily v Hisíce zářivých rubí
nů a když zavadíte špičkou lyži o větev, s tichým 
cinkáním padají na zem. Přestanete vzpomínat na 
vyhřátý j>elech a trochu přidáte do kroku: A když 
pak spolu se svými přáteli z družiny dorazíte k po- O  
síednirou domu v poslední. ulici, objeví se .před vA- A

£e vám aa něm záleží, že máte k němu osobné docela 
přátelský vztah a chcete rau pomáhat. Kdo se chce 
\ liružiné udržet, musí se stát dobrým přítelem všech 
ostatních. A vytrvat přece slo jí za tol Ornžinu čeká 
tolik krásných věcí — a táb jr už bude za několik 
měsícftl Vlévejte do něho při osobních rozhovorech 
nadšeni pro skautováni, oesniitc k němu vést jen 
karatelské řečí.

Dávejte družinovému psanci často příležitost, aby 
nioh' ustainim dokáz.it, že není tak špatný, jak  si 
o něm ostatní myslí, a že umí pro jiné udělat 1 leda- 
co Využijte kažué a pnehvetie
ho před celou družinou za správné jednání, dobrý 
nápad, užitečný Čin.

Považujte to za svůj osobní úkol — udělat z psance 
dobrého člena své družiny. Když se vám to podaří, 
můžete na to být opravdu hrdl. A když psanec z 
družiny odejde, bude to tak trochu i vaše vína a váS 
osfibní neúspěch.

•  D V Ě  H R Y  N A  S N Ě H U

A

h

Lov T U L E Ň  O
1. LOV NA TULENĚ. Eskymácký lovec pádloval na 

vratkém plavidle podél pobřeží, proplétal se mezi 
plujícími krami a hledal kořist. Když zahlédl tuleně, 
opatrně se k němu přiblížil, rozmáchl se a harpuna 
Mše zabzučela vzduchem.

Dřív než však směl poprvé vyplout, musel se naučit 
■ v  bezpečně ovládat kajak a dokonale házet harpunou.
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lite se pa stráni a křičíte přitom jakási nesrozumitel* 
irá slova. Po obědě postavíte iglú nebo vyhrabete 
v závějích sít chodeb a místností a proměníte se 
v eskymácký kmen. Pak zas narazíte na čerstvou liš
čí stopu a rozjedete se po ní jako tlupa lovcě kože
šin, sledujete je jí  neuvěřitelné zákruty, prodíráte se 
za ni houštinami a nakonec vás zavede do míst, kde 
js te  ještě  nikdy nebyli a kam byste se jinak asi vů
bec nedostalL

Tyto proměny Jsou na skautských stezkách tím 
nejpodivuhodnějším, můžete procházet stejnými mís
ty třeba stokrát a pokaždé tu uvidíte a prožíváte 
něco jhiěbo.

Večer se vrátíte domů unavení, prokřehlí, ale štast- 
ní. A než ulehnete, zopakujete st it^ště jednou všech
na ta malá dobrodružství nad deníkem nebo družino
vou kronikou.

Skautské stezky, které vás vedou do přírody, patří 
k těm nejkrásnějšlm , ale nejsou ' jediné. Na vaší dru
žinu čeka jí i mnohé jiné a všechny jsou pro vás stá
le otevřené, v každé denní 1 roční době. „Rádce", 
naše příloha, vám chce ukazovat aspoň některé 
z těch podivuhodných stezek.

„jádra" sedraicentimetrové kousky á krajinky i odře
zané kousky sb ijte  dohromady (P a Q) — střed jád
ra odložte stranou.

Jiný způsob: Rozštípněte poleno napůl a vydlabejte 
vnitřek obou půlek (I, a M j. Když je  opět stlučete 
dohromady, bude v nich pohodlná komůrka, široká 
Bsi 13 cm, hluboká 30 cm i víc.

Velikosti otvoru je  obvykle dáno, který pták budku 
osídlí, neboř většina ptáků má ráda co nejmcnšl 
vchod. Pro sýkorky a brhliky ho udělejte velký asi 
30 mm. Pro špačky 45 mm. Pro žlunu a dudka 60 
mm.

Když jsem byl ještě malý kluk, uáhodou jsem obje
vu způsob, jak zahnat od ptačích budek vrabce a 
tuto metodu jsem ted znovu začal s úspěchem po
užívat. Spočívá v tom, že k budce upevníte zvláštní 
dvířka, které mohou zakrývat ťelý vstupní otvor. 
Pak dáváte pozor, až do budky vleze nějaký vrabec, 
zatáhoete za provážek a vrabce chytíte. Když lak 
chytíte pár vrabců, v je jich  druzích vznikne nedůvěra 
k zařízení u vstupního otvoru a lieodváži se vlézt do 
budky, která představuje takovou hrozbu.

•  • d r u ž in o v k a  n a  led ě« «
Schůzujete v klubovně, i když jsou stromy v parku 

postříGř.ném jíním a na kalužích' se leskne černý 
led? To tedy Jste drnžina líných peciválů! Seberte 
brusle, hokejky a pochodujte na nejbližšf kluziště. 
Co byste vysedávali u stolu, když můžete prohánět po 
ledě puk, hrát na Černého Petra, pořádat družinové 
přebory v rychlobruslenf nebo v krasobrusleníl Rád
ce, který nedovede občas vyjet s družinou z obvyk
lých kolejí a který musí při každé schůzce skutečně 
schůzovat, není moc chytrý. Když dnes vyrazíš s dru- 13

•  • • p s a n e c  • • • •
Máte V družině také kluka, na kterého se ostatní 

dívají skrz prsty a který pořád zakouši od ^statuích 
drobné dstrky? Jak takový problém řešíte? A jak  se 
k  tomu chlapci nebo děvčeti chováte vy sami, rádco
vé a rádkyně?

Já vím, dobrá družina by tak neměla jednat — ale 
která družina o sobě může prohlásit, že je  skutečně 
prodcbnntá skautským duchem? K doknualosti vede 
dlouhá -cesta  a přestože Ideálem každého rádce je  
družina svorná, v níž by spolu všichni dobře vychá
zeli, a byli si neflepšími přáteli, přece jen nesmíme 
zavírat oči před skntečností. Lidé rc|soii andělé.



•  o h e ň  z a  n e p o h o d y  •
Takový nečas, s nímž se te<I venku setkáváme, bývá pro 

nás mnohdy poučnější, než krásný letní den. Zimní období 
má totiž své výnody. Zvěř není tak často vyplašena, může
me (1 zhlédnout l na pár kroků. V lese. s výjimkou mysliv
ce téměř nikoho nepotkáte, a tak máte dojem, že příroda, 
do níž jste se vypravili, patří Jen vám. Ale protože Jste na 
celodenní výpravé, musíte sl umět sami Uvařit nějaké jídlo.

Nejdříve vyryjeme polní lopatkou ze země drn, který po
ložíme vedle, abychom pak mohli místo uvést do původ
ního stavu. Chcema-li zřídit drnová kamna, pak vyryjeme 
drn ve formě dvou kusů, na které položíme dvě žetazně tyč
ky na drženi kotlíku, (obr. l .J .  ,

Jak sl budeme počínat, když prší? Nebo budc-Ii sněžit? 
Nejdříve zhotovíme přístřešek pro oliefl a to bud z chvoje 
tím, že zabodnemo několik větvi do země a nad ohništěm 
Je spojíme v bustou clonu. (obr. č . 2 ). Střechu nad ohněm 
můžeme upravit I ze stanoviny, kterou připevníme na stro
my nebo kůly. Střechu Je však třeba připevnit hodně vyeo- 
ko, aby se žárem nepoškodila Impregnace nebo dokonce 
sám stan (obr. č . 3.). Ohniště upravíme tak, že na dno 
Jamky (20 krát 30 cm ) položíme několik silných kusů dřeva 
Jako rošL Dají se použít i  vhodné ploché kameny. Pak hle
dáme suché smrkové větve na podpal. Nejtenčí chmýří se
stavíme v hrstku, kterou překroutíme ve dvě hrsti. Jednu 
hrst zapálíme a držíme JI svisle až se rozhoří, pak Ji teprve 
položíme na rošt a  příčně přeložíme druhou hrstkou. Dále 
přikládáme na způsob pyramidy silnější a silnější kousky 
dřeva. Jako zápal můžeme použít 1 březové kůry, kterou 
rozemneme. Nenajdeme-li v hustém sm rčí ani na závětrné 
straně na spodku stromů v hustém smrči, pak musíme hle
dat pod převislými skalami, v jeskyních, v polomech, ve 
vývratech. V nejhorSím případě si poniůžemj mokrým pole
nem, které ořezáváme tak dlouho, až z jeho vnitřku získá
me suché třísky. Mokré dřevo sušíme vedle ohniště, kde Je 
hromadíme do hranic.

Postup zapalování znázorůuje obrázek č. 4. Ale pozori 
Nejásejte předčasně, že se ohneň rozhořel. Teprve potom 
až získáte dostatek větších uhlíků, máte vyhráno. Dlužno, 
podotknout, že za suchého počasí foukat do olmě Je pro 
táborníka ostudou, ale při zapalováni mokrým dřevem nebo 
bez zápalek křesáním Je to nutností. Největší žár vydá tvr
dé dřevo nebo jehličnaté smolnaté. Chvojí, mech, tráva a 
listí jen kouří, nemají výhřevnost á  používá se jich  k sig
nalizováni kouřem.

Na sněhu se rozdělává oheů nesrovnatelně hůře. Proto 
místo, které sl pro oh;'fl zvolíme, napřed řádně očistíme. 
Protože se do zmrzlé země těžko loj^atkou dostaneme, je  
nejlepší rozdělat velký oheů no rozehřátí, na plochých ka
menech nebo na roštu z větvi. Pak se oheá s pojielem od
hrnou stranou, vyhloubí se potřebný dolík pro rošt a oheů

dva drny

5dma na popelobni obr2

se pak pomoci polní lopatky opět nahrne na původní mís-i 
to. Na příliš vysokém sněhu se rozdělává oheiS na zdvoje
ném nebo ztrojeném roštu na udusaném sněhu, nebo na 
stolku Improvizovaném ve sněhu.

Nczapomellte ani v zimě ohniště zamaskovat. Jenom la j
dáci nechají ohniště v původním stavu, což svědčí o jejich' 
špatném poměru k přírodě.

EDUARD URES

V prostoru Hoilšin, Bukové, Rosovlc a 
Kytína, tedy v místech* kudy povede 
trasa 2. ročnUsu „Zimního pfechodu Brd". 
Posledním oddílem vysazeným v Br* 
dech, byl oddíl Smrt fašismu, v lehož 
Cele stál známý kapitán fevgenlj Auto* 
novíč Olešinskl]. A tak zalesněné kopce 
Baby a Kuchyňky, kde se oddíly větši
nou skrývaly, se staly výpadlátěm k od
vážným výpravám do celé oblasti Pod* 
brdska. Sovětští partyzáni spolu s do- 
mářími vlastenci ničili neien ŽelezniCní 
mosty, ale 1 celé vlaky s válečným ma
teriálem, vojenské telefonní linky a ne
přátelské nákladní automobily. PaPrty- 
záai, kteří byli často donucení měnit 
místo svého tábořiště, sídlili také u Kní* 
2ecf studánky, ale také na Plešlvcl u 
Smaragdového jezírka, kde loňského 
roku probéhl $4raz junákh, kteří soutě
žili v lasování. Zimního přechodu Brd, 
jehož hlavním programem je  putování 
po partyzánských stezkách, se zúčastní 
t mimopražští junáci. Budou to přede
vším odíly z Příbrami, které jsou v brd* 
skám pohoří jako doma, a ostatní ju
náci a  skautky, sídlící na Podbrdsku.

S L U Ž B A  R E P U B L I C E

Akce leden m ilión hodin rep n blice, 
k terá  byla roušířena o d a lších  250 OOO 
hudin, našla  ve skan tský ch  řadách plné 
pochopeni. S v íd čí o  tom poctivé ó sill 
jednotlivcfl a  drnžln, o d d íli a střed i
sek , h lášen í, k terá  doch ázejí ze všech 
kontft repnbllky . M ezi prvnim i se 
hlfisllo střed isk o  fnnáka v T ep licích  n^d 
MelHjt. funáci si vzali za é k o l udržo
vat prostory  zffoeniny B išo fšto ja a : na
tře li  dlouhé Železné zábradlí, opravili 
schody a v y čistili stezko . A výsledek? 
M aji odpracováno dvé s t6  hodin. O kres
ní rada fan áka v T řeb íč i vyh lásila  na 
p o čest 25. výročí osvobození rep abllky  
závazek odpracovat p ři pom oci národní
mu hospodářství, áklidu obci a  d alších  
p rací deset tis íc  brigád nických  hodin. 
Závazky oddfIB z tohoto okresn  však již  
diias nasvédCaji, že toto č ís lo  bnde vy
soko p řekročeno, lu n áck é střed isk o Lípa 
v Kynšperku nad Ohří p řisp ě je  přede
vším ke zlepšení vzhledu m ěsta a jeh o  
i 'Mžšfbo okolf. Z d e jlí ju n á ci odpra- 
ď j i  1 300 hodin p ři Aprnvách zámku 
K ynivart. K ad an ití na zaan bodou s ta ra l

o m ěstský park, každý č le n  oddílu (am 
odpracuje  20 hodin. Také |naácl z P ř í
bram í, p řís lu šn íc i 1. střed isk a , odpra
co v ali pM lesn ích  b rigád ách  Již 800 ho
din. H lásí se  oddíly z Plzně, jn n é c l z  B ra 
tislavy. A sk au ti v 2il1ně? O je jic h  p rá
c i nám p o sla l sp ráva b ra tr F . Ifrehuš, 
k terý  h lá s í: Okrasná rada fn aák a  v 2 i-  
lin e  se  rozhodla p řip o jit k ak cii M ilión 
hodin rcp n b lik e  8000 hodinam i. Zúčastni 
se  výstavby dětských Ihrisk v u rčených  
žliiasfcých s íd lisk ách , vyznačkujú ta ris - 
tickú coslu zo S trečn a  k pam átníku na 
Polom e, vysnačla  podfa denfka tren eó z- 
skéh o partyzána m lesta padlých hrdliiov 
za SNP při S trečn e , bndú p rera iela f f i l
my pre děti v s íd lisk a Ž lllna — B lin y  f, 
poskytnú pom oc p řestárlým  rnďam při 
dom ácích p ráeach , nákupech, nanošení 
dřeva i uhlia.

—

A lak  by se ve výčtu podobných zá- 
vazká, k teré  ju n áci u ia v ře ll, dalo pokra
čovat do nekonečn a. Na závěr s ta čí Jen 
p iipom enout. že jn n áck é oddíly tuto 
službu rep u blice  n e jen  sp ln í, a le  i p ře
k ro čí. D okázali to v m inulosti již  i^g- 
jcdfěou.
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p r e d l k t o v a  z d r a v o t n í p r o h l íd k a , o r e l  s e  o d-
DÉLUIE o n  COLUMBIE (3 MINUTY).
Prohlídka zubů n nehtů. Vlčata jsou v kruhu. )edeii 
velikánský míč. První clilapec podá míč sousedovi, 
teii dalšímu, míč puluíe dokola. Jakmile vlče předá 
míč, obŘliiie kruh vlčat a postaví se na své původní 
místo. Výborné pohybové cvičení

o d p á l e n i ZPOMALENĚ RAKETY (5 MINUT).
Vlčata utvoří štafety. Sklenice od zavařeniny a ping- 
pongový míček pro jednu šestku. Sklenice se drží 
hrdlem dolů, míček Je uvnitř. Vlče musí skleničkou 
točit v ruce, míček nesmí vypadnout. Předává se.

ARMSTRONG SESTUPUJE PO ŽEBRIKU (5 MINUT). 
Vzpomínáte-li si, byla to nesnadná operace, neboť 
kosmoirmt neviděl, no dělá, kam vlastně sestupuje. 
Pohyb i)ozpátku po kolenou a rukách nebo se zavá 
zanýma očima.

SEBRAn I POTŘEBNÉHO VZORKU MÉStCNiHO PRA
CHU (5 MINUT).
Nesnadná operace. Na podlaze je  rozházen pro kaž
dou Šestku' hrách. Prázdné sklenička od marmelády. 
Členové šestky si předúva]í vidličku (nebo vidličku 
má každý člen Šestky), kterou musí hrách na podlaze 
sesbírat. Oasový limit. Vítězí šestka, jež ve stanovené 
době má ve skleničce o<l marmelády nejvíťe hrachu.

ROZHOVOR S PRESIDENTEM (5 minul).
Předávejte telefonickou zprávu. Telefonický přístroj 
zhotoven z konzervy, připojena šňůra.

CHŮZE NA MÉSÍCI (3 MINUTY).
Jistě sl vzpomenete na Aldrinovo poskakování. Soutě
ží se fi štaíetovltě) ve skákání, v klokaní nebo v 
žabím skákání.

VZTYČENI VLAJKY NA MĚStŮNlN POVRCHU 
(S MINUT).
Každá šestka nakreslí nebo zhotoví vlastní vlajku.

PROZKUM VNÉJ$KU ORLA, ZDA NENt POŠKOZEN 
(2 MINUTY).
Kosmonauti sl musí vzpomenout, co všechno je tř«)ba

9
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prohlédnout. Zahrajte sl proto vhíKlnou variaci kimov- 
ky.

PŘEZKOUMANÍ TLAKU V KABINĚ KOSMONAUTU 
(3 MINUT).
)tná klidná fáze pobytu na Měsíci. Každá šestka za
hraje nějakou hru nebo pantomimu o toin. • o se dělo 
na Měsíci. Alternativně možno nafouknoul balónky, , 
opět vypustit apod.

VYPOUŠTĚNI (3 MINUTY).
Vlčata ve dvou družstvech. Všem so zavážou oči. kro
mě vůdcům na ol>ou stranách. Každé družstvo má 
své členy číselně označeny. Vůdcové vyvolávají na 
každé straně jednotlivá čísla ze svélio družstva a 
soutěžící se potom snaží zvednout z podlahy kuželku,,, 
umístěnou mezi oběma družstvy. Vůdcové však ne
sm ějí opustit svoje stanoviště a mohou pouze Členy 
svého družstva instruovat (vlevo, vpravo,, dopředu, 
dozadu).

SPOJENÍ ORLA S COLUMBII (3 MINUTY).
Postaveni musí být přesné. Vlčata ve dvou družstvech 
(nelx) párech či Šestkách) stojí proti sobě tak, že 
jednotlivé páry jsou přesně proti sobě. Potom jedno 
družstvo opustí místnost, členové družstva, jež zOst^- 
lo v místnosti, se vzájemně přemístí a zakryjí si 
obličeje ručníkem, takže je lze rozeznal jen podle 
nohou. První družstvo se vrátí do místnosti a každý 
jeho člun se musí postavit před svého původního 
partnera.

NAVRAŤ ZEMSKOU ATMOSFÉROU (5 MINUT).
Provádí se v úzké chodbě. Vlčata ve dvou družstvech 
čelem proti sobě, s rukama vzájemně sepnutýma, vy
tvářejí oblouk. Každá dvojice očíslována, lakmile se 
je jí číslo vyvolá, všichni ostatní projdou obloukem 
je jich  sepnutých rukou. Procházející se však nesmějí 
pu.stit. První družvStvo, kturé se znovu přemístí do 
řady, vítězí.

Rylo by proto Jistě voloií dobré a také zdsluřué, kdybr 
některý z našich vúdrA vlčat a vůdkyň svétlu.šck vymyslel 
obdobnou hru na téma „Préce sovětských kosmonautú-svá 
řečů ve vesmíru." Těšíme se na vaše příspěvky a ná
měty. —

•  VLČATA r y b a ř í •
listé mále ve svém oddiio nékaUk mla

dých rybářů, kteff to zKoiišoli u2 do- 
opravdu. Zahrajete si ted se v^eim na 
sucbazemské rybáře Pro každou Srslku 
budete potřebovat ospoů jeden arch kar- 
tooovélio papíru tužku (pero řlx), spí

nací sponky, rákosové {vraty, sitnějá' nit, 
Jiáčky nebo, podaří U se vám seimat ma
lé magnety. Vystřižené ryby rů ^ ý cb  vo- 
likosti oznaříme například zvířaty d dii 
óá*t ryb názvy potravy, kterooj se ona 
zvířata živí, případě místem, kde se ono 
zvíře zdržuje a žije. Ne»bo označíme ryby 
názvy měst v Cechách no Moravě n na 
Slovensku, (názvy hor, hradů a zámků). 
Nebo náavy hlavních mést a názvy států.

Hlavičky vystřižených ryb propíchneme 
vždy jednou spínací sponkou a ryby po
tom rozházíme po podlaze. Každá šp<stka 
soutěží zvláSt. Kdo nolrychleji vytálm© 
ryby ae všemj městy na Slovensko (na 
Moravě, v Cechích) Kdo nejr/chleji vy
táhne ryby s  oiznaéonlm státu p přísluš
ného hlavního města. Kdo nclrychlejl 
vytáhne ryby označené názvem zvířete 
a názvem potravy Čím se o«io zvíře řtvi, 
nelM kde žije. Záleží už na vaM fantasii, 
co pro svá vlčata vymyslíte. Ryby se vy
tahuji pouze za spínací sponky Sn-i^ln6ji 
magnetem, obližněk skutečnem rybář
ským háčkem

Pro složitější chytání sl mohou vlčata 
zhotovit ze Špulky na nJtS naviják, na 
konci prutu ssl připevní drátěnou 
kterou , Imitaci* ppovléknou. Ryby 
tom chytají z větší vzdáleoostl 
len šl-kovnýin so podaří rybu ,zns

lilVIJCtK. lUl &
>u smyčku, ^
yby se po / /
1 Opravdu 
znseknout* iC/
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Jistě mezí vámi není nikdo, kdo by nevěděl, co je  to poštovní 
/nómko, jak vypadá o k čemu slouží. Filatelisto všok mi^si vé> 
dét víc.

V nosí republice vydóvá poštovní známky Federální výbor pro 
pošty o telekomunikace. Koždó znómko má svou pevnou cenu 
(pioto se jí toké někdy říká poštovní cenino). Známce, kterou 
jsme právě koupili na postě ríkóme neupoiřebenó (nebo svěží, 
ěistó) Znómka, pomocí které již odesílatel zoplolil za doprovu 
dopisu o bylo jíž no dopise znehodnoceno otiskem poštovního 
rozítko, se nozývá upotřebená (použitá, rozítkovanó).

Známky dělíme podle účelu poštovního použití no dva zá
kladní druhy: no výplotní o doptotní.

Vý p la t n í z n á m k y  »Iouží k vyplaceni poštovní zásilky při 
jejím podaní k přepravě. Jejich pomocí tedy uhradí odesílatel 
poplotek zo přepravu zásilky. K výplatním znómkóm potři pod
le svého použití; obyčejné výplotní známky (1. 2), letecké znám
ky (3)i novinové znómky (4), služební známky (5), doruČovoct 
známky (6) o rrěkteré další. Zvláštním druhem výplatních zná
mek jsou známky příležitostné (např. Výzkum vesmíru — 7), pa
mětní (na paměť závažných událostí -  8) o dobročinné nebo 
přtplatkové (např. s přtplofkem ve prospěch péče o děti — 9). 
Někdy tyto znápsky mívají kupón, opatřený kresbou nebo nápi
sem (6).

DOPIATNI ZNÁMKY slouží k yyznočení doplatku, zpravidlo 
pro nedostotečně vyplacenou zásilku (10). Doplatek zaplatí 
příjemce zásilky, znómky používó pouze poštovní úřad.

Známky se vydávají bud jednotlivě (pouze jedna znómka) 
nebo v sériích, tzn. že se vydávají dvě nebo více znómek'stejné 
nebo různé výplotní hodnoty. Př! vydávání známek se udává 
doba jejích plotností, tj. dobo, dokdy je lze použít k vyplaceni 
po&tovní zásilky (pokud nemojí neomezenou dobu platnosti). 
Všechny československé známky vydané počínoje 19, Červnem 
19!’3, jsou dosud poštovně platné.

Spolu s příležitostnými známkomi bývá cos od čosu vydán též 
pnícžitostný aršík (11), jehož známko má buď stejný obraz ja 
ko nějokó známka ze současně vydané série o lisí se jen hod
notou, nebo má jiný obraz. No oršíku je zprovidla ještě nópis 
(někdy i kresbo) vztahující se k události nebo místu, na jejichž 
počest byly znómky s aršíkem vydány. No aršíku múze být I r>é- 
kolik známek.

Od aršíku musíme odlišovat tiskový list nebo arch, což jo 
otisk celé tiskové desky nebo tiskového válce. Ten má jen mi
nimální okřeje, opatřené nejčasteji jen evidenčními údaji. Jen 
zi/dka bývá okroj tiskového listu nebo archu potištěn ornamen
tální výzdobou nebo pamětním nópísem. Tiskový list nebo arch 
obsohuje 4, 10, 50 I více známek.

Známky byly zprvu vydavóny jen nezoubkovoné. bylo nutné 
je od sebe odstřihovot nůžkami, proto se jim  též Píko

stiihar>é^ Protože manipulace se zoubkovonými známkomi byla 
proktičtější, přestoly se nezoubkovoné již vydóvot. Některé stá
ty je však ještě vydóvojí s cílem přimět tok sběrotele, aby místo 
jedné série kupovoii dvě.

Podíváme-H se na bonkovku. los nebo drožší dopisní popír 
proti světlu zjišťujeme, že v některých misiech popír prosvítá 
a ze průsvitko má podobu kresby nebo nópisu. Průsvitko vzniká 
při výrobě papíru o je takřka nemožné jí nepodobit. Prolo se ta 
kového popíru používá no ochronu před padělateli i k tisku 
známek. Z nošich československých známek moji průsvitku jen 
některé starší o z povólečných jen část nókiodu 30holérových 
výplatních znómék s obrazem PerŠtejno.

V současné době se u nošich znómek popíru s průsvKkou 
nepouŽívó, protože ocelotisk, zejména několtkoborevný, je tech
nicky tak náročný, že je doslotečnou ochranou proti napodo
bení znómky.



tBk toh le fe w éf vjrMálcB: SInnečnt, h o d fn j, k te ré  fn a g u jf, I když sinané nnsvi- 
tf. Zahodaete ty£fcu 56 cm dlouhou p řesn ě  re  sklonu 45 stupně a ve vzdálenosti 
36 cm od nt sm ěrem  na jlhollhovýchod  položíte p řesn é  {doučí náram kové hodin
ky. Jodlným pohledem  na né lak  m ážete z jis tit  přesný čas! KREBA [. GUTWIRTfl

VŠEM NAŠIM CTENAROm  s e  om Jouuám e za lis top ad ov é  č ís lo  SkauíingUt 
v  něm ž s e  o b jev ila  řada  chyb. T iskařský  šo tek  s e  nezastavil p řed  základn ím i 
g ra fický m i pravid ly  (tv rd é  a  m ě k k é  ,4"), a le  v n ěk terý ch  č lán c ích  zm ěnil 
i  c ita c e  (n apř. č lá n e k  br. Jan a  C áky  — R oveři}, N avíc t c e lk o v á  úprava č ís la  
('nesrovnaná sazba , n e ja sn ě  ttStěný text, n esrovnané obrázky  d p o d .)  sv ědčí 
ó  tom , Že š o tek  s e  ten tok rá t roz je l naplno. V ěřím e, i e  nový m ěsíčn ík  Junác- 
k é h o  č ltiovn íka , k te rý  j e  o d  I., led n a  1970 tištěn  v tiskárn ě  Mír v Praze, bude  
hee: podobn ých  závad, k t e r é  velm i poškozu jí d obré  jm én o  r ed a k c e .

V^V Z V A  bývolým vKatám q skaiHátn 19. ocNMu Prctha z let 1923-1927 
pek -  vt^olo -  Praho),

V cerveiKi 1970 přijede do Československo z Nového Zéloiidu bratr Honzo 
Oregor. Rád by se po 45 letech setkol s bývalými členy 19. oddílu o s účosCníky 
tóboro v Orebiči, Jugoslávie. Své adresy sdělte laskavě br. Aloisů Čapkovi v Ro* 
sktch nad Labem^ okres Pordublce. >č-
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PRO p ř íp a d  k r á t k o d o b é h o  TA-
borení no miste vzdáleném od komuni- 
kočnich prostředků mó skládací vozík 
své oprávnění. Je přece žádoucí, aby* 
chom došlí na místo svěží o  mohli so 
neznověni věnovat všemu, co nám tá* 
boření ve volné přírodě poskytuje. Prá
vě toto úvaha nos přivedla na myšlen
ku zkonstruovat skládací přenosný vozík, 
který by splňoval tyto požadavky: leh
kost, skladnost (o to Jak pro transport 
ve vlaku nebo případně na zadech v 
nesjízdném terénu, tok i pro uložení v 
klubovně), jednoduchou výrobu I údrž
bu, nosnost asi 100 kg (předpokládaná 
váho zavazadel 8 — lOčlenné družiny) 
a nízké pořizovací náklady.

Základem vozíku je róm, svařený ze 
dvou předních vidlic jízdních kol o ze 
dvou trubek, které tvoří rozpěrky o zá
roveň základnu k přichycení korby. Pro 
vyztužení jsou do rámu privareny výztu
hy ze slabší trubky. No obě hlavní trub
ky je  nastálo připevněna přední část 
dna korby pomocí 6 objímek. Zadní 
část dno korby je uchycena otočně na 
kování zhotoveném z plechu tok, aby 
so dala sklopit o 180*̂ . No obě části 
dno jsou pomocí závěsů (..pontů") při
pevněna čelo. která se dají sklápět 
dovnitř. Obě bočnice jsou odnímatelné 
a jsou opotrer.y svorníky, které se při 
složení korby zasunou do ok ve dně i v 
obou čelech a pojistí křídlovými motí- 
cemi. Obě bočnice tvoří zároveň nosník, 
který nese zatíženi zadní sklopné části 
korby. Konstrukce korby je dřevěná 
(hlavně z důvodů výrobních). Jsou to 
vlastně jednotlivé rámy zpevněné přič- 
komi. Do korby se sTóží bogáž pro 
8 — lOčtennou družinu, nosnost vozíku 
je '100 kg (počítá se zajištěním zavaza
del řemeny upevněnými k rámu). Do 
trubkového zakončení obou vidlic, které 
je opatřeno závitem^ se vkládá skládací 
konstrukce z trubek, která slouží k taže
ní a  ovládání vozíku (je možno pnpad- 
ně vyrobit delší nebo vytvořované podle

Ck^sy
J i i T i  V«POMl«M(A •

v  Im | M  mm D aM c padl mm
ZM M ta TOOSM, 

>. oddita OlMWM- 
bfch „opteýcli lweM “, do ■4i>
InC KiaopH |M T trnem ISM . Moai 
ootatoiotl akaatr I9 I Tolail popuMaaf 
a  obMbaoý pto svao Xvoo, Toaelaa a 
■Mamfrae íiáBoradoa paoaho. Jn d atof  
'dával vSeeiian yoVmif Cac a  aOp. H>- 
Béekéoia sUba lá a M  v á n ý  I v da- 
báeb noHéiifab. V  raaa 1«4S upveM 
da iMhranUH. V  fadádi naiaha X. Ba. 
am édaflM  sbara bo)aaal v SavMaliM  
avam . V bofieb ae doaM  mš a a  Hak

la , kde nakonec sv&j mladý, ale sta- 
laáný iiv a t  ukončil jako Iwdina. Pro 
mladé junáky se stal vzorem janákn- 
-hrdiajr, k te rý  za svebodu svá vlasti 
dokánal p a lo iit život.

MIROSLAV DVORSHV

• 4>00 ZeiENO U H V é Z Q O U #
Zájmu o Sleastvt t nfiro'dnt sokel 

3tei4:sM6 esparantská Bgy profevHn 
jiC 130 junákfl a skautek, vStSna z 
líM ) také o Stenstv! v Skauteké mafie- 
imMaké lize.

Owa členové národni' aekce Skout- 
aW esperantskě Ugv byli přitónatf 
jfcauá!flR>«9peraiit9kénm srazu M. 
to t^ resu  Esperanta v Kejstnkácti. 
žlNM o srazu se zéCastnlto 34 ^ m i- 
ijá-eapeFántlstfi z 15 zemí.

9  skautfi a skautek se zúčastniio 
BbtniS eliaDy kursu Esperanta na le t

ním táboře ve Stříbrné zátoce v  Lan- 
éové u V ran ov^é  přetirody. Druhý 
béh toboto kursu bývá vždy věnován 
mládeži. Mezi učKell byly i t ř i  skaut
ky a jeden junák, k te ří esperantu vy
učovali, br. Bohiin vyučoval 1 histo
r i i  esperanta. Mezi těmi, k t ^ i  po
m átle ji š ifH  esperanto jsou 1 mohyká
ni hnutí — I. Příhoda, dnes už 90- 
letý, A. Nýdrle 771etý, b ra tr Křiža- 
Bovaký Sftletý.

V dalžl práci i ^ i  šířeni esperanta 
cbceme navázat spťHuprécl se Sekcí 
eeperantské mládeže v  obnoveném 
S ^ké in  esperantskěm svazu.

Do další spolupráce voláme vše
chny dobré a snaživé junáky 1 skaut
ky. Ozvěte se né adresu; Čs. junák, 
výeliovný odbor, Praha 1, Gorkého 
ném. &. 24, skupina Esperanto.

VLADIMÍR HLADKV, 
STANDA LESINGtR
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potřeby). Toto konstrukce je proti vyta-, 
žení zajištěno maticemi našroubovanými 
no zóvítové zakončení vidlic. Použitá ko
la jsou b i.t.ého uživeného na
jízdním kole. Veliký průměr je  volen i  
důvodů sruizŠího zdolóvár^í nerovností 
terénu.

Chceme'fí vozík složit pro transport v 
tromvají nebo ve vloku, postupujema 
tokto: sejmeme kolo. která jsou uchyce
na ve vidlici křídlatými .matkomí. pak 
demontujeme bočnice korby. Celo sklo
píme směrem dovnitř o zadní část kor
by otočíme o 180^ tok. ož se položí no 
pevnou část. Mezi ně pak vložíme bo6» 
nice, jak je  patrno z nákresu. Všechna 
pak přichytíme k trubkovému rámu ře
mínky a tím zajistíme proti rozložením 
Toké obě kola upevníme k rámu pomo
cí řemínků. Vozík takto složený zaujímá 
moly prostor, váha je asi 8 kg.

Konstrukce není složitá; snažili jsme 
se pokud možno použít hotových dílCk 
V našem prípodě jsou to přední vidlice 
jízdního kola (ceno osí Kčs 45 za  kus) 
a  dvě kola, která lze pořídit za Kčs 200. 
Celkové předpokládané náklady na po
líbení potřebného moteriólu pro stovbQ 
vozíku jsou osí 400 Kčs. je  ovšem zná
mo, že vidlice lze často získat ze šro
tu, toké kolo budou mnohde k dispo
zici zodormo. Tím somozrejmé pořizo
vací náklady podstatné klesnou..

Jsme zvědavi na stanovisko oddílů 
i jednotlivců a rádi uvítáme všechny 
připomínky, návrhy a názory, týkající se 
tohoto problému: odresujte vedoucítnQ 
skupiny pro technickou výchovu (dr. 
lan KyŠka, Myslíkova 9, Praho 1). Sku- 
pířKi technické výchovy poskytne zájem
cům výrobní výkresy o postupy.

-
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•  J U N Á C I  V T R E B i C l  •

Je tornu skoro dva roky, co byl v 
třebíčském  okrese obnoven po dvace- 
Uleté odmlce Junák. Zpočátku v phiém 
rozvinuti práce bránil nedostatek klu
boven a finančních prostředků. Nyní 
tu ftíL žijí normálním junáckým 2lvo>s 
tem.

ZapojíK se do akce Svobodova smě
na, která byla na počest rodáka okre- 
^  presidenta republiky vyhláěena. 
(čistili parky, obce, povodí řek, dělali 
lesní a zemědělské brigády. Jen<kn v 
sam o tn ěl okresním městě odpracoya- 
U p ře s-1500 brigádnických hodin.

V lo il^ém  roce v lednu měl náě 
okres 900 junáků v 34 oddílech. Věi- 
chni udělali kus užkečné práce. Ku- 
{^Htledu při sb ^ u  odpadových suro
vin tři luňáci z naěeho okresu 
— za nejlepěí výsledky v J4homorav- 
ském kraji odměněni rekreací v 
zahraničí. Dobré výsledky se také do
stavby ve sportovní a kulturní čin
nosti. Besídky, zábavná odpoledne s

filmy, swUěte o ceny, tálK>rové ohne 
pro w ře’)iiost, >únácké srazy a závodý 

středisky, beseda se Spartakovým 
^  skauty, u é i^ á d á n i plesu pro pří
znivce a rodiče junáků.

'  Důležitým bodem Činnosti každé or-. 
ganizace ^ u  dobří vedoucí. O ty se 
v7:TřeMči stara jí také dobře. V r ^ c i  
okk^su bylo pořádáno několik Kursu 
rádců a vedoucích, ve kterých se uči
lo a sloŽHo zkoušky 100 trek-
ýentantů.

Nemohu opomenout ani loňské let
ní tábory, jichž bylo z místních od- 
díiů deset. Tři dívčí a sedju chlapec- 
IcýcJi, ve kterých prožilo svou dovo- 
Ijínou 170 světlušek a skautek a 280 
vlčat a junáků.

RICHARD PALEČEK

OD SLOV K C ín ů m  »
Všichni Členové Junáka, od inaMho 

vlčete aá po náČelnHia, mají za úkol 
vykonat jeden dobrý skutek d^m é. Skau

ti třetího oddílu z Teplic v Cechách sl 
dali úkol, Ze budou pomáhat starým 1^ 
d ^ .  Dověděli se z rozhlasu a televize 
o Žácích devíHleté Školy v Alejní ulicř, 
kteří vytvořili organizaci HSocláiDÍ pd- 
■noci pro steré občany Teplloka".

Každá skautská družina 3. oddílu sl 
vzala na starost stařenku nebo stařelf- 
ke; nakupují jim, nosí uhlí, vynášejí pO* 
pel — prostě všechno, nač je jich  síly 
stačí. To všechno se stalo více než před 
rokem.

Jaká byk> je jich  překvapení, když se 
družina, kysů dověděla, žo pomáhá čl<^ 
věku, kt.erý bojoval za naši s«v<(Aodu po 
boku presidenta r^ u b liky  a byl vyzna
menán Válečným křížem. To, že pan 
Nedvěd dnes špatně chodí, nedoslýchá 
a téměř nevidí, (o jsou liáslotlky váleč
ného zranění. Děti mú mohou alesp<MŘ 
částečně vrátit něco z toho. ro on sárii 
pro ně udělat.

A tok u junáků v 3. teplickém oddíle 
dosáhli toho, že naplnili třetí bod ji> 
núckého zákona skutky a navíc zpříjem
ňují život těm, kteří prožívají podzim 
svého života. ;

Jtftl ftCHACEK, TEPLICE



SUlíŠIl IIIBáCt
. M  skciuli □ ohlašují íe tfobkoa-fanfórtou, Jak a 

tonul junócký trubač naui'ii? Porodíme vám!
Nžkterý ze skautu chodí (nebo chodil) do hudoboi 

tom se naučil noty a róklady hudební teorie. Tom w  d o z^  
co je to zvuk (vše co slyšíme), tón (ivuk s přesnou v||«c». 
tóny vysoké, střední, nízké), že tón mó sílu (in í slobó, silné), 
ma délku (tóny dlouhé, krátké), že mó značku-notu. Noty 
se píši do notové osnovy, kleró mó pět linek. Na počátku osno
vy je kič (houslový, basový) noty se píší nad i pod osnovou 
(pomocné linky). Pomlky jsou: celá (visi na 4. lince, počítá se 
na 4 doby), půlová (leží na 3. lince), čtvrfrsvá (prjčítá se na 1 
dobu), osminové (malý praporec v osnově, počítá se pr vá, 
dru liá, tře-tí a p ). Noty co do trváni jsou: celé (počítáme ráz, 
dva tři čtyři nebo prvá, druhé, třetí čtvrté), půlové (počítáme 
na dvě), čtvrťové (ráz, nebo jedno), osminové (pr-vá, dru-hó, 
na každou -lobiku jedna osminová. (Ukózka) prostuduj a na
piš sám:

.P*"-
ir ? ‘ t^ S S T * -

Tečka u noty: celá s tečkou (na 6 dob) půtová s tečkou 
(uQ 3 doby), čtvfíová s tečkou (oa prvá dru — ). Tečko nářw 
prodlužuje tón o polovinu jeho trvaní. Korunka nad notou rna- 
mp}i)á vydržet tón déle!

Praktické ukórky:

Procvičení rytmu. Napsaný rytmui vyklepávej (tu lkou o 
stůl) a počítej! (pozn. — při vypWepóvání rytmu počítej hkisitér 
pr vá, dru-há, tře -tí...)

SKAUTSKÁ FANFARKA -  SEZNÁMENI
Fanfárka potři do skupiny dechových hudebních nástrojů 

plechových. Dechem vrnlkó tón (dech bránicový — dech hruó* 
ni); pH troubení no fanfárku používáme více dechu bráni
cového než hrudního. Pokusme se o tón z lonfárky. Rty sev
řeme a r^átrubek přitiskneme k sevřeným rtům (část rtů vtiskne 
se do jamky nátrubku o vzepře se do stěn). Vznikne tím nólfsk, 
ten je pro vyluzení tónu nejdůložitějSí. Každý truboČ nechť má 
svůj nátrubek (nejen z důvodů zdravotních, ale aby sl 
na nej také zvykl). Aby tón měl ohraničený začátek, uděláme 
tzv. náraz jazykem na počátku kozdého tónu. Asi tak, jakoby- 
chom ze špičky jazyka chtěli rózem ,,odplivnout" nějoké smít
ko. Znovu zkusme na fanfárce (trubce) podle návodu vyloudit 
tón. opakujme po sobě několikrát, až tón bude táhlý, deUí, a 
ostrým nárazem jazyka o nátrubek zkusme tóny krátké a kratií.

Ještě si vysvětlíme, jak se drží fonfárka. Trubku-fanfárku drŽÍ 
me vždy jen provou rukou, levou necháme podél těla. Při 
pochodu levó se mírné pohybuje dopředu-dozadu. PIS troubení 
držíme fanfárku mírné nad vodorovnou polohou. Pochodujeme- 
•lí.je obtížnější držení I foukání, ale uvykneme. Nyní se šňoř
me vyloudit jeden tón: o) přiložme fanfárku k ústům, b) správ
né nadechneme, c) nárazem jazyka o nátrubek při rovném de
chu nám zazní tóni Opakujme 50k! Tón. který se ozve. držme 
ve stejné výšce, pokud nám stačí dech. Nenafukujme tváře — 
je to chyba, ale ostrým nórazem dechu nechť tón zazní (dlou
hý. kratší i nejkratŠí). Tato lekce „tvoření tónu" je nejdůležitěj- 
Šf, cvičte ji tok dlouho, až tón se ozve lehčeji, dlouze i krát
ce

RVTMfCKC TROUBENI NA JEDNOM TONU
Když už se nám z fanfárky ozývá poměrně čistý tón, zkusme 

rytmisovot podle notového zápisu:

Cvičme toká sílu tónu — sesiobování o zesilování (dekrescen- 
do -  krescendo):

Jí A II
Nyní tento tón zapíšeme do osnovy — trubte podle zápisu:

I  H a a í

Trubte podle vnoméneV sílv. dekončeni přišlé
Prof. JAROSLAV SLAVICKÝ

•  NAé£ KRttO¥KA •  TIHNACT SORAfKO

VOUUAOVNk:: A. - V pldZ -  » . Knciu ot>
Autií; nU:, Rémeuky ZHoiě; chem. Mt. ohrva: chom. r.ii. r,i<1onii; 
lěutiéKy pSMhMAt, KlHim. zii s íry  u kyslíku. - C. UnivniuMa Kar
lové; ? T ?; ? ? ? ;  lidově .souhlas. — D. Vnlkó prukvaptni. prv- 
r4 strunn ne iiuusHrth, předci í;IOv6ke folu-.); asijskr zemů; 
apojke; zpěvavý pták. ^  K. Zkratku jedné iiaSI mládeřuh kě oř 
genizace; soiittlásky line a cIihbi. z.n. zlato: nafouklý králík 11 
dově; clUntliá samohláska; zkratka hýv. Posádkového domu 
niády. F. kacké písmeno; následují po ctenáuH; zapoť bet sa 
mohlásk :yokťa;. -  6 . Otázka: uiésto v Itálii; spolka: římsky 
stsi mozi jadniCkami; třetí písmono v abecedě: Italskv moje; r» 
jméno přivlastňovací. -  H. Slabý zvuk; spojka; chvtul. — I. 
Oést lokomotivy; slabika, vyjadřující podnunku; poloměr n chem. 
zn. |ódu; kus dřeva. -  J. Kiraskv jedna; ř«ká; ztrácet se; lemu; 
rhem. 7.11. médi a síry. — K. Sotihlásky slovu lin ie ; ? ? ?; znaí; 
ku poloměru; V ? V; latinsky a. -- !•. Dvě různé samolilásky; dva 
páry stojný»:h samohlásek; ukazovací /ájnirtiio; chám. zn. *úd'i 
a kyslíku; spo|ka; Iniciály slezského bardn; první Část imón-i 
vHlkého Čínského básníka, M. Dvě nV/né souhlásky; ii.-isledni • 
po ..p‘‘ | ? ? ?: tvrdé samohláska; přmlloř.ka. N. Konn>vky s lo 
ves při vykáni; dlouhá siunohlaska; pořšldek; nula; předlo>-kM. 
řrancouzskě město; znaěka poloměru; pioSná míra. - O. Přislus 
irtk malftho narodn; ? ? ?: značka nřiseho aperitivu.

SVISLK: l .  Souhlásky slovo dojí; ? ? ?. — 2. Citoslovce h.»les 
U (obr.]: zahradní pták; p<)ledii( strailikUo: Inlctiila Riulolfa.
3. Mápiě patrony: ? ? ?'. udělá radost (ob i.]. --  4. Předloha: I.u 
doiřovo číslo; zkratka sociálních demokratň. auto n.íklad nu. 
vyvrátilo, člU h o . . .  — 5. Místo bez koprů: z.hvtecně: asli-:kí 
pr-ÍHtuěuík. - B. Jiti; skořápka; chem. zn. uranu- doktor 7. 
Dobrý tažný kůn: římsky sto mezi ledničkami; zvuk lmdln *k 
(ob r.l; slovenská otázka: dlouhé tvrdá .samoh)ésk«i. -- B. niiem 
značka dusíku (dvakrálj. vřtria, řím. padesát; ? ? V; souhláska 
po ..to"- nHjřnslfe}ěí otázka (obr.). — 9. Lidé. kteři odliaduU. 
ZAdiyjvdť tvář; cliem. zn. vodíku. 10. Sjet po vodě; lidově kozli, 
voténí o pomoc; děláme na kočku fobr.]. — 11, Mnoho nodni 
ké; nioft (obr.l: druhá část prvníl*o pádu; flek spisovně- snoi 
ka. — 12. Táuiěř vyhubení Udó; zkratka Oldřicha- přlhtl; dvě" 
steiné souhlásky. 13. Rámus; ? ? ?. obyvatelé vod (oh r.l,
dlouhá samohláska. 14. Asi; dezinfekce; malá Kmanuela; kdv?:
ř»Hínftk .,n“. tmjsfS říci 1 . . . - 1 5 .  PN>d*ořka;  ̂ ?: znak.

HRVNi T ftl V tL U S T ftN Í K TBR é PKIlOOU IH) RKD A KCť, SUDOU ODM ř 
NÉéíA KNItťOU.

\i? O Z O i ( m K í
Poslední materiál o koedukaci jsme 

uveřejnili v prosincovém Čísle loňského 
roku. To však nejtnamenó. že na toto 
téma nemůžete psát dále. Naše disku
se bude podkladovým studijním mate
riálem pro Ústřední rodu Junáko, která 
tuto otázku rozhodne $ definitivní plat
ností. 8udete-lí tedy chtít, napište nám 
jako dříve, vaše náměty budou předány 
no patřičné místo.
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KDE-CO-JAK
CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA „JUNÁK V ODBOJI" se bude konat 

v Roztokách u Prahy ve dnech 6. června až 29. listopadu 
1970. V rámci oslav 25. výročí osvobození republiky jí pořádá 
Oblastní muzeum a Ústřední rada Junáka.

NA ŽIADOSt OKRESNEJ RADY JUNÁKA V 2ILINĚ usku- 
točníl sa vyber, staveniska pre výstavbu Junáckeho domova 
v Žíline. Komísía, zložená zo zástupcov MsNV, ONV, Okres* 
nej hygieníckej stanice a Útvaru hlavného architekta okresu 
vybraki vyhovujúci pozemek na celý areál. Súčasne bola 
vytvořená z činovníkov Junáka inve$tično*stavebná komísia, 
ktorá hněď začala vyvijat svoju čínnosť.

V NESTÉMICICH NA ÚSTECKU byl dán do provozu v pěk
ném lesním prostředí nový junácký domov. Skauti $í je j po
stavili sami. je  to jíž třetí skautský domov, postavený za téměř 
padesátiletou existenci oddílu.

SKAUTKY Z 1. ODDÍLU Z BEROUNA převzali patronát nad 
do.mem Josefa Jungmonna. Zavázaly se, že dvakrát do roka 
pomohou s generálním úklidem, navštíví místa kde Josef 
Jungmann žil a  hlavně budou prohlubovat vlastní znalosti 
českého jazyka.

JUNÁCI A SKAUTKY Z BRNA podniknou na jaře velkou 
cestu po stopách vítězů poslední světové války. Během tohoto 
putování poznají místa v Sovětském Svazu, kudy se probíjel 
1. sbor čs, armády k Dukle.

JUNÁCI A SKAUTKY V ROSICÍCH NAD LABEM uspořádali 
výstavku rukodělných prací, která upoutala pozornost. Nejvíce 
se líbily modely táborů, ukázky kronikářských kreseb, staré 
vlajky a plakáty.
KRÁLOVÉDVORŠTÍ JUNÁCI se pilně připravovali na zimní 
krmení zvěře. Sbírali kaštany, žaludy, zhotovili a umístili 30 
budek pro sýkorky.

JUNACKĚ STŘEDISKO V HROBU získalo -  díky porozumění 
TJ Baník svoji prozatímní klubovnu. No úpravě se odpraco
valo mnoho brigádnických hodin. Již v léto klubovně byl 
založen oddíl „starých junáků" a zvolena Středisková rada. 
Junáci v Hrobu zaměří nyní svoji pozornost — vedle činnosti 
skautské ~  ke splnění akce 1,000.000 hodin republice.

OKRESNÍ RADA JUNÁKA V NÁCHODĚ se již zabývala 
plány na příští rok. Chtějí zde zorganizovat první jarní sraz 
na Broumovsku, orientační závod v Teplických skalách, vo
dácký 1. máj v Jaroměři, 13. září odhalí bronzovou plastiku 
Boženy Němcové v České Skalici atd.

V ZIMNÍM OBDOBÍ UVÍTAJÍ JÁCHYMOVŠTÍ SKAUTI na své 
opravené chatě „Junák" své přátele -  skauty z Holandska. 
Oni pak oplatí tuto návštěvu v létě, kdy navštíví skautský 
tábor na březích Atlantiku.

VODNÍ JUNÁCI Z HAVLÍČKOVA BRODU vydatně pomohli 
JZD Žirov, když zpozorovali požár hospodářského stavení 
a ihned pomáhali požár lokalizovat. Družstevníci se jim  za 
jejich obětavost odměnili.

VE STŘEDISKU JUNAKA VE STARÉM PLZENCI rádi soutěží. 
První soutěž byla vypsána o nejiepší deník a zvítězil 2. oddíl 
skautek. Pok se soutěžilo o nejlepší rukodělný výrobek a pro
tože uzávěrka soutěže je 30. prosince, budeme vás o jejím 
výsledku ínformovot až v příštím čísle.

V LIBERCI VYŠLA začátkem prosince Vlčácká stezka — kní
žečka je titštěna dvojbarevné a je doplněna radou kreseb 
o úkolů, které musí vlčata doplňovat. Obsohuje také po
tvrzení slibu a dosaženi všech stupňů a vlčků. Objednat sí 
j i  můžete u 49. oddílu OSJ -  Junák, pošt. schránka 65, Li
berec, cena 3 Kčs. Autorem Vičácké stezky je dr. Rudolf 
Pívec, předseda 2. odboru náčelnictva.

HLAS REVOLUCE, týdeník Českého svozu protifašistických 
bojovníků přináší pravidelnou rubriku „Kronika osvobození". 
Doporučujeme všem oddílům, aby tento týdeník odebírali, 
mohou zde totiž načerpat bohatý moteriál o odboji a  nej
různějších akcích v bojí za osvobození naší vlastí. Objednávky 
vyřizuje PNS.

Prožskó junácká rada pořádá již podruhé okcí „Zimní pře
chod Brď '. Loni se ho zúčastnilo více než tisíc dětí. 14. února 
1970 s i ‘ tento pochod všichni zójemet mohou zopokovat s tím 
rozdílem, že tentokrát půjdou oddíly po stopóch partyzánských 
bojů. Bližší informace přinášíme v článku „Partyzánskými 
stezkami". Foto: S. Šebek

VŠEM NAŠIM ČTENÁŘŮM. SKAUTŮM A SKAUT
KÁM, DĚKUJEME ZA NESČETNÉ POZDRAVY 
A PŘÁNÍ K VANOCOM  A K NOVÉMU ROKU. 
REDAKCE

•  ZASADNUTIE IN Š TR U K TO R O V *
v  Terchovej, okres ŽiliiKi, konolo sa zasadnutie Inšturkto- 

riek a  inširuktorov Slovenskej ústrednej lesnej školy.
Na zasadnuti boli zhodnotené Lesné školy, ktoré Sloven

ský Junák poriodol v lele roku 1969 o súčasne boli vykonané 
niektoré přípravné práce pre poríadanie Lesných škol v lete 
roku 1970.

O súčasnom stave dětského a mládežnického hnutia 
v ČSSR informoval inštruktorov brat náčelník doc. Dr, Ivan 
Janček CSc. Inštruktori sa jednoznačné vyjádřili, že sú za 
integráciu mládeže, za jednotná organizáciu děti a mládeže, 
ktorá bude interne diferencovaná. Inštruktorský sbor súčasne 
vyslovil súhlas s dolerajšou činnosťou náčelnictva.

Za účerom zlepšenio činnosti a zvýšenia odbornosti jed
notlivých inštruktorov bolo rozhodnuté, že Slovenská ústredná 
lesná škola bude mať inštruktorov, podlá ich odbornosti, 
zadelených do 8 kotedier a to :

1. KATEDRA (DEOVO-POLITICKA -  2. KATEDRA PSYCHO
LOGIE A SOCIOLOGIE -  3. KATEDRA PEDAGOGICKO-ME- 
TODICKA -  4. KATEDRA TABORNICKEJ PRAXE -  5. KA
TEDRA ESTETIKY -  6. KATEDRA BRANNEJ VÝCHOVY 
A SPORTU -  7. KlATEDRA PRfRODNÝCH VIED -  8. KA
TEDRA POLYTECHNICKEJ VÝCHOVY.

Vedúcím jednotlivých kotedier bolo přikázané urýchlene 
vypracovat osnovu plánu práce príslušnej katedry a po je j 
schváleni členem katedry připravovat příslušné materiály no 
vydanie.

Inštruktorský sbor bol požiadaný věnovat zvýšenu starost
livost závazku, ktorý dal Junák k  25, výročiu oslobodenía 
našej vlasti sovietskou armádou, a dokladné připravit jed 
notlivé akcie. ITO
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