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N Á Č E L N I C T V O  O T Ě L E S N É  V Ý C H O V Ě
Na poradě nóčelnictva chlapeckého kmene byl schválen 

návrh skupiny pro junáckou tělesnou výchovu na rozšíření 
a prohloubení tělesné výchovy v junáckém hnutí. Návrh pře
devším zjišťuje historickou souvislost tělesné junácké výchovy 
s československým tělovýchovným a sportovním hnutím a je jí 
pokrokovost od samých začátků. Není snad u nás sportu, 
kterému by v jeho počátcích nepomáhali skauti. V některých 
dokonce, např. v kanoistice a cyklistice, naši nejlepší státní 
reprezentanti vycházeli ze skoutských oddílů.

Až dosud jsme tělesná cvičení prováděli v duchu svých 
výchovných metod tak, že se stala organickou součástí naší 
junácké hry. Připomeňme si jen junácké denni cviky jako 
součást denního režimu chiapce, požadavky na tělesnou zdot- 
nost v stupních junácké zdatnosti všech věkových kategorií, 
tělovýchovné a sportovní odborné odznaky, které se staly vý
chodiskem pro odznaky tělesné zdatnosti miádeže ve všech 
kuiturních státech, praktické i teoretické znalosti při vůdcov- 
ských zkouškách, Svojsíkův závod, těiesná cvičení prováděná 
v kiubovně, v tělocvičně, na hřišti a  především tělesná cvi
čení prováděná no junáckých výpravách a na táborech, jimiž 
jsme obohatiii o stáie ještě inspirujeme škoiní, mimoškoini 
i spolkovou výchovu mládeže. Nepřenášíme sem tělesná cvi
čení mechanicky, ale motivujeme je  našimi výchovnými prin
cipy hry o závodivosti v duchu romantiky a dobrodružství 
a dbáme, aby se každý junák stal sám sobě cvičitelem. Při
rozená organizační forma družiny a oddílu nám tuto výchov
nou práci podstatně usnadňuje.

Přes tyto dosavodní úspěšné formy junáckého pojetí a  praxi 
tělesných cvičení v oddílech i ve vyšších složkách doporučuje 
náčelnictvo rozšířit a prohloubit pěstování tělesných cvičení 
v junáckém hnutí a věnovat jím více času v celkavém i po
drobném rozvrhu družiny a oddílu, šestek i smeček vlčat; 
provádět je  pravidelně, účelně a radostně; vzdělat a vycvičit 
dostatečný počet těiovýchovných instruktorů a  skautských 
vůdců, dále je  školit v okresních i krajských střediscích 
o v odborných lesních školách a kursech a zavést hodnost 
junáckého tělovýchovného Instruktora; provádět pravidelné 
zoušky výkonnosti a občasné závody o přebory výchovných 
jednotek i vyšších složek; vydávat odborné příručky.

NACELNICTVO SCHVAULO TAKÉ PLAŇ NA ROK 1970:

1. Uspořádat L e s n í  š k o l u  t ě l e s n é  v ý c h o v y  j u 
n á c k é ,  Bude se konat od 1. do 10. července t. r. Pod
mínky p řije li do školy: nejnižši věk 18 let, základní tělo
výchovné znalosti a průměrná tělesná výkonnost, lékařské 
potvrzeni.

2. Pořádat podle možnosti hospodářského rozpočtu s p e 
c i á l n í  k u r s y .  Počítá se letos s týdenním kursem pla
vání a záchrany tonoucích -  počátkem srpna. Jiné krátko
dobé kursy lze pořádat v rámci krajů nebo okresů, např. 
kurs jógy, atletiky, sebeobrany, cyklistiky, tělocvičných a bo
jových her aj.

3. Zavést J u n á c k ý  o d z n a k  t ě l e s n é  z d a t n o s t i  
(JO T Z ), který každoročně vypisuje Ústřední komise TOZ 
při ŮV ČSTV. Ten nám umožní, abychom zjistili celko
vou zdatnost junácké mládeže. Budeme je j organizovat

v oddílech, střediscích, okresech i v celostátním měřítku 
podle Soutěžního řádu. Informujte se ihned no OV CTO,

4. Náčelnicivo rovněž doporučuje, aby se aspoň jednou do 
roka sešla skupina odborníků pro tělesnou výchovu.

5. Skupině pro junáckou tělesnou výchovu ukládá pokračovat 
ve spolupráci s ČSTV.

Obnovme také junáckou tradici oddílovou, střediskovou, 
okresní, event. i v krajích, v přespolních a lesních bězích 
a terénních štafetách, v cyklistických závodech (jízdy zruč
nosti, terénem) ve vodních sportech, v organizačních závo
dech a v lyžařských závodech. Letos poprvé se zase konal 
přebor Českého Junáka v jízdě na lyžích. Nezapomínejte 
také, že oddílové i střediskové besídky, akademie a jiná 
veřejná vystoupení by měly vždy obsahovat vhodná tělesná 
cvičení nejen pro zpestření programu, ale také jako důkaz, 
že v nich dosahujeme dobrých výsledků.

NAŠ PftISPEVEK SOCIALISTICKÉ SPOLEČNOSTI I NAŠE 
VÝCHOVNÉ TRADICE NAS NUTÍ K VVPÉTI SIL VE VŠECH 
SMĚRECH, Tím  spise  V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ, KTERÁ JE ZÁ
KLADEM n á r o d n í b r a n n o s t i.

Dr. KAREL PROCHA

B O B Ř E ,  S L Y Š Í M  T Ě  D O B Ř E ,  P Ř E P Í N Á M
Morseovka a hlavně semafor, to  je  je jich I Nenf schůzky 

o výpravy, při které by Bobři, Delfíni a Lišáci z pražské 
Jedničky netrénovali v nejrůznějších hrách a soutěžích oba 
tyto způsoby signalizování.

Technika sl však razí cestu mílovými kroky I do junáckých 
oddílů a v oddíle, kde je  zástupcem vedoucího bráška, který 
se učí spojovým technikem, by to byl vlastně div, kdyby ji 
chlapci nechtěli využívat.

A  tak tedy dnes při svých hrách neužívají už jen signa
lizační vlajky, kouřové a ohňové signály, ale mnohé z nich 
jím zpestřuje i moderní spolehlivá radiostanice Tesla VKP 050.

Její molé rozměry, nízká váha I velmi jednoduchá obsluha 
jsou přednostmi stanice, která umožňuje spojeni na vzdále
nost několiko set metrů ve městech, na venkově i ve volné 
přírodě.

Při provozu se stanice ovládá jediným tločítkem a je jí

obsluhu zvládne okamžitě i nejmenší vlče. A co víc — k ob
sluze nepotřebujeme vysvědčení o radiooperátorských zkouš
kách.

Ptáte se na cenu? Ta je  samozřejmě důležité — ale sedm 
set korun za jeden přístroj, to si dnes již  leckterý junácký 
oddíl může dovolit, zvláště když čas od času pilně pracuje 
na brigádě v lese, při sběru léčivých bylin či odpadových 
hmot.

Delfíni, Bobři a Lišáci mojí po jedné vysílačce pro každou 
družinu a jsou s nimi na výsost spokojeni. Jejich bojové hry 
v přírodě i detektivní hry ve městě teď získaly rychlejší spád 
a nový půvab. Bez vysílačky „Petra", jak zni populárně název 
této stanice, si chlopci z Jedničky program svých výprav do 
tajuplných uliček staré Prahy i do skalních bludišť Českého 
krasu nedovedou ani představit. zik
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> JUNÁK A SOaALISTISTICKt SVAZ MIADEZE • JUNÁK A SSM •  •

Od usnesení PUV KSC ze 17. 11. 1969, které |>olo/ilo po- 
Mtické, ideové a akční základy pro postupné vybudování jed
notné masové dobrovolné organizace děti o mládeže v ČSSR 
a I. zasedání Federální rady 27. 11. 1969 uplynula řada mě
síců. Měsíců plné práce, jednáni, prvních positivních vý
sledků, ale i měsíců plných obav, pochyb, nejistot a extrént- 
ních názorů.

NrcIicI a ani iiemobu v rox«<ahu tiihulo Ďlánku zabývat kr 
TítRmi aspekty procesu výstavby Sucíalistickóho svazu mládeže 
a jeiio relativné aulunoiiiní dětské součásti, Pionýrské or- 
^uRÍzace v CSSK. Ke všem témtn otázkám byly nebo budou 
zpracovány základní dokumenty Fedorálnim radou nebo Cs. 
ústtedím ^étských organiznei. Beáí předavším o program So
cialistického svazu mládeže, jeho statut včetně organizannfhn 
vnitřního uspořádání, která má vytvářet prostor pro činnost 
jeiliiollivýcli věkových a zájmových skupin mládeže, dále o sta 
nuveni zákindnícii pravidel pru hospodářskou a investiční čin
nost, vyjasněni otázek právní subjektivity, členských prfikazu. 
výše příspěvků atd. U dětské organizace, při plném respekto 
váni politické a ideové jednoty a cflě s mládežnickým hnu 
tím. se jedná především e vytvoření komplexního modelu, kte
rý by odpovídal jednak iibjektivně nutným společenským pod 
mínkám, Jednak vytvářel bohatou škálu pro přitažlivou Čin 
nost statisíců dětí v různých typech kolektivů. K tomu je třo- 
ha vytvořit podmínky, postupovat od ubecnchu ke konkrétnímu 
řešení.

Proto jako hlovní článek v dětském hnuti je určení jeho 
zókladního místo o vztahu k mládežnické organizací, vyjádře
ného principem relotivní somostatnosti. Mateiiál schválený 
předsednictvem Federólní rody — Postavení PO CSSR — do
kazuje, že princip relativní samostatnosti je o bude uplatněn 
do důsledků, aby si dětská organizace samo mohla íešit své 
hlavní o důležité problémy. Na to navazuje prohlášení Pio
nýrské organizace, která vychází z programu Socialistického 
svozu mládeže a zóklodní ustanovení, tj. vnitřní uspořódóní 
dětské organizace. Vnitřní uspořádání má optimální měrou 
vytvářet podmínky pio hlubokou diforencioci, práci a činnost 
různých typů kolektivů, v tom i junáckých.

Ze závěrů a dokumentů vedení Junáka vyplývá náš kladný 
vztah k budování Socialistického svozu mládeže. Není vyvorán 
ani vnějšími tioky, ani jokýmkoliv politickým manévrováním, 
ale je logickým závěrem našeho přesvědčení o nutnosti jed
noty dčtí a mládeže, jako objektivně nutné a politicky a spo
lečensky správné zásady. Po celou dobu existence našeho 
hř>ulí hróla myšlenko jednoty mládeže významnou roli, zvláště 
po II. světové válce. Nás podíl o účost no práci prvních po
válečných let Svozu české mládeže a Světové federace demo
kratické mládeže jsou dostatečně známy o oni nelze pomi
nout poctivé snohy řady našich činovníků v r. 1948 a dalších 
o včlenění junáckých forem a metody činnosti do Pionýrské 
organizace.

I když v oblastí tradic máme na co novazovat, přece jen 
považujeme jednoznačně politické, ideové a mocenské pod
mínky, vytvořené v naší zemi Únorem 1948 za rozhodující. 
Vedoucí úloho strany, principy marxisticko-leninského světo
vého názoru, prolctárského ínternocionalismu a socialistic
kého vlastenectví o v neposlední řadě princip politické 
a ideové jednoty jsou základními aspekty společnosti. To p la
tí plnou měrou, a konečně vyplývá z Ústavy ČSSR a ze zó- 
kono o Národní frontě, i o všech společenských orgonizacícít 
v jakékoliv oblosti našeho života.

Jsme si vědomi chyb a nedostatků v uplynulých letech 
včetně neoprávněných a neúměrných tvrdostí proti řadé na 
šich členů, ole přes všechny chyby, omyly a nedostatky pova

žujeme náš vývoj v posledních 25ti letech za společensky po
zitivní.

V lednu 1968 jsme viděli a vidíme snahu strany o překo
nání subjektivního a mechanického chápání socialismu o je 
ho principů. I i i  obnově hnuti na jaře 1968 jsme si byli vědo
mi, že Junák může existovat a najít své místo pouze v so
cialistické společností. Od samého počátku sl bylo řada 
představitelů Junóka vědoma, v čele s bratrem Plojnerem, že 
nelze obnovu připustit jako projev negace uplynulých 20tí 
let dětského o mlódeinického hnutí, nýbrž jako pokus v rámci 
neformální jednoty obohatil osvědčenými junáckými pokro
kovými formami výchovu dětí. Rovněž jsme si byli vědomi, 
že v žádném případě nelze dopustit, aby obnovené hnuti 
jako celek ani jako prostředek sloužilo pro vyjádření p lat
formy politického nesouhlasu se socialistickým společenským 
řádem.

Prosaxení teclitu principů nebylo bez obtíží, jednak skitfeč 
ná někteří bývali činovnici spojovali obnovu junáka s Jinými 
politickými cíli u uspořádáním společnosti, lertnak přerušení 
činnosti H působení starých Iradic, navíc podtržené bouřlivými 
poměry roku 19B8 a části roku 1969, vyžadovalo od vedeni zá
sadní posluj. Nyní po uplynuli dvou let míižeme hodnotil kro
ky vedení Junáka jako politicky správné a prozíravé. Jak již 
bylo řečeno iniiohukrátK. závory lil. junáckěho sněmu, který 
Kc íediioz.iiačně a jasně přihlásil ke všem základním pulitic 
kým, ideovým a společenským zásadám naší spoicciiosfi, spolu 
s další Činností oelúlio linutí a jeho vedeni, které podporovalo 
politiku KSC a konsolidaci naší zemč, vytvořilv základ naši 
práce. Proto jsme záknnlté přijali jasné a kladné stanovisko 
ke sjednorení dětského a mládežnického hnuti 1 k jeho knn 
cepcl stanovené v usnesení předsednictva UV KSC ze 17. lislo 
pádu 1969 a rozpracováni v závěrech plenárních zasedám le  
durální rady. Pritoin věříme, že naše zásadní postoje, dosavad 
nf výsledky práce a pokrokové formy jiinácké výchovy najdou 
plné uplatnění v rámci budované jednotné organizace.

Chápeme jednotu mládeže jako objektivně nutnou a po li
ticky správnou. Jsme přesvědčeni, že při výstavbě SSM jde o 
využiti všech dobrých zkušeností a tradic CSM, ale í o vystři
hání se projevů mechanické manipulace o vymýcení před.stov 
úlohy mládežnické organízoce jako převodové póky. Jsnie 
přesvědčeni, že koždá společnost má právo, aby se její mla
dé generace vyvíjela podle jejích zóklodních idejí a názort!. 
no druhé straně musí mít zójem o vytvoření takového mode
lu. který by mládeži optimálně umožňovol její scbereolizoct 
o kontinuitu na život a myšlenky svých otců. Jednota je žá
doucí nejenom v oblasti politiky Ideové. Jednou z přednosti 
nošeho hnutí je sice princip učit děti skromnosti a próci pro 
sebe, ale na druhé straně musí společnost vytvářet podmínky 
piedevším pro dospělé dobrovolné členy dětské organizace. 
Jedná se o jejich důsledné společenské ocenění, ale to ne
jenom slovy, ale skutky. Pouze silná o jednotná dětská orga 
nízoce může s plnou vahou uplatňovat své poiodavky vůči 
společnosti.

Jsme přesvědčeni, že v nové Pionýrské organizaci, která 
bude splňovat všechny podmínky pro politickou a ideovou 
jednotu, bude vytvořeno dostatečné množství prostoru pro 
plácí jednotlivých zájmových složek, ať již běží o turisty, mla
dé techniky, junáky, přírodovědce, modeláře, filatelisty, tělo
výchovné kroužky, branné kroužky atd. Proto je i naší snohou 
o v zájmu dětí a společnosti se plnou rt érou na výstavbě ta
kovéto organizace podílet.

ING. VACLAV MARHOUL •  MlSTOSTAROSTA JUNAKA



#  PŘÍSPĚVKY NA TÁBORY •
i'Rl'JSroŽk; LlíTNř PKÁZDNINY A TÁRO 

KY láOU DALEKO. JK NUTNO RlSÍlIT Nfe
k t e r C p ř e d p o k l a d y  p r o  z a j i š t ě n í
[EJICH ZDÁRNÉHO PROBÉHU Í\Z NYN?.
je d n í m  z  t é c m t o  p r e d p o k l a d o  js o u
FINANČNÍ p ř í s p ě v k y  NA TÁBORY.

SEZNAMUJEME VÁS PROTO S PŘES 
NÍM  ZNĚNÍM SMÉRNICE A S -  JEJÍM 
VÝKLADEM, KTERÝ PROVEDU O D P) 
VĚDNÍ PRACOVNICI FEDERÁLNÍHO MI 
NÍSTERSTVA FINANCI A RADY. CS. ROH.

Jak Je již mnohým čioovníkiim zná
mo, bylo vydóno Směrnice federálního 
ministerstva finoncí, ministerstva finan
cí CSR, ministerstva financí SSR a 
Ústřední rady Československého révo 
lučního odborového hnutí o používáni 
prostředků fondu kultu: •'‘h o sociál
ních potřeb o pobídkového fondu.

Toto směrnice nabývá účinnosti dnem 
1. 1. 1970 o platí do 31. prosince 1970
0 nahrozujc všechny směrnice dosa- 
vodní. Řeší I otázku příspěvků, které 
v loňském roce poskytovoly zóvodni 
výbory ROH no junócké tábory.

V článku 5. této směrnice se praví: 
prostředků fondu kulturních a so

ciálních potřeb a pobídkového fondu 
lze poskytnout příspěvky, popřípadě
1 uhradit výdaje jen na tuto rekreocl 
pracujících o jejich rodinných přísluš
níků:

a) výběrovou rekreaci ROH, lázeň
skou péči a dětskou rekreaci ROH 
včetně zobroníčí.

Potud citace směrnice ^ ro  úplnost 
plné znění této směrnice je uvedeno v 
čosopíse Odborář č. 1, leden 1970).

V Časopise Práce'a mzda č. 1. leden 
1970, je uvedeno toto podrobnější vy
světlení: ,,Prostředků fondu se používá 
k úhradě výdajů spojených s postave
ním. demontáží a uskladněním stano
vých táborů, k částečné nebo úplné 
úhradě poukazů no výběrovou a zahra 
niční rekreoci ROM pracujících o jejich 
rodinných příslušníků o k úhradě vý- 
dojů no pionýrskou rekreoci organizo
vanou ROH, případně i ve spoluprácí 
s línou dětskou, tělovýchovnou nebo 
brannou organizací (po odpočtu pří
spěvků rodičů). Člensko schůze ZV

ROH může rozhodnout o výši pří
spěvku, no úhradu poplatku na re 
kreaci v závodním nebo sdruženém 
rekreačním zařízení, případně prona
jatém rekreačním zořízení: „Dole j-í 
možno z prostředků fondu nokupova* 
předměty investiční a neinvestiční po
vahy pro potřeby rekreoční tělovýcho
vy pracovníků a jejich rodinných pří
slušníků."

Z uvedené citace vyplývá, že v le
tošním roce poskytnou ZV ROH pří
spěvky na junócké tábory |en v prí- 
podě, budou-li spolupořadoteli tábo
rů. Naskýtó se zde nyní'možnost uza
vřít patronátní smlouvy mezi nošími 
středisky a ZV ROH těch podniků, kde 
pracuje větší část rodičů dětí, aby tá
bor byl pořádán pod potronocí ZV 
ROH. Stejná možnost je nyní i pří 
uzavírání kolektivních smluv, neboť 
toto výpomoc můře být do smlouvy za
hrnuto.

Z posledního odstovce citovaného 
vysvětlení vyplývá, že prostředky od ZV 
ROH mohou být použity no nókup 
píedmětů investiční a neinvestiční po- 
vohy. Také této možnosti by mohlo být 
využito, neboť jistě mnoho táborového 
inventáře a potřebného materiálu by 
mohlo být pořízeno z těchto prostředků

V současné době obnovilo ministerstvo 
pra mládež a tělesnou výchovu CSR v 
dohodě s ministerstvem práce a sociál 
nich věci CSR, ministerstvem financí 
CSR a dalšími zúčastněnými Bilnister- 
stvy a Českou radou odborových svazů 
stanovisko k uvolňování pracovnfkft ve 
stejném rozsahu, jako v loňském roce, 
tzn., že při uvoluováni pracovníků Izu 
postupovat obdobně jako pM překážkách 
v práci z důvodů obecného zájmu (va 
smyslu § 124 xák. práce). Nyní budou 
jednotlivá ministorstva vypracovával 
prováděcí směrnice, které budou pro 
příslušné resorty závažné. O je jich  zve
řejnění vás budeme včas informoval. 
O způsobu případného refundování mzdy 
jedná hospodářská rada Junáka s bos 
podářskou radon Federální rady dět
ských a mládeinických organizací, a vý
sledek bude oznámen v hospodářské 
směrnici, která bude všem okresním ra
dám rozeslána.

Věříme, že toto stanovisku se letos 
□svědci nejméně tak. jako v Iónském

nice. kdy mnoho iiasirh činovniku na 
*ÍH pochopení ■ svých zaiuestuavatclú. 

Ing. K. VANÉK.
místopredse<ío organizační rady

•  SM£R PRAHA •
V rámci akce Směr Praha, jejíž scjII- 

čás-tí je hra Signál 25. bude uekutet 
něii nejeden přitažlivý podnik, jehož 
se zúčá.stní příslušnici všech dětských 
a mládežnických organizací Tak na
příklad k akci „Boj proti fašiMnu“. 
Jejímž ijosláníin je uctění pmpáikv 
hrdinů, kteří jKiložili své životy v bo
ji proti hlilerovcňm na východní fron
tě v Bělorusku a na území Slovenska, 
se připojí 81 pionýrských oddílů, za- 
tínicó olympiáda', která proběhne v 
létě v Mlýnkách u nobšliiej, je určena 
I pro zahraniční sportovce. Dějištěm 
7. celoslovenského sra;:u mladých Ui- 
Fistú se začátkem července stanou 
Nízké Tatry. Junák připravuje za s|»o- 
lupráce jednotlivých krajských rad 
nejen cyklistickou štafetu, ale spo- 
lečtiě s picaiýry i restu mezinárodní
ho charakteru s výstižným pojmenor 
váním Bu?;nhik, jejíž trasa povede po 
stopách zahraničních jednotek, a spo
lu s dětmi se jí ziičastiii j přímí účast
níci osvobozovacích bojů. Na svůj start 
čekají i vlaky dnižby — ,budoii to 
tématické zájezdy i>ro vedoucí — je
jich cílem je SSSR a Polsko. Dále je 
to tradiční setkání československých 
a sovětských pkmýrů a kromě toho 1 
poutavá plavba po Dunaji, symboliMi- 
jící historickou cestu Pravdy, tištěné 
v Li|>sku a dopravované přes Bulhar
sko a SSSR, na níž sc vydají nejen 
naší, ale i polští, němečtí a sovětští 
ptonýřL

Celostátní akce Směr Praha, kterou 
7 popudu vyhlášení OV NF Č^SR po
řádají organizace dětí a mládeže, sle
duje utužení fyzické zdatnosti, ale 
především dosažení vlastenecké a m- 
tepnacionélnf výchovy, a podrobnější 
poznání historie osvobození tiujM 
vlasti. -MR-

o  NA POČEST OSVOBOZENI •

Brněnští junáci a skautky se při
pravují na oslavy 25. výroěi osvobo
zení naší vlasti. Kromě toho, že sou
těži o pět nejitspěšnéjších jednotliv- 
cfi z řad vlčat, světlušek, junáků a 
skautek, kteří v rámci akce Jeden 
milión hodin republice získají ne{- 
přednějsí místa, vyhlásili i soutěž 
o nojlepši povídku, jejímž námětem 
je osvobození Brna v roce 1945. Ve 
výroční den jeho osvobozeni zažehnou 
v jednolUvých městských obvodech 
slavnostní táborové ohně. Oddíly, kte
ré se v létě vydají na putovní tábory, 
počiiajt i s tím, že navštíví památná 
místa partyzánských bojů. ZR-

dopisy
PftíiEĎTE DO CHUCHLE

Výborné Je, když středisko má svoji 
vlastní hudbu — senzační však je. 
když jiiá takovou muzikální partu, 
jnko středisko Derby z Velké Chuch
le. Vlastně je to jen taková malá hud- 
bička. kvartet, nebo nhcete-11 šraml. 
Jeho vystoupení jsou však |lž znán»é 
až za hranicemi našeho kraje, a. to 
až v kraji Jihočeskóm, kam středisko 
chuchelských junáků jezdí tábořit. 
Hudba tady vystoiiplla již několikrát: 
nejen oficiálně na pozvání, ale i iic- 
onciálně, jen tuk pHjela a hrála. Vždv 
však s velkým úspěchem. Přestože hu
debnici jsou letitými Cleny v OS], ve
lice často chodí na schůzky vlčat a 
u č í.je  zpívat jejich písničky. Hudba 
však také vystupuje . pro celé stře

disko a děti nejradftjl vzpomínají p « 
I. skautskou pouť v minulém roce. Ny
ní se všichni připravují na besídku 
pro chuchelskou školu. Nevnn komu 
z nich poděkovat nejdřív. Myslím 
však, že jím o žádné děkování nejde 
a proto, abych splnil přání jejich* 
vděčných jxisluchačň, cituji: „Jsme 
řádí, že máme hudbu, která je nej
lepší na světě, co nu světě?" V celé 
naší galaxii. Nevěříte? Přtjedte Jo 
Chuchle.

KERIM •  MIROSLAV KREJČÍ

? ? UMÍTE KOMBINOVAT ? ?

Hned vás vyzkoušíme, jok $i poradíte 
$ obrázky rvo straně 3. vlevo dole. Vidí
te na nich obyčejnou, téměř koždoden- 
ní událost. A teď srovnejte obrázky tak. 
aby děj šel ve spróvném |>ořadí. Ne- 
nechte se tedy mýlU očíslováním obráz
ků.

- jb -
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VÝSTUP V. L LENINA NA RYSY

Belo to koncoin augustu roku 1913, 
k«ď sa Lenin 1 so svojimi dvorní prla- 
teTinl Bogotskíni a Bucevičoin. ruský* 
mi emigrautami. ktorf pomáhali Vladi
mírovi Iljřčovi v revolučnej práci, roz
hodil vykonat výstup na nicktorý z 
tatranských konClarov. Ešte neboli 
rozhodnutí, ktorý zo Stítov to bude. 
o tom sa mali dohovořit iia Morskom 
oku podfa okoYnostt. která sa Im w- 
skytnú.

Na Moi^ké oko priSll k večeru. Bii 
cevlá o tom píSe:

„Tatry boli toho dAa krajšie než 
kedykořvek predtým. Niektoré konCía-

re svoMiiii tvanni a krásou nás všet- 
kých, najmá však Ifjiča prinášali aE 
do vytržen ia.“

V chyte pri Morskom oku zjedli 
skromná večeru a ke<Tže bok) ešte 
dost času do zotmenia, vybrali sa na 
prechádzku okolo plesa. KonCiare 
osvětlovali posledně papršleky zapa- 
dajácelK) sluka, do dolin sa nenápad
né vkrádall flalovkasté tieiie ale ve
čer věštil krásné počasie na naslo- 
dujúci (left S nádherným poeltom v 
duši po/crali sa všetci traja na kon* 
čiare Mengusovský, Žabí. Rysy. . .  a 
vtedy Vladimír Iřjlč rozhodol. že na 
biidiicJ deň síj vvdajú na Rysy.

Ráno o tretej hodině, keď v.stávall, 
bok) chladné, ako to uŽ zvyčajne bývá 
v tdkýcli nadmořských výškách. No 
chlad leh neodradil od leh ňmyslu, 
ba Ďo viac, povzbudil Ich, lelx) věš
til pěkná počasíe. Rezko vykročili k 
Czarnému Stawu, pri ktorom až viděli 
I síňko vykukujúce zpoza nelx>týč- 
ných končiarov-

Gestou střetli skupinu rol)otníkov 
řlenov Krakovskélvo turistického klu
bu, ktorf mail tlež namierené na Ry* 
sy a tak sa obidve skupiny S|>ojilv. 
Cestou sa Lenin zauiínial o život a 
prácu spoluvýletníkov — robotníkov 
a tak im cesta pekne ublehala. Výstiin 
bol sice namáhavý, ved v tých dobách 
v Tatrách ncbolo ešte tofkoschodných 
cesfr? î''k. ako \e dnes. Vysoké Taliy 
boli vtedy eSte málo známe, málo 
vyhíndávané, polodivoké. ale odhodla
ní a statni výletníci preea dosiahli 
svoj vytužený cief.

Rozhlad z Rysov je uchvacujúci — 
fantastický. Ved Rysy sa nachádzajú 
v centre tatrnaského masívu a sá do.st 
vysoké [2506 m) na lo. aby trónili 
nad mnohými z tatranských koiičia- 
rov. Iba podfad na blízky Ganek s 
íeho Galárioai. na skupinu hadového

Štítu a n.i vzdálené koiičuire Gerln- 
Dhu, Loumickélio štítu 51 Satana ale- 
bo Kriváňa na opačné) straně ie pros
te neopísatefný.

Vladimír Ifjič Lenin a jeho druho- 
via nadchýhall sa touto neopísateí- 
nou krásou, touto hrou farieb a tte- 
ftov a Ivarmi tatranských končlarov. 
Potom oddychovali

Zo slovenskej strany Tatier došla na 
vrchol tfalšia skupina tiiristov. jeden 
z nej v krakovskou! Kurlerl pod znač
kou „Z“ neskdr napísal:

„Vracal som sa z dllišieho výlem 
zo slovenských Tatier Asi o tretej 
pojvifiidní som začni na Rysoch ruskv 
hovor. Vtedy iiŽ nás Imla na Rysocli 
poriadna hromádka Okrem nás tu 
bola skupinka niadarských turistov, 
Políakov ba aj skupinka hovorlaca po 
slovenský a česky. Prihovoril soni sa 
k ruskv hovorlacini a vtedy ten starší 
s bríadkou povedal, že vie aj po pol
ský. Teraz už viem. že to bol Lenin. 
Vyzeral ceTkoiu tak. ako na fotogra- 
fiách. 7hováralí sme sa o Rusku. Le
nin iK>vedal, že sa v Rusku chyst‘ jú 
významná události. Hovořil o ruských 
mužikooh, o hlade, ktorý v roku 1913 
zachvátil veřké oblasti tej boliatej 
a Žírnej krajiny. Tvrdil, že v Rusku 
nevyhnutné musí dójsř k provralu. 
Shovárall sme síi spolu asi hodinu.“

Z Rysov sa Vladimír Ifjič I so svoji- 
mi clruhmi vrátil ešte v ten istý deíi, 
neskoro v noci do Poronina, usialy, 
ale plný nezabudnutefných zážitkov 
a dojiuov. No t neskór. ked Žit v 
Kremii, na tento výlet neraz s railos^ 
fou s|)omínaI.

Každý rok v lete naša mládež spo- 
mina si na tento výstup Vladimíra 
ITjíča Lenina na Rysy. Spomína si naft 
tak, Že usporadúva pravidelné a už 
tradičné Medzinárodné výstupy na Ry
sy. Výstupov sa zúčastftujťí mladí íu- 
dia zo všetkých sprlatelenýcli a bratr
ských krajin, aby tu vedno vzdali 
iuíld painiatke velkého Lenina

IGOR JANOTA

kde*co*jak

KAREL SPETTA Z 56. ODOlLU PLZEŇ 
HNEDA STftELA žádá všechny zájem 
ce, kteří sbírají skautská razítka, aby 
odpověděli oa jeho výzvu a razítko 
svého oddílu mn poslali. Na oplátku 
pošle i OD razítko 56. oddílu Hnědá 
střela v Plzni. Adresa: Karel Spetta, 
lablonskélio 11. Plzeň.

TÁBOROVÉ RADCOVSKÉ ŠKOLY 
jsou novým typem výcviku rádců, kte
rý byl vyzkoušen už v roce 1969 in
struktory moravských lesních škol v

tábore na [llilavce u Hartvíkovic. Le
tos budou II některých moravských 
lesních Skol zřízeny samostatné tá 
bory rádcovských škol. Přijímáni bu
dou hoši ve věku 14—16 roků, dO|>o 
ručení vedoucím střediska, kteří mají 
předpoklady pro vedení družin. Při 
hlášky do rádcovské školy, která pru 
bělme od 1. do 14. srpna 1970, )e 
možno posílat zpravodaji náčeliiictva 
br. Břetislavu Škaroimkovl. Brno 12, 
Vodová 100

KONCEM ÚNORA jednala krajská 
rada Junáka Severočeského kraje, roz
šířená o předsedy okresních rad, 
o současném stavu hnutí dětí a mlá
deže a o postupu inteligence. Z ce
lého jednání Jasně vyznělo, Žc junác- 
ká organizace v Severočeském kraji 
chce být angažovaným členem naší 
socialistické společnosti. Bude se po
dílet na výchově zdravé mládeže na 
marxisllcko-lenlnských principech za
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Z D Ě J I N  N A Š E H O  
J U N Á C T V í

4
15. lednu 1915 bylo vydáno první 

cítilo )uiiáckého časopisu „JUNÁK*. 
A. B. Svojsik v úvodním slově na prv
ní stránce napsal: „Začínáme s no
vým listem v těžkých dobách, kdy ji
né xunikují. Pouštíme sc do života 
bez nakladatele. l>ez základního fon
du, spoléhajíce Jako vždy pouze na 
vlastni svou práci a na vítězství zdra
vých idejí, které již mnoho přátel 
našemu hnutí získaly ve všech 
vrstvách naší společností.* Svojsik 
pracoval s lakovým nad.šcním, že si 
záhy kolem časopisu získal pevný 
kruh spolupracovníků.

V dubnu téhož roku byla vydána 
v knihovně Junáků—českých skautů 
další, v poÍHdí Již osmá, publikace, 
„Názor tékaíe na skautování.* Napsal 
Ji MUDr. Čeněk Klika. Je to úvodní 
proslov k přednášťe A. B. Svojsíka, 
konané dne 5. května 1914 ve Smetá 
nově síni Obecního domu v Praze. 
Autor v ní mimo jiné napsal: „O bu
doucnost českého skmitingu netřeba 
mít obavy, myšlenka skoutingu a vý
chovná hodnota jeho stojí příliš vy
soko, než aby mohla u nás na dohro 
zapadnoutl — jen o rychlejší tcmjjo 
v rozvoji jde a to bezpečně se dosta
ví za dob příznivějších.*

Také mládež Moravy nezůstávala 
pozadu v poznávání junáctví. Jednot
livci i malé skupinky nadšených 
rhlnpcú i staršTch se hlásili k práci

a brzy zakládají první junácké druži
ny v různých místech Moravy. Mezi 
prvními byli hoši z Uherského Brodu.

Šest chlapcTi — Miloš Stojan, BoJiuš 
Stojan, Vladimír Stojan, Antonín Sa- 
lutzer, Jiří Pacák a Jaroslav Hladký
— byli prvními, kteří v březnu 1915 
založili junáckou družinu. Vedení se 
ujal Miloš Stojan, který junáckou vý
chovu poznal v Praze. Mocnou oporou 
a záštitou těmto prvním moravským 
průkopníkům junáctví byl otec tří 
bratrů Stojanů MUDr. M. Stojan a je
ho choť, kteří zaručovali jistý úsj)ěch 
v těžkých začátcích. Opatřili si kni
hu „Základy junáctví*, kterou důklad
ně pročetli a záhy na jaře — ještě 
byl sníh — se vydali na první vy
cházku do lesa „Ruhaniska*. Učili sc 
poznávat stopy zvířat a dorozumívat 
se pomoci morseovy abeCedy. V květ
nu již měli všichni junácké stejnokro
je a o prázdninách si vybudovali prv
ní tábor, nn kterém také zapálili prv
ní táborové ohně. O jejich nadši}né 
práci přinesl pochvalnou informaci 
také časopis „Junák* v Čísle 7—8 z 
15. června 1915.

19. únoru 1915 konal svoji první 
výroční valnou hromadu spolek junák
— český skaut. Bude jistě zajímavé 
několika údaji poukázat na výsledky 
jeho ročuí práce.

Válečná doba a odchody jednotli
vých pracovníků na frontu měla znač
ný vliv na prosperitu spolku — vždyť 
za pět měsíců jen v agendě jednatele 
se vystřídalo pět funkcionářů. Příjmy 
od 15. 6. 1914 do 19. 2. 1915 činily 
866,95 korun, vydání 416.12 korun, 
čisté jmění koučem uvedeného období 
450,83 korun.

Propagaci hnutí věnoval spolek 
značnou pozornost i námahu a Svoj- 
sík do té' doby přednášel o jimďtké 
výchově VG vnitřní Praze i na před
městích, Brně, Domažlicích, Benešově, 
Jičíně, Hradci Králové u jinde.

Skupinu pro dupny junúctví by iivíin 
la , kdyby se v tě r lilo  m estoch iiAšll pu- 
infitiiírí lurhto přednášek- kdyby se o

těolito  píednáškúi;h našly  tioklnUy, p la
káty. '/opisy, výstřižky z novin, fnio- 
g ra fle  apod. Tento m ateriá l by velmi 
pom ohl při zpracování d ějin  Junáka v 
jednotlivých  m ostech.

— HK —

KVĚTEN 1915 -  PRVNÍ VEŘEJNĚ 
VYSTOUPENÍ DÍVČÍHO ODDÍLU 
KVETEN 1970 -  55 LET 
d ív č íh o  SKAUTINGU

V Y Z N A N Í
V E I K É

V I A S T Y
VLASTA St BpANOVA-KOSEOVA, na

rozená 1895 v Týništi nad Orlici. Pii 
maturitě na holešovickém lycen stu
dovala na Vyšší sociální škole, pozdě
ji graduovala na Vassar Cnllege. 
Státní zkouška z francouzštiny. Ve
doucí 1. dívčího oddílu Sasanek. 1919 
•— pražská zpravodajka — v dnešním 
pojetí velitelka pražské oblasti. V té 
době pracuje jako tajemnice Cs. čer
veného kříže. 19^  — zvolena do ná* 
Čelnictva, zahraniční zpravodajka, 
členka Světového výboru skautek. 
1938 — zvolena náčelní dívčího
kmene junáka. Po válce náčelní Čs. 
junáka. 1946 — inístopředsedkyné
Světového výboru skautek. 1968 — 
náčelní 6’s. junáka. Na IIT. sněmu

podjwry KSO ii jeJí vedoucí úlohy v 
muší společnosti.
■

ClENOVE JUIVAKA V I,AN'SKROO 
NE v letn.Šníni roce pokrannjí v bu
dování svého střediska no Zámeckém 
vrchu, které chtějí 31. května slav
nostně otevřít. }e třeba, ebv všechny 
oddíly i jejich vedoucí odpracovali 
ROfl hodin

DRUŽINA JIKKJEK Z 2. DÍVCiHO 
UODlLU Z PORUBY zn své vlastní pu- 
ní/o koupila puknou mrkací panen
ku we iiovárkém kroji a poslala ji 
tříleté ‘iiexické holčičce. Uuadalujxi 
Moliiia Rosniiová zachránila / hořící
ho domku svého menšího bratříčka. 
Potíž je v tom. že Jiřičky neznají 
přesnou adresu. Spoléhají proto nn 
tlubrou vňb mexických pošťáků.

JUNÁCI V KRÁSNEM BŘEZNĚ sc flž 
dnes připravují na své tábory. Po

jedou na putovní tábor do Tater a 
mají také příslib poiiiocí o zajištěni 
tábora od žilínskýcii jimáků. Vlčata 
se chystají na svůj (ólinr do uknlé 
fteskélio ráje.
■

STŘEDISKO JUNÁKA V PARDUBI
CÍCH stmtnjH možnost lulržhářský- 
»ni pracemi a čá.-Jtočnou renovací za
chránit tvrz na Upce ze 14. století, 
ktorá JG dnes před zpustnutím. Za 
chráněný objekt liy sloužil mlcUlcžl.

UZNÁNI PRACE S MtÁDEŽ! sc do 
stalo činovníkům nučického střediska 
na VBře|nr?'n plenárním zasedání 
MNV. Tajcimiik Dráb konytatoval, že 
v ujilynuléin roce pracovali v obci 
'/.vlíišf aktivně dvě organizace, a to 
junák n Sokol

V Če s k é  líp ě  byl počátkem února 
založen vodácký oddíl. Prozatím má 
17- členů. ' -on-

NOVÉ NOSITELKY 
SIŘÍBRNÉHO TROJLÍSTKU

Na .srazu činovnic dívčího kmene 
14. února 1970 byly v Praze vyzname
nány sestry PhMr. Viola Králová 
z Českých Rndějovtc, Anna Filipová 
7 Poděbrad, Maric Smítalová r. Kro- 
mčříže, Rmilic Foliová z Brna n Olga 
Remešová z Prahy nejvyššíni vyzna- 
mcnáníin — Stříbrným trojlistkcni. 
Slaviiostníni slovem je pozdravila 
Vlasta Koseová, Běla Divišová — nej- 
stnrěi nositelka tohoto vyznamenání 
— jiní diplomy, za účasti nositelů řá
du Stříbrného vlka a Sfribrnělio troj
lístku, odevzdala. Vyziianienané slí
bily, že i nadále budou pracovat pro 
naši mládež. -vm-



zvolena I. místostarostkou Cs. Junáka. 
22. 2. 1969 's- vyznamenána Stříbrným 
trojlístkem. 1. 5. 1969 vyznamená
na Řádem práce.

Foto S. Šebek

PROČ SE USILOVALO O SAMO 
STATNÝ DÍVČÍ SKAUTING?

Na to asi nebude jednoznačná o<l- 
povecí. Ale zcela jistfi tu hrála ne
malou roli otázka emancipace. Byla 
to snahu napravit hříchy minulých 
dob, kdy sc žena neměla možnost 
uplatidt. Formálně mohly ženy dělat 
všechno, studovat, zapojit so do ve
řejného života. Ve skutečnosti však 
byla žena stále vykazována do mezí 
„bud doma a vychovávej děti, správa 
veřejnýcii věcí — to je záležitost 
mužů". Dívčí skauting chtěl právě 
tuto hranici, když ne prolomit, tedy 
aspoň posunout. Měl děvčatům dát 
především — stejně Jako chlapcům 
do vínku samoslaUiost v jednání; 
snažil se o to, aby žena dohnala 
všechno, co jí měšťécká výchova 
v uzavřených prostorách nedávala. 
Rozhodně to nebyl boj o právo, ale 
o možnost veřejně pracovat.

KDO STAL V CELE DÍVČÍHO SKAU- 
TINGU?

Bylo to jiěkolík nadšenců. Dr. Annu 
Berkovcová, Bronislava Herbenová a 
Marie Holešovská stály v popředí 
všeho snažení a potom jsme to byla 
my děvčata =-» většinou studentky 
Emilie MUčicová, Marie Adamová- 
Pižlová, Ludmila Machová-Sobotová a 
mnoho dalších. Všechny to byly ženy 
vzdělané, které svými pracovními 
zájmy mely blízko k výchově dětí, tě
locviku, přírodě. To jim samozřejmě 
dávalo předpoklady pochopit myšlen
ku skautingu a dál ji vnášet do Živo
ta tehdejší společnosti.

CHLAPCI MĚLI URČITÝ PŘEDSTIH. 
BYLO TO PRO DĚVČATA DOBRÉ NE
BO NE?

Svojsík přináší myšlenku junáotvi 
na veřejnost uŽ za Rakouska v letech 
1911—1912. Základy pomáhali pro
pracovávat také představitelé českého 
vědeckého i kultLirního života. Chlap

ci měli tedy Již kus junáckého ži
vota za sebou, když se v letech 1914 
až 1915 začal formovat dívčí skaii- 
liiig.

Říci, zda to bylo dobré nebo nc, $i 
netroufám. Rozhodně jsme však měly 
na čem stavět. A protože tu byl vy
tvořen komplexní výchovný systém, 
nestálo nic v cestě, abychom se k ně
mu přidaly I my. Samozřejmě, jistá 
specifičnost tu byla. Musela být. Ale 
rozhodně ue v praktických doved
nostech. Dr. Berkovcová nám vždy 
kladla na srdce, abychom sc pře
devším naučily zvládat soustavnou 
organizační práci, abychom sc uměly 
zapojit do společenského života, aby- 
cl»om si z junáctví braly, co inoderal 
žc-ita potřebuje: přesnost, pohotovost, 
nebojácaost, samostatné rozhodování. 
Prostě všechno to, co by jiám pomoh
lo splnit úlohu ženy-inatky. Na po
zdějších lesních školách bylo mnoho 
přednášek zaměřeuýcii právě na otáz
ky psychologie a aplikace.

V KVĚTNU 1915 DĚVČATA NA KLA- 
MOVCE POPRVÉ VYSTOUPILA NA
v e ř e jn o s t , d ív č í kmen  ted y  l e 
to s  SLAVl 55 LET SVÉHO TRVÁNI.

Výročd nic neznamenali, tedy iK)dle 
mého iiiizoru. Důležité je to, co se 
udělalo nebo neudělalo. Ale chcetc-li, 
prosím: Podzim 1914 *— iwviii neofi
ciální schůzky. Leden 1915 ^  povo
lení k založení přípravného výboru. 
V květnu jsme se pod hlavičkou Cs. 
červeného kříže zúčastnily propagač
ní akce Junáka na Klamovce. V té do
bě se začíná tvořit první družina Sa  ̂
sanek, kterou jsem vedla. V létě to 
byl potom první tábor děvčat vůbec, 
na samotě Nouze u 2ivohoště. Z jara 
roku 1916 vznikají další oddíly. 2. 
dívčí oddíl, který vznikl ze členek 
„Lidového abstinentního svazu", 3. od
díl, který vedla Emilie MUčicová, se 
později stal cvičným oddílem pro bu-

(Dokončeni na str, 6.f

•  NEŽIT MARN É •

MILOSLAV MOLZCR

Tak jako  fednoílloec, ať už je to 
kdokoliv , nebývá hodnocen podle slov, 
která pronesl, nýbrž podle činů, fet  
vykonal, i íunák musí počítat s tun, 
i e  mPHtkem pro jeho hodnocení ne- 
může být sebekrásnější kroj, c l e  p ře
devším chováni, jež musí být v sou
ladu se  zákonem, jenž platí pro v še
chny, I pro ty ne/menší. A proto, 
jestliže se  djies přesvědčujem e, že 
děti se začínají chovat tak, jak  je  
k  tomu dávno vedem e, můžeme sl 
s ulehčením přiznat, že naše dvou
letá činnost nevyzněla naprázdno. 
Jenže začátky, nad nimiž se  zamýS- 
Ume, nebyly lehké. Nechyběly, jak už 
to většinou bývá, nadšení, vůle a  ra
dost, nechyběly ani překážky, bez 
nichž se žádného cúc nedosáhne.

VzíMmeňme jen na předloňské tá- 
boryl Tehdy jsme se  setkali nejen s p o 
tížemi, jež spočívaly v ubohém m ate
riálním vybaveni, a le  • s vlastnostmi, 
které by neměly mít v junáckých řa 
dách místo. Nešlo jen o  příslovečnou  
nováčkovskou nešikovnost — a le  i o 
lenost, ano, nebojm e se to přiznat, 
navíc í soberkost a  nestálost, které  
si děti bůhví odkud přinesly. Sami 
nejlépe víte, jaká  úskalí bylo zapotře
bí překonávat, když jsm e chtěli, aby  
tábor k  něčemu vypadal. Ale loni, 
když snad nebylo oddilu, který by 
netábořil, jsme už byli svědky nejed  
noho pokroku. A tak  mnozí, kteří ju- 
uQcké oddíly vedli, najednou poznali, 
že zaseté sem eno nejenže vzklíčilo, 
a le  vydalo i své první plody. Vzpomí
nám, jak sí n ěkteré děti nedovedly 
ukrojit ani krajíc chleba, zatímco 
loni už připravovaly snídaně pro celý  
tábor a  pustily se i do přípravy o b ě
da. Vidím sem tam iy potlučené údy, 
přismahnutá záda, a  steskem  sevřené 
obličeje, snad i vyjukané tváře n oč
ních hlídek. Jenže se ponaíu jí t na

to, jak  si chlapci i dívky loni bez 
cizí pom oci stavěli táborové věže 
i brány, a mnozí z nich se stali vlast
níky Tři orlích per.

Našim cílem  není ovsem jen dosa
ženi zdatnosti, spoHoajici v nejedné 
zálesácké dovednosti, především však 
vylvoreni čistého mravniho profilu, 
jehož průvodními jevy jsou stateč
nost, úcta k člověku, obětavost, od
vaha a  pracovitost. Nejradostnějšim  
výsledkem  našeho snaient totiž je, 
jestliže dvanáctileté děvčátko, které  
je  necelý rok členkou junáckého o d 
dílu, {fomúže. aniž by ji o to někdo  
požádal, staré pani složit dřiví, je s t 
liže chlapec, kterém u se v našich ř a 
dách zalíbilo natolik. Že nechce vy 
nechat ani jednu družinovou nebo 
oddílovou schůzku, si dokáže zlepšit 
školní prospěch. Ale dovede-Ii, t když 
fc  to pro něho sebcnepřijem nějši. při
znat chybu, k teré  se dopustil. A na- 
jde-li odvahu říci v praný čas pravdu. 
Vime,- například, že junáci a  skaut
ky navštěvuji staré občany, jimž po- 
máhaji s úklidem a  donáškou po-
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novU urČHé místo v Brdech a podle mapy si sta
novil okruh o  poloměru t í̂ kilometrů, ve kterém 
jsem nAlezl pěl hájoven e blíže neurčenou stavbu 
nazve îou iui miapě BUDA. Legendo ztiěla; Jste prů
zkumníky u štáhu své divize. Máte zjistH položení 
nepřátelských pevnůstek, počet nepřátelských vo
jáků v nlcft), pevnůstky nekreslit. Protože jde jen 
o hru, nahrodíme si pevnůstky hájovneml. Je zde 
v okolí pět hájoven a záhadná stavba jiDénem Bude. 
Každá hlidkia má jednu mapu» kterou bude mít 
Al sebe vedoucí, protože dostane nejtěžěí úkol: půjde 
sám, zatímco ostatní půjdooi po dvojicích. Každó 
dvojici přidělíme jednu hájovnu, kde zjistí: Jméno 
Imjného, počet obyvatel hájovny, číslo popisné há
jovny, počet zvířat žijících v hájovně a každá dvo
jice přinese kresbu hájovny. Chlapci sl obkresU 
přlslu^ié úseky pfíděioié jím z maipy. V našem 
oddíle splnili všichni své úkoly nejméiiě na 200 ®/b. 
Přinesli totiž nejen jméno hajného, ale v jednom 
případě jména všech hojných od roku 1892, většina 
z nich přinesla údaje o platech a mnoho dalších 
podrobnf^tí. TI, kteří vykonali po cestě navíc dobrý 
slculek, dostali zvláštní odměnu.

Jindy Jsme tuto hru hráli s kiiltiirními památk-ami 
v našem okoU a chlapci museli určité heslovité 
údaje odsignalizovat z protějšího kopce. Za tím 
účelem převzala hlídka v táboře íuiikci signalisty 
a hlášení vedoucímu podávala ono. Pak teprve od- 
sigiiallzovala hlídkám, že se smějí vrátit do tábora. 
Vtariaiit této hry tedy může být opět mnoho
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douci lesní školy. Pak nůsledovala 
řada dalších oddílů. Teprve po sou
stavné tříleté práci *— v únoru 1918 

vzniká samostatný ženský odboi* 
Junáka — českého skauta, jehož před
sedkyní byla zvolena Bronislava Her- 
benová. Nejdiiležitější vSak bylo, Že 
se zformovaly základy dívčího skau- 
tiiigu.

PO CELOU DOBU TRVAnI ČS. ]U-
nAka pracuji o d d ělen é  CHLAPEC-
Kt A DfVCI OODfLY. JAKÝ JE  VAS 
n á z o r  NA KOEDUKACI?

Junák představuje doplňkovou vý
chovu, která má za úkol posílit dobré 
stránky nebo napravit chyby rodinné 
výchovy nebo i školy. Právě proto 
musí brát v úvahu odlišnost psycho
logie chlapce a děvčete v dětském 
věku. Zastávám názor, že by dívčí 
a chlapecké oddíly měly pracovat 
zcela odděleně až do určité věkové 
hranice — asi 14 let. Pak by se mělo 
myslet na ustavování koe<lukovaných 
oddílů. Jejich úkolem by mělo být 
byla by to jakási forma junácké nad
stavby ?=-r využít co nejvíce osobních 
zájmů a zálib jednotlivců. A neopo
menout přitom první momenty sbli
žování chlapců a děvčat ne již ja
ko dětí =- ale jako formujících se 
mužů a žen. Duševně i fyzicky. Tato 
etapa by mladé chlapce a děvčata 
měla nenásilnou, ale o to hlubší sto
pu zanechávající výchovou, připra
vovat pro budoivcí úkoly muže — otce 
a ženy — matky jako základu rodiny. 
Problémů je však okolo mi>olK> a ná
zory na výchovu dospívající mládeže 
se různí.

JEDNOZNAČNĚ STANOVISKO ASI 
NENAJDEME, ALE RADA BYCH SE 
ZEPTALA TAKÉ OSOBNĚ VAS, PROČ 
VAM RtKAJt VELKA VLASTA?

Děvčata mi tak říkala, uby mne roz- 
Hšila od druhých dvou Vlast. Tedy

nemá to žádnou souvislost s čestným 
titulem vůdkyně atamanky. Ale 
bylo to značeni čistě popisné. Během 
jednoho roku mne „malá“ Vlasta 
o hlavu přerostla. Přízvisko — Velká 
— mi však již zůstalo.

ADNEŠNf poslaní DÍVČJHO SKAU- 
TINGU7

Snad se budu opakovat, ale nemo
hu jinak. Především =— podle desa
tera — vštípit děvčatům všechny zá
sady, které pak v dospělosti vytvá
řejí dobrého občana naší republiky. 
Poctivého k sobě i společnosti, v myš
lení i práci. Připravit děvčata na 
jejich roli matky, ale také společen
sky a politicky angažované ženy. Na
učit je pracovat s Časem a dokonale 
ho využívat. To všechno samozřejmě 
navíc k základům, které už dostaly 
v Junáku jako děti: samostatnosti v 
rozhodování i práci, ohleduplnosti, 
lásce k dětem í starým lidem, k po
chopení bolestí těch druhých. Ne 
vždycky děvčata hned pochopí, oč 
nám jde. Ale mnohé z nich se pozdě
ji, už jako dospělé ženy nebo matky, 
vracejí do našich řad a splácejí tak 
dluh — jinak to ani nejde — vůči nám 
starším, na nové mladé generaci.

ROZMLOUVALA HANA KUBALOVA

FOTO S. ŠEBEK

ŮSN U  POINJNÍN
Okresní rada Junáka v Nácliuué při

pravila zajímavé toulky, na kmré se 
mťižete vydat v kteroukoliv lamí ne
bo letní dobu, jestliže chcete poznat 
kraj Boženy Němcové a Aloise Jirás
ka. Není totiž bez zajímavosti, že při
tažlivé putování, které b/lo připrave
no za spolupráce všech středisek, si 
všímá nejen literánfho místopisu, ale 
pamatuje-i na Junáckou praxi, s níž 
je spojeno tábořeni a zdravé pěší po
chody. A tok sd první den samozřejmě 
kromě jiných míst prohlédnete ratibo- 
řický zámek a muzeum, před jehož 
budovou bude 13. září odhalena bron
zová plastika sedmnáctileté Barunky, 
a navečer, až budete unaveni, se utá
boříte v blízkosti českoskaitckélio 
splavu. Ráno se vypravíte na Barunči
nu vyhlídku, která je dílem junáků z 

• chvalkovské devítiletky pro neslyšící, 
a během příští cesty se setkáte s dal
šími zajímavostmi, protože v tomto 
duchu je připravena celá pětidenní 
trasa; Babiččino údolí, údolí Opy, 
hrad Vízmburk, osvěžení v rybnících 
Brodský a Spinka, Červený Kostelec, 
zatímco další putování, tentokrát čtyř
denní, pamatuje nejen na Jiráskův 
kraj, ale 1 na další turistické a skaut
ské zajímavosti. Tak například z Ná
chode, který navštívíte, pochází vlče 
Petr Hanuš, jež se loni, v devíti letech 
stalo nositelem skautskélio vyzname- 
ní Za Čín junácký. Ve sklepě budovy 
gymnasia byla první náchodská klu
bovna, pocházející 2 roku 1917, kterou 
navštívil profesor A. B. SvojšíK o na 
poštovním úřadě je umístěna památní 
deska hrdkiy SSSR kpt. Jaroše. A (o 
jsme namátkou vybrali jen některé 
zastávky, protože s bližšími pudrob- 
noetmi toulek, jež jsou součástí oslav 
150. výročí narození Boženy Němcové, 
vás seznámí podnikavá OJR v Nácho
dě. -2R-

trauin. Víme, že se snaží ulehčit jim 
nelehký Žluot. Pakliže iu ío práci vy
konávají nejen proto, aby získali bo- 
díky, s jejichž pom ocí se v oddílu 
dcstahou na přední místo, a le  zejm é
na proto, aby nabyli vnitřního uspo
kojení, pak už jsm e udělali mnoho. 
Večer, než usnou, se zamyslí a sami 
přijdou na to, že deft, který je  za 
nimi, neprožtU marně. Že je  někdo  
potřebuje. A to je  moc hezký pocit. 
A tak si myslím, Že takové večerní 
účtování, v 7iěmŽ by to lepši nabylo 
každý deji převahy, by se  m ělo stát 
běžným návykem každého junáka. 
Aby totiž nemohlo nikdy dojít k to 
mu, že sluSný člověk by byl poklá
dán za slabocha, a dobrý skutek div 
ne za senzaci. A ono, už se  to někdy 
stává, 'Věřte mi.

•  U P O Z O R Ň U J E M E *
VŠECHNY NAŠE CTENARE* ZE á A 7. 
CISLO JUNAOCÉHO CiNOVffJKA W -  

.JDE JAKO d v o jč ís l o  EK) 20 ČERV
NA 1970.

•  •  • OHNIVÝ ŘETĚZ NAD BRDY •  •  •

Víte něco o tom, v kterých místech 
střední Evropy padly poslední výstřely 
druhé světové války? Nebylo to za hra
nicemi, jok byste si možná mysleli, ale 
u nás doma, v Čechách. A to dokonce 
téměř v jejich středu. Abyste měli před
stavu co možná nejpřesnější, tak po
slední výstřely zarachotily 10. května 
1945 v okolí vesničky Slivice na Príbrom- 
sku. Právě nedaleko odtud se mírně 
zvlněnou krajinou vine statni silnice 
Praha-Písek, po níž tenkrát ustupovaly 
proudy německé armády. Boj, který se 
tehdy náhle rozpoutal, ukončil rózný 
zásoh sovětských katuši, umístěných na

příbramských kopcích. Není jistě náho
dou, že junáci toto výročí, které je vý
znamným historickým mezníkem, vzpo
menou slavnostním zažehnutím pěta
dvaceti ohnu, jejichž řetěz protne ja r
ní soumrak nad Příbramskem, osvětli 
usínající hřebeny Brd, zazáří i nod t i
chým údolím Berounky, odkud dopadne 
až na Letenskou plán v Praze. K účastí 
na této akcí, kterou pořádá redakce 
časopisu iunók, jsou přizvány pražské 
i mimopražské oddíly, jež ji novic mo
hou doplnit tím, že u jednotlivých 
ohňů, mezi nimiž mají být zhruba sed- 
niíkílometrové vzdáleností, uspořádají 
vhodrré programy. >ZR-

•  O Z N A M U J E M E ,  •  ŽE UZAVERKA LITERÁRNÍ SOUTĚŽE V RÁMCI OSLAV 
25. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ NAŠI VLASTI, VYHLÁŠENÁ VE 12. OSLE MIN. ROC. 
REDAKCI NAŠEHO ČASOPISU A ÚSTŘEDNÍ RADOU CS. iUNAKA SE PRODLU- 
-ŽUJE DO 30. ČERVENCE 1970.
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• • • SKAUTSKÁ PRAXE • • •
UČ se -s družiiíiou cňodit podle mepy. 1 když mále 

nainiřeno na tábořiště, kam cestu dobře znáte, 
berte si s sebou turistickou mapu a sledujte na ní, 
kudy procházíte. Ma|>n má kouzelnou moc ^  pro- 
ziwlí vám zajímavá místa, kolem kterých půjdete. 
Některá nejscHi z cesty vůbec vidět, aěkoli vás od 
nich dělí jen pár desítek metrů a přestože jste 
t<udy Šli už třeba desetkrát, snad o nich vůbec ne
víte. Lomy, jeskyně, stadánky, přírodní rezervace 
— ty byste neměli nikdy minout bez povšimnutí.

Skoda, že na dnešních tiuťistických mapách často 
chybí hodné důležitých podrobností — kdybychom 
tak mohli užívat speciální mapu s měřítkem 
1:50 000 nebo dokonce 1:25 OÍX). >ak6 mají vojáci! 
Tam je prakticky všechno.

K cíli můžeme podle mapy postupovat trojím způ
sobem: nejkratší cestou, nejzajímavější cestou, nej
pohodlnější cestou. Kdyby ?e tak zdálo, že ten třetí 
způsob není vhodný skautů, můžeme místo „nejipo- 
hodlnějšť* říkat „nejschůdnějšť*.

Nejkratší cesta vede přímo terénem, přes stráně, 
rokle, potoky, lesní houšUny, ale někdy I přes ose
tá pole, rybníky, převislé skalní stěny. Úplně přímo 
k cíli tedy můžeme jít jon málokdy. Potřebujeme 
k tomu kromě mapy i busoKi. Busoki položíte na 
majxi 6 natočíte kruhovou stupnici tak, aby magne
tická střelka přesně ukazovala na písmeiio ozna
čující sever. Pak zjistíte azimiit — úhel, který svírá 
magfietická střelka a bod. k něirxuž chcete dojít.

Azimut se udává ve stupních [Jestliže je kixihová 
st^ipnice rozděleaia na 360'j nebo v dílcích (jestliže 
Je stupnice rozdělena na 400 dílců). Stupně a dílce 
se počítají od mily po směru hodhiových ručiček 
Přeaiiý sever má nulový aaimut. Je-U cíl pochodu 51

nepřipravil družině nějaký překvapivý podnik a ne
vyjel z pravidelných kolejí. Jednou to může být ve
černí cvičení, podruhé velká hra v městskýcíi uiih 
cích, předem sjednaná návštěva u velkého sběratele 
nerostů nebo aspoň společná návštěva zajímavého 
filmu. Tento neobvyklý podnik se koná v den a ho
dinu pravidelné družinovky, má vnést do řady schů
zek vzruch a příjemnou změnu.

Podle našich zkušeností je vhodné zařadit do pro
gramu takovou zvláštní akci vždy po pěti už osmi 
týdnech. Co to bude, to záleží na místních moá^os- 
tech a vynalézavosti rádce. Tam, kde je dům mládeže, 
můžeme předem .vyjednat návštěvu keramické dílny, 
—- družina se naučí vyrábět z hlíny primitivní nádob
ky a vyzkouší svou výtvarnou fantazii při modelování 
hliněných zvířátek a figurp’-

Neobvyklý podnik niiize být skutečně hodně ne
obvyklý. Na začátku Jedné z posledních schůzek 
pověsil rádce Svišťů na družinovou desku tento text:

„Velevážení Svišti, zaslechl jsem nedávno dva klu
ky, kteří sl povídali o našem oddíle. Je prý tam ja
kási sekáčská družina. Netopýři, ale taky družina 
složená ze samých blumů, bambulů, budlžkničemů, 
a touhle b—b—b—b družinou jsou prý Svišti. Když 
prý Sviště pošlete někam pro kilo hřebíků, donesou 
půl kila sádry, když po nich chcete notýsek a tužku, 
vytáhnou z kapsy prak. A tak dále. Zkrátka družina 
mrákotků, mezulánů, mameluků.

Drbali o nás hodně dlouho a srovnávali Svistě s tak 
dlouhou řadou savců, vačnatců, obojživelníků a do
konce l bezobratlých. Že jsem si řekl: Tohle zní skoro 
jí'ko urážka na cti, všechna ta slova jako pišťucJiové, 
ptakopyskové, plejtváci. Musíme dokázat, Že Svišti 
JSOU právě takoví sekáči, (ako ostatní družiny. Ale 
jak? Snad tím, že dokážou nedokazatelné.

Připravil jsem vám ledy DVANACT OKOLÚ, které 
u ďte plnit za dvě hodiny nelK> raději ještě dřív. Ně
které z nich jsou zapeklité, ale ukažte, kdo to jsou
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• • NEOBVYKLÉ PODNIKY • •
Dobrá družina má pravidelné schůzky jednou v tý

dnu, sejde se vždycky v určený «fiSn a hodinu v klu
bovně u tam společně hraje hry, probírá nové věci 
ze skautské teorie a praxe, vede vzrušené debaty, 
^ ív á  pPl kytaře, plánuje velké podniky do budouc
na. Ale 1 nejlépe připravené schůzky by za čas ze
všedněly. ztratily své kouzlo, kdyby rádce tu a tam

věZOAKNA

t>a m Xt n a  Bud o v a

A Z | M V T^ 5**SM ÉR V R BA

<xl Viašeho stainovi&te pťesně ím  východ, bude ozl- 
mut 90* (fliebo líX) dílců), leží-Ii cíl přímo ne západ, 
bude azkmit 270* (nebo 300 dílců). Ať tedy hodláme 
jít kemkoUv, na busole vypočítáte eziinut s předostí 
lua jediný stupeň nebo dílec. A p^k už můžete jen 
jít a dávet cestou pozor, abyste skutečně Šli ve 
zvole^iém směru. O b^s si položíte n<a dlaň busolu, 
netočíte její stupnici tok, aby špička magnetky uka
zovala přesně k pisinenkiu oznečujícíiTM.] na stupnici 
sever, podíváte se, kem směřuje myšlená přímka 
vybíhající ze slřeckj busoly k azimutu, který jste 
sí na začátku zjistili — a ta ukazuje přesný směr 
dalšího pochodu.

Moderní busoly jsou upevn^é na destičce z ple- 
xisk^, která má na okraji milimetrové měřítko, a 
jejímž středem prodhází přímka, zakončená šipkou 
— tato šipka usnadíkije určení směru pochodu, jde- 
te-U podle azimutu.

Chodit podle azimutu by se měl iiaiučit každý, 
i teu nejiniadší Clen z tvé družiny. Hodí se vám to 
nejen při výletech a veUtých hrách, ale i při orien- 
bačníoh závodech, miadém sportu, který se u nás 
u>al v posledních letech a z něhož se brzy jistě 
stane sk-uteč>iiý skmitský sport.

-  50 63
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Svišti, Pifite je ve dvojicích, tak jak jsou tu uvedeny: 
Mýval s Vládou, Práče s Uiteiii, Sam s Kimeni, Mar
ťan s Milošem. Neoddfilujte se od svého druha, aí se 
déje, c'o se déje. Každý úkol má určitou bodovou hod
notu, čtm je nesnadnější, tím je cennější. Splněné 
úkoly doneste do klubovny v sedm hodin. Za každou 
minutu, o kterou se opozdíte, strhávám jeden bod. 
Z toho vidíte, že se nevyplatí přijít pozdě, to raději 
nechat některé úkoly nesplněné. O konečném pořadí 
rozhodne celkový počet získaných bodů.

A zu tímto úvodem následoval výčet úkolů. Byly 
to věci, které sl mohl každý opatřit na různých mís
tech našeho města, některé bez nesnází, jiné jen 
s velkými obtížemi. Například: Za zřetelný otisk ra 
zítka hlavní pošty Je 5 bodů. Za podpis ředitelky 
místní galerie 10 bodů. Za koňskou podkovu 10 
bodů. Za kamínek ze hřbitovní pěšinky 5 bodů (bylo 
to již za tmyj. Za kresbu zámku 10 bodů. Za list keře 
rododendronu 5 bodů. jedna otázka byla jako vtip: 
Za živou opici 25 bodů.

Úkoly byly voleny tuk, uby k nim bylo třeba dost 
místních znalostí, vynalézavosti, vtipu, odvahy a vytr
valosti.

Dvojice sú rozběhly po městě, s takovým nadšením, 
jako kdyby tirély napínavou hru.

Vyzkoušej podobný neobvyklý podnik místo některé 
z příštích dfužinovek. Dej si s přípravou otázek tro
chu práce, ohv hviv iiko'y zuitmavé a vtipné.

HRY FRAi^COUZSKÝCH SKAUTŮ
BOJ CISEL. Připrav předem asi trojnásobný počet 

papírových tabulok, než máš v družině členů. Tabulky 
mají být velh"̂  lako list ze školního sešitu (A5). Na 
každou napiš eďno třímístné Číslo vysokými, silnými 
typy (nejlépe ♦uší a redlsperemj. Vyber z áruV^y 
tři přibližně ' «é zdatné chlapce, rozestav je « í jO  
t ř ^  stěnám a přišpendli každému na záda Jednt

cvičení 8 nadšením, Jdi v lom ostatním příkladem, 
přesvědčuj je, burcuj pohodlné, útoč na lenochy.

Nójdňležitějším cvičením je běh, při němž jsou sou
časně zaměstnány všechny svaly. Půlhodinku začněte 
volným poklusem (100—300 m) a lehkou rozcvičkou. 
Při rozcvičce zapojte postupně všechny Části těla a 
abyste žádnou nevynechali, proberte je shora dolů. Na 
pohyby hlavou navažte cvičeni pažemi trupem u 
skončete nohama. Vybírejte lehké prvky, kterými sn 
zahřejete a neunavíte. Úvodní rozběhání a rozcvičení 
při každé půlhodince pozměňte, provádějte Je vždy na 
jiném místě a zařadte do nich Jiné cviky. Sleduj po 
zorně rozcvičky ve škole a ve sportovním oddílu, za
pamatuj si co nojvíče cvičehnfrb prvků a využívej 
je se svou družinou.

Po několikaminutové rozcvicco prujdělc k hlavní 
části půlhodinky. Zařaď do ní různé pohybové hry, 
soutěže, závody a zábavná cvičení. Využij všeho, co 
nabízí prostředil V parku zábradlí, schodů, pěšinek, 
laviček, zídek, venku stráni, padlých kmenů, potůčků, 
s vyčnívajícím] balvany, chlazených kamenů, priilú. 
větví, příkopů, patníků. S kameny cvičte jako vzpěra- 
či a vrhači, přes příkop a klády jako skokani. Na 
větvích se houpejte, po kmenech šplhejte jako opi- 
čáci. Na poražených kmenech nad potůčkem procvi
čujte akrobatické schopnosti a rovnováhu. Nezapo 
meň ani na malý míček a na kopací míč. noste je 
s sebou v torně.

Tohle tl ukládáme jako úkol: vyjdi se svou druži
nou po čtyřech stezkách: stezce síly. rychlosti, obrat
ností a vytrvalosti. A skutečně na nich vydržte!
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#  EMKA ZASAHUJE #  V dnešní reportáží o ju 

nácích v odboji se vypravíme do Slaného, kde po 

celou okupaci a ještě po revoluci pracovala pozo

ruhodná skupina junáků-odbojářů' Modrý kruh, 

krátce zvaná EMKA. Nelze vylíčit zevrubně historii 

této skupiny za dobu její pětileté činnosti, neboť 
by na to nestačil ani celý časopis.

Neradostný byl osmotřicótý rok, kdy po okleštění noši vlosli 
a potupném mnichovském diktátu se už jen čekalo no oka
mžik, kdy nás „osvobodT* nocísté. Toké slánští junáci těžce 
prožívofi osudné chvíle svého národo o začolí se pomelu, 
ale c/ievědomé příprovovot no okomžik, kdy i jejich junácká 
organizace bude zrušena, neboť totalito o fašismus se ne
mohly smířit s demokratickými a humanistickými principy ju- 
nácké výchovy. Když k tomu v roce 1940 nakonec došlo, 
vstoupil oddíl slánských roverů pod vedením Antonína Rosen- 
kronze do ilegality. Ilegální skupino se pojmenovala Modrý 
kruh •> EMKA o pokročovolo v započatém již úkolu. Všemi 
možnými prostředky bojovat proti okupontům. Mimo činnost 
organizační a zpravodajskou provádělo skupina nesčetné 
sobotóže, v blízkém i vzdálenějším okolí. Z původních 39 čle
nů rozrostla se skupina do konce volky no 91 členů. Poně- 
vodž šlo tedy o poměrně velkou skupinu, nejen nesnadno 
ovlodoteinou v podzemí, ale navíc i snadno zranitelnou, bylo 
skupina rozděleno rvo pět úplně somostotných častí s vtostní- 
mi veliteli a jejích zóstupci.

Brzo po založení EMKY navázali je jí členové spojení se 
Zpravodojskou brigádou v Praze. Díky rozmístění svých členů 
a spolupracovníků v klíčových pozicích, mělo skupina oprav
du dobrý přehled o situoci v továrnách, no železnici, no poště, 
no správních úřadech i no policií. Proto toké se podořtio 
upozorňovat o včas varovat ohrožené osoby o uchránit je 
i před gestapem.

Siónský okres proslul zo války tím, že zde docházelo k nej
většímu počtu dopravních nehod. Projíždějící vojenské auto- 
kolony neprojely ani jednou bez závad. Stejně tak osobni 
vozy gestopo a jiných nocistíckých pohlavarů. Příčina bylo 
celkem jednoduchá, nicméně účinná. Její vynólezce, bratr 
Jindřich Táfl-Packo, jako zaměstnanec CKD Slaný, přisel na 
to. že existují-lí sponěiští jezdci jako protitonkové zábrany, 
lze něco podobného použít i ve zmenšeném měřítku. Ze šik
mo ustřižených, deseticentimetrových kusů elektrod svóřel ja 
kési ježky, které postaveny na kteroukoliv stranu, musely 
bezpečně probodnout pneumotiku každého vozidla. Z pů
vodně primitivní a ojedinělé výroby se postupem doby vy
tvořila skutečná velkovýrobo, kdy silnice kolem Slaného se 
ke konci války o za květnové revouce staly téměř neprůjezd- 
nými.

Z rod slánských skoutů se rekrutovoii i příslušníci zohra- 
ničních armád. Není zde místo uvádět všechna jména, za 
zmínku všok stojí historko v podání bratra Václova Kamene:

„Jednou jsme obdrželi dopis, nopsoný dost kostrbotým 
písmem, ve kterém bylo jen tokové všeobecné povídání. Po- 
depsán Láďa Citrón. Žádného Láďu Citróna jsme však ne
znali. Podíváme se proto pozorněji na obólku, razítko Wien 
— a v tu chvíli nás nepadlo, že to bude brotr Vláďa Vranov
ský. Ríkóme si tedy citrón, potom se nám rozsvítilo v hlově. 
dopis jsme přežehlíli o vyšel nám nejednou cely plánek Ví
deňského Nového město i s popisem, kde se vyrábějí V 1 
o V 2. Plónek jsme okomžitě poslali vlastními knnály oř“ s

Essen o celou zópodní Evropu ož do Anglie. A potom jed 
noho dne. přesné dotum už dnes nevím, bylo Nové vídeň 
ské město bombordovóno a hlovní cíle byly dokonole zniče 
řvy. Netrvolo dlouho o lot>dýnský rozhlos děkovol za spolu 
próci slánským skautům, vlastně skupině EMKA."

Orgonizoční činnost se projevovalo mimo jiné i pomoc 
válečným zajatcům, především příslušníkům Rudé ormády 
kteří uprchli ze zajetí. EMKA jim opotřílo nejen úkryty, no 
příklad ve stohu poblíž Vítova, ole I civilní oděvy a providei 
nou strovu. Stejně tak zochrónila EMKA před gestapem so 
větskou občanku Froncilu Trofileovnovou, zavlečenou ož do 
Sloného na nucené práce. Těsně před revolucí nostoupM do 
md^ členů EMKY bývolý rudoormejec KosťuSko Svinovský, 
jenž potom působil ve skupině jako zbrojíř o odborný porad
ce. Byl to člověk velice komorádský, velmi srdečný o skrom
ný. V boji proti okupantům však nesmiřitelný. V době revo
luce se dostal se siónským výpadovým oddílem no sever 
Č ^ h , kde bylo třebo hlídot vodojemy, Jednoho dne bylo ju 
nácká hlídka v lese prepodeno. Wehrwolfy se vŠok podořifo 
zohnat.

Bratr PIzók no to vzpomínó: „Už jsme byli dávno no ubi
kacích, a Kosťa stále marně vzpomínal, kde už před tím vi
děl jednoho z teroristů, které zahlédl v lese při zákeřném 
přepodení. Najednou se Kosťo zvedl, vzal si samopo) 2 vě
šáku a vyskočili rovnou oknem a zmizel. Několik členů výpa
dového oddílu potom projíždělo nedalekou vesnicí o nóhfe 
spatřili Kosťu před vrátky dvorka^. no kterém právě nějoký 
muž štípo) dříví. Kosťa si ho ještě jednou důkladrve prohlédl 
a potom no něho zavolal: „Hééj, co ty tam?" Muz se oto
čil, a v tu chvíli zarachotil Kosťův samopdl — trrrr, Opravdový 
portyzón."

Kosťa učil členy EMKY zachózet se všemi druhy zbroní, i s 
tehdy moderní pancéřovou pěstí. Výpadové četa EMKY bylo 
sestavena ož po revoluci a sloužila nejdřív joko policejní od
díl u MNV v Horním Litvínové, kde v oné době neustále vy
víjely záškodníckou činnost zbytky Němců. Později byla tato 
četa začleněna jako policejní oddíl k 9/9 rotě mostecké vo
jenské posódky, aby zajišťovalo hraniční úsek.

V líčení historek a vzpomínek z odbojóřské činností sión
ských junáků bychom mohli pokračovat dál. O pozorovatel
ně no Slánské hoře, o poškozených mostech, motorech, tajné 
spojce-holiči přímo v srdci nocistíckých kasáren, napojení na 
telefonní ústřednu, poškozeném železničním přejezdu, epizo
dě se sestřeleným anglickým letadlem, spolupráci s Rudou 
oimádou, střežení nocistíckých zajatců i kolaborantů.

Výčet zásluh by nebyl úplný, kdybychom neuvedli, že ve
litel EMKY bratr Antonín Rosenkranz byl vyznamenón medoilí 
Za zásluhy II. stupně. Jinak byly v oblasti Slaný — Rakovník 
— Žotec — Louny uděleny 4 zlaté Junácké kříže, 34 stříbrných 
o 58 bronzových.

Žódné, sebepravdivější líčení oné doby nemůže plně vy
stihnout atmosféru, ve které tehdy žili, procovoii a bojovoli
dorťnrojřcř junóci. ' -bs-
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Illavnini pfodpokludem pro junár.ký tábor \e dobře,

priprdvoný progruni. Nťdostuiky, plynoucí z inalé vybavenosti 
cddllu tociinickýnii puaiůckumi čl vý&tiO)f, lze překlenout 
Programová nepřipravenost však se vymstí. Takový tábor ne
splní svůj hlavní úkol spočívající v hariuoiilckém působeni 
všerh prvkii junácká výchovy na Clony tábora. Uvážíme-11, íe  
zpravidla trvá 4 lýdny u program probíhá denně 15 i více ho* 
din, pak ie zřojmé, že právě tábor )e prostředím, kde |c mož
no dosáhnout ne)lcpšícli výsledků za celý rok.

Program je třeba řádná připravit už na jaře. Jc třeba posou
dil stav oddílu, chování a vystupování členů. Beheni příprav
ního období sl vedoucí dělá po/númky a zapisuje poAtřehy z 
dosavadní čiunostL

lAKÉ JSOU TEDY HlAVNi ZÁSADY SPRÁVNÉHO TÁBC 
ROVÉHO PROGRAMU?

1. Program má plně zaměstnávat všechny Členy tábora. 
Osobní volný čas má zbýt jen v poledním klidu čl večer, 
pokud není programováno činnost družin či oddílu.

2. Program musí být všestranný a harmonický, aby podchy
coval zájmy všech členů tábora a působil i výchovně.

Před (áix>reai sl vedoucí připraví t. zv. RÁMCOVÝ PROGRAM, 
obsahující hiavvf obory činnosti oddílu na táboře. Z tohoto 
RÁMCOVÉHO programu se na láboie sestavuje program na 
určitá období tábora. Neilěpe se osvědčují rozvrhy na týden, 
kdy vhodnou kombinací prvků rámcového programu se vytvá
ří PROGRAM TÝDENNÍ, který obsahuje hrubý rozvrh námětů 
na jednotlivé dny. Přitom je třeba dbát na vyváženost náplně 
jednotlivých týdnů a na zastoupeni vSech prvků rámcového 
programu v j^notilvých týdnech.

detailní program &a připravuje z programu týdeaniiio 
vždy nn příští den — bud v poledním klidu dl večer. Při tom- 
tu způsobu zpracování programu lze přihlížet k vývoji počasí 
i momeatúlnfm potřebám tábora. Praxe z vedení táborů uká- 
zr.la, Že není vhodný a použitelný program přesně napláno 
váný na jedne îivé dny před táborem, ani druhý extrén — 
improvizace bez řádné přípravy.

příklad  Rámcového  programu  tábora  

1. m ravní VÝCHOVA
Prostředí: Táborové oliiié, oddílové besedy (podvečerní 

čl večerní),hovory vedoucího s členy oddílu.
N ám ěty: Vysvětlení zákona — s příklady, vysvětlení sli 

Uu — s příklady, princip dobrých skutku, junáci mezi se- 
hou — u vzájeimiých vztazích, junáci vůči okolí; prospěš
nost, zdvořilost, čím se liší junáci od děti z ulice, osobni 
problémy členů.

Rozvíjeni vlastnosti: pracovitost; práce ve prospěch ko
lektivu, samostatnost, osobní jiořádek, zachovávání hvsíeny. 
mivaha; statečnost, pevitost, obětavost.

2 Praxe: Dle stezky..., pozorování přírody, stromy, kvě
tiny, souhvězdí, uzly, stavba stanů, obvazy, stavba ohniŠÍ,

značky, signalizace, morseovka, oílbady vzdáleností, o<lha- 
dy času, lesní plodiny ( + houby), polní plodiny, vaření 
nápojů, vařeni polévek, opracování dřeva, mátohy — sa 
morosty, kimovka v terénu, kreslení v přírodě, (skicy, ná
črtky, kresby], stopy zvěře.

3. VZTAH K PftiROnE
Výklady stupůů zdatnosti z oboru jií-írody, upozoráovánl ni 

kiásu krajiny 1 její zŮkouU, bodovací soutěže v určováni pfí 
rodnln, kresleni v přírodě, uklízeni v přírodě, podvečen-í 
procházky po skupinách usínající přírodou, večerní a ranní po
zorováni zvěře (vyspělí jednotUvet), táborové ohně ^  vyj;Mrá 
vění o zážitcích z přírody, večerní besedy družin — v usíoa 
jící pHrodČ, výpravy skupinek s úkoly časově omezené ná 
v.šlěvy lesníka na táboře, vyprávění o přírodě fevent. u tábu- 
róku), hvězdná obloha •— výklady, ncRiní vycházka, přímé po 
diody terénem (Indiánské — s mlčením)

4. SOUTÉÉENI
Mezidružinové celotáborové borlováni, bo<lováiu jeduot- 

livců, samostatné hodnocení pořádku a čistoty ve věcech 
osobních <i stanech, krátkodobé soutěže (o nejlepsí stan, 
nejTepSí kresbu, nejlepší výrobek, sedátka...), cBloiáboro 
vé tématické soutěže.

5. pracovní výchova
Výstavba táboru, služby v kuchyni, pomoc v zeniěrlělstvt 

a v lese, iniciativní činnost družin, výrobky ze dřeva —< 
jednotlivci I družiny, likvidace tábora.

e. t e l b s n a  v ý c h o v a
Pravidelná ranní cvičení, táborová olympiádu (vč. vyhlašo

váni vítězů, nejlepěí olympionik), příprava na táborovou olym
piádu, běby (ml. 50 m; st. 60 ra), skok do dálky, skok do vý:̂ - 
ky, bod kriketovým uičkea, hod na terč, překážkový bCh, 
Splli, plavecký výcvik, lukostřelba, pochody terénem při vý 
prnvách, malé bojové hry, míčové hrv — v kruhu, vybíjeni, 
házená, kopaná.

7. VÝPRAVY
Celodenní oddílové neb družinové, vycházky polodenní 

oddílově, družinové (s úkoly), výpravy skupin vyspělejších 
jedinců s úkoly, výpravy jednotlivců •— zápisy o pozorová
ní, noční vycházky.

8. HRY
Polní hiy (celooddílové), polní hry mezidružiiiové, ceio- 

táborové hry, iiociii tiry, míčové hry, malé bojové hry, 
sportovní turnaje, hry ve stanech 7ai nepříznivého počasí.

9. TÁBOROVÉ OHNE (BESED Y)
Týdně obvykle 1 táborový oheň. 'iiímo to 1 táborový olieíi 

slibový, podvečerní besedy oddílové — ve vhodných přfroduíclt 
zákoutích, evjíit. při západu slunce, družinové besedy.

10. DOPLŇKY
Program za nepříznivého počasí (výklady, hry — ttéžné v 

místnosti, stolní), Četba, výroba předmětů ze dřeva, besedy, 
zpév, kreslení, soutéže apod.

• ODIŠIEL MILOVANÝ MIESTONÁČELNÍK •

S ta  b lesk  ra a o ics la  sa dna 9. febtuára  
t. r. m edzl 8 lav eu .k ý «ii juBákm i a sk au t
kam i žalostn á správa. V *entn deú na 
vždy dotiklo  statněné a n ilu iú re  srdce 
m ieeto aáéa la ik a  S fov cask éh o ju n ák a , 
srdcR v y n ik a jú cch a  pedagoga, adbodlané- 
ha bojovníka za o.vlobodenie národa v 2. 
světov ěj vo jně zpod fa iistick ó h n  1 1 1^ 0 , 
•tatočnéfaa mii^a a le  s tá le  veřkébo 
ch lap ca

docenta Or. F ra n tišk a  RUDASA, CSc.

Bral m iesConáčetaik Perko Rndaš na
rodil sa d áa 2fl. decnm bra 1915 na P o 
h rá n i « Noonj BanL AJui študeot-strodo- 
šknU k zap ojil sa  do jn já c k c L j  hauUa a 
čosk oro  viodol uŽ a j svoj v lastaý  oddiel. 
Vychovával svnjluh m ladších braiov — 
jnnékov k n a jaslach tile jM in  m rav o ý a  
Ideálutn a  k eo řk e j lá sce  k fniriNia 

Ked natu vtasf napadvl katau hrozný,

Perko Rndas ako pravý junák vedut kde 
je  jeho mleslo. Zapojil sa do odbojn, 
kde v zmyste junúckeho besin a jun ic- 
kého sřnbu pomáhal oslobodif vlast Na- 
hladal ani zisk, ani siáva, ao v odboji 
sa vyznamenal tak, že po skončeni voj
ny bol vyznamenaný medailon Za chrab 
rošt a janáckýni krfžom boja za vlast.

Po drultej světověj vojně zapii|U sa 
ihaeiř do práce v oiUovanej ju s ick a j 
organizácii, přitom však stále pilné štu
duje. Usilovné sa venuje Stúdiu filt*z6Iie 
nielen doma, ale za Cas i v Paříži. No na 
vekácle sa vracio domov, aby sa sňčaslal 
janáckych láborov a LŠ. V leJy už hol 
kmeáovým náčelnlkon cblapčcaskébe 
kmeňa Slovenského janáka. Ale prUilitU 
sa a j do radov budovateřev našej vlasti, 
na Trati mládeže Iz Dábravy do AaoskeJ 
Stiavaice) i na Losdímb závode mládeže 
na Podbónakoai vo Vjrsekých Tatrách. 
Ta všade bol aslluvaý, pracovaný, na prl

lom milý, asmíevavý, plný aptimizraa a 
radexti zo života. Rozdával okolo seba 
vždy radost a lásku.

Od roka 19S1 přeaaášcJ aa Komenské 
ho univerzitě v Bratialave p^ychelóglu 
uineaia a esebeasti a v roku 1987 do 
stalo sa mu vyznamenvnia ako xaslúži- 
lému nLíletovi. Ako vedecký pramvaik 
bol členorn mnehýcb vědeckých rád, bel 
I spnlnxakiedateXoRi seciallstickej eka 
déinie, predsedom komisie pre otázky 
mládeže při US KSS.

Pře nás janákev — skaulev. kivry sme 
si ho zvnlHi aa ill . Javáckem Sneme za 
mieslonáčeluika Slovenského (naáka bol 
krásným, milým, usmievavýui a k služ
bám ochotným bralum. človekbm. ktorý 
vedet spojil cUlivost básníka s lifbkou 
filozofického dacha. Poznali sine ho ako 
zanieteačho vlastenca, nadiunna myšllen- 
ky socializmu a nbetavéhe vycbovávatelá 
mládeže.

Oaes až ha nlet medii aami. Jeho 
krásné e  mil«|«ee srdce přestále bit 
Jeho paiaiatka vsak nicdai osmi ostáv* 
a žiari a  zohrieva aás všetkveh. Nikdy 
nanfaa nezabudnuinct

-  l | -



V Se CHNY NAs K JíKTNI t a b o r v  v 
UPLYNULÝCH DVOU LETřTCH BYLY !I2 
NALEXTTf: ZHODNOCENY. ZrMÍMAVC BY 
BYLO ZNAT, n a  k o l ik a  Z TECHTO TA- 
BORO SI VAftiLI ÍEJICK CL3MOVÍ’ SA
MI. SKUTEČNÍ; BEZ POMOCI MAMINEK 
Cl JINÝCH POMOCN‘K 0, DR>VE TO BY
LO SAMOZŘEJMOSTI; NACF.LNIK — Z A 
KLADATEL A. 8 . SVOJSlK TUTO SAMO
ZŘEJMOST VELMI ZDORAZ .OVAL.

Rozhodování vedoucího tábora v 
tomto směru usní jednoduché. Jet na 
tábor s mamiiiKou a otUjvzdat jí odpo
vědnost za vedeni kuchyně, je cel
kem bezstarostné. Přcvozme-U na svá 
bedra tuto záležitost sám vedoucí, 
vždy bude mít dost pří'o.X'tostl svoje 
kuchařské umění ; které se samozřej
mě předpokládá) uplatňovat. Netýká 
se to snad jen chlapeckých táborfi; í 
dívky by mohly i.mět vícol Aby svňj 
„život** na tábOi*e měl vedoucí i>oné- 
kud usnadněný, etará se už dávno 
před táborem. Na ěastých • ýpravách 
do přírody nikdy nechybí „styk s 
kuchyní”. I když sou to jitiiu jedno
duchá, jejich příprava má přcco svůj 
velký význam. Tuto záležitosi vš-ik 
řeší někteří vedoucí i jiitak. Naj)f. při
káži svým chlapcům, aby ê dun!ii u 
maminky naučili připrav'Ovat přísluš
né jídlo. A tak má po časo speciaMs- 
ty na bramboračKu, kytuué knedlíky, 
řízky, cibulovou omáčku, ntd. TI jsou 
na tábore jeho oporanit. Už se po
tom asi sotva stane, aby cibule byla 
krájena i se slupkou a nudle vaře 
ny v trošce vody.

Při střízlivém odhadu můžeme Ucj, 
ŽG na letní tábory v r. bylo pn 
praveno asi 3000 pHsíušní^^ů JUřJA 
KA všech věkových stupňů, chlapců 
i dívek poněkud zajímavější formou. 
Nejen oddíly, ale celá sli-sdiska, ba 
í okresy vyhlašovaly K u c h a ř s k ý  
d e n  (KD). Zrod této .‘kcc sahá až 
do roku 1941). lodná se při lom o nej- 
základnějSí výcvik v kuchiiřsKóm umě-

l y C R t t l I I I T
ní, kdy mstriikřorem se stává záměr
ně vlastní maminku ve své kuchyni. 
Od 10. hodiny v neděli, I<Uv povinnost 
„být přitom” začíná, se v kuchyni 
stále něco děje. Malý kuchař se učí 
připravovat polévku (poznává zeleni
nu, lu upravuje, přlpravu/e zásnuc -̂ 
ki i . : . J ,  hlavní jídlo, případně i mouč
ník. Stimozrejmě, že nianiinKa sama 
snadno j>osoiuií, mkou pr>Vd může 
svému synkovi či dcerce svěřit. Mladý 
kuchař má však 2a povinnost dát se 
také poučit a sám upravit stůl pro 
nedělní oběd. Kdy se obvykle celá ro- 
diua sejde. Dále má za povinnost sta
rat se během, oběda o stolovníky.

ťo jídle se musí bez vyzváni hlásit 
o mytí nádobí a uklidit celé pracoviš 
tě. Zbude II nui snad v průljěhu jeho 
činností chvilka času, požádá mamin
ku, aby mu nadiktovala do jeho skniiť- 
ského zápisníku některý csvudřenv 
předpis na přípravu jídla, vhodného 
pro táborovou kuchyni.

Zprávy uvádějí, Že tuto cestu pří
pravy na tábor volilo mnoho vedou
cích. Mládež přt|a)e |H>viimest býi ve 
stanovený den v kuchyni od 10.00 do 
13.30 hod. Jako samozřejmost a vaře
ni jako dobrodružství. Vedoucí, kteří 
prováděli kontrolu přímo na pracoviš
ti, se v žádném případě nesetkali s 
nepochopením zc strany maminek. 
Souhlasili i zkušeni otcové. Maniinhy 
se vždy pHmImwuly, aby KD sc ojia- 
kovaiy častěji. Kuchařili iičedníri va
řili v Lileměřieícli. Roudnici, Lovosi
cích, Žalhostleíeh u Litoměřic, Stětí, 
Terezině, 0. Lípě, Lžbouliovicích, Re- 
tenicích, Týně n. VI., Volyni, na Mo
ravě v Kyjove, na Slovensku v Tren
číně, Velkým „podnikem** se stal v 
neděli 18. května 1S69 KD u „vyiiáiez- 
cfi“ v okrese Nymburk. Byl nazván

dnem květii, lásky a vděčnosti juni- 
kil, skautek, vlčat i světlii.šck je|icli 
maminkám. Toto one nechybělo mno
ho do tisícovky malých kucliařú v 
Nymburce, Poděhradecli, Milot icích, 
Pečkách, Lysé n. L., Dymokurcch, 
Městci Kr. V četných případech měla 
maminka opravdu svátek, neboť /dai* 
nějží kuchař (kuchařka) převzal ve
dení kuchyně zcela do svých rukou. 
Že byla spokojenost na všech stra
nách, není třeba podotýkat. ,

Nejde vSak loii 5 vaření. Mládež 
přímo u pramene ooznává tu oi>ě1a- 
vou, nenáročnou a odpovčrtii.-^u práci 
své maminJsy a určitě jí dovede jinak 
a lépe posoudit a ohorhio.it / a  je 
velmi užitečné setkáni rodičů s ve
doucími, to už také bylo několikrát 
zdúrazněuu. „Koulroioři” si v>dy inč- 
U s rodiči co povědět, seznáoiUí sc 
6 rodinným pro.sU’edím a zase se do
stali ve svém výchovném jiíisobnní a 
kus dál. V nmoJia případech se ob
jevily o KD i rozsáhlé články v den
ním 1 |)eriodíckém tisku i s fotoj;rri- 
fieml z kuchyní, fSeveroc*eský pnil)oj, 
Proud (Litoměřice 1, Nymbursko. Mla
dá fronta. Slovácko (Hodonín! KD 
se dostal i do televize. O tento způsoh 
výchovy a výcviku mládeže se zají
mala nejen veř2jnost .jkriutsKá, ale i 
ostatní.

Je přirozené, Že jedním provr.ln- 
nim KD nemůže .)ýt výcvik •iplnčn a 
uděláno hodnč či vše pro píipiavu 
tábora v tomto směru. Akce (<0 je 
však tak všestranná, žd by v našem 
celoročním programu mělo být naplá
nováno alespuil dvojí provedení. Pod
zimní mlhavé a urní nevlídné nedč- 
Ic jsou k lomu jako slvolony.
KD je znaraonUvm Zi>eíitřením čin
nosti, o němž >e dlouho v nd Jíle roz
práví.

Mu’0.s;av Soboika

Foto: S. Šebek
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STAVBA SPORTOVNÍ PRAMICE
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Pro vodní výcvik junáckých dru* 
žin je výhodná pramka. Dnes se 
dají pramice poměrně snadno kou' 
pit» ale návod, který přikládáme, 
ukazuje jak zhotovit snadno udržo- 
vatelnou praraku lehčí, trvanlivější 
a pohodlnější, než jakou nabízejí 
sportovní prodejny. Návodu lze po
užit nejen ke stavbě, ale případně 
1 k vylepšení oddílové flotily.

Z výkresu Je zřejmé, že tvar pra
mice je poněkud odlišný od dosa
vadních zvyklostí (odpovídá pod
mínkám Svazarmu). Největší šířka 
l hloubka lodí je posunuta na střed, 
příď je užší než záď. Loď tohoto 
tvaru je o něco rychlejší oproti běž
ným typům

Základní části pramice jsou dno 
a bočnice. jsou slepeny z palubek 
rozm. 15 krát 1,5 cm a spojeny po
mocí „žeber*' z trámků a ocelových 
úhelníků, svařených do příslušného 
tvaru. Uvnitř Ic^l na horní části 
šikmých trámků bočniC jsou výřezy, 
od kterých je po obou stranách za- 
klížena a přišroubována podélná vý
ztuha z prkna 10 krát 1,5 cm. Ta 
tvoří jednak nosič, jednak podpěru 
pro sedačky, které nejsou na vý
krese zakresleny. Zhotoví se z ho
blovaného prkna 15 krát 2 em tak, 
že se přiřízne na žádanou délku a 
konce se seříznou šikmo, aby odpo
vídaly zakřivení bočnice v daném 
místě. Umístění sedaček se určí 
zkusmo, když je loď hotová a Je 
možno ji spustit na vodu. Při správ
ném vyvážení (v plném obsazení] 
má být horní hrana bočnice rovno
běžná s hladinou. Příď pramky ]é 
opatřena odnfmatelným krytem, kte

rý chrání proti vliiiím. Zad je zvý
šena, aby se zabránilo zalití lodi. 
Toto zvýšení slouží také jako pod
pěra pro sedačku kormidelníka. Ce
lá locf je polaminována. Výhoda po
užit! laminátu je především v úspo
ře na váze (prkna mohou být po
měrně slabá) a ve snadné údržbě 
(není třeba těsnit koudeli a zalévat 
asfaltem na počátku každé sezóny]; 
zvýší se také pevnost.

A nyní pokyny k vlastní stavbě.
Ke stavbě použijeme jen dobře 

vyschlého dřeva. Nejvhodnějším le
pidlem je EPOXY 1200, pro lamino
vání doporučujeme skelnou tkaninu 
Yplast 350 a polyesterovou pryskyři
ci CHS 104.

Pro dno lodi je zapotřebí šesti 
palubek, pro každou bočnici tři. Klí
žíme v šabloně, která se skládá ze 
čtyř trámů, ve kterých stahujeme 
palubky k sobě dřevěnými klíny. 
(Pokud by došlo k příčnému borce- 
ní palubek, přitlučeme je hřebíky k 
pomocným rámům v místě podlože
ní.) Po zaschnutí vyjmeme slepenou 
desku z trámů, oboustranně začistí
me v místech lepení a narýsujeme 
na ni tvar dna (bočnice) s označe
ním pro umístění příčních trámků. 
Prodloužení dna způsobené prohnu
tím je asi 20 cm, u bočnic asi 25 
cm. O tyto míry musíme příslušné 
části prodloužit při kreslení tvarul 
Tvar dna pak vyřízneme a začistíme 
přesně podle ©rýsování, tvar bočnic 
vyřízneme s přídavkem asi 5 cm po
dle zakřivené Cáry. Ná oba konťe 
přilepíme a přišroubujeme třemi 
vruty trámek 8 krát 8 cm, na ozna
čená místa žebra z trámků 8 krát 
5 cm na plocho. Konce příčných 
trámků musí být seříznuty pod pří
slušným úhlem. Po zaschnutí zhob- 
lujeme pod stejným úhlem i okraj 
dna. Na obě iKičnlce přilepíme a 
přišroubujeme (as! dvěma vruty) 
příčné trámky 8 krát 5 cm ve správ
né vzdáleností od dolního, zahnuté

ho okraje bočnice. (Trámky jsou 
rovněž seříznuty pod příslušným 
úhlem a opatřeny zářezy pro uchy
ceni nosiče. Horní konec trámků je 
5 cm pod rovnou hranou bočnice).

Z ocelových úhelníků 50 krát 50 
krát 3 svaříme výztuhy pro jednotli
vé spoje. Úhelníky pak přišroubuje
me k trámkům dna čtyřmi šrouby 
se Ctyřhianem. Pak teprve přikládá
me bočpice, které nejprve přichytí
me jedním vrutem a pak teprve sví
táme se šikmými rameny ocelových 
úhelníků a stáhneme dvěma šrouby 
se čtyřhrunem. Př  ̂ této práci začíná
me ve slřcdii pramice a pokračuje
me souběžně po obou stranách k 
oběme koncům,, přičemž prohýbáme 
jak dno, tak obě bočnice. Pramka je 
přitom položena na dvou podpěrách 
dnem vzhůru. Na ol>oii koncích při- 
kiížíme a přišroubujenie bočnice ke 
konc'ovým trámkům dna; po za
schnutí spoje a trámek začistíme 
do roviny s horní stranou bočnice. 
Spoj mezi bóčniceml a dnem zaleje- 
me lepidlem EPOXY 1200 a po za
schnutí obě bočnice zařízneme a za
čistíme do roviny se dnem. Na zadní 
trámek pfíkiížíme a přišroubujeme 
příčku zvýšené zádě (prkno 12 krát 
1,5 cm) do bočnic držáky podélné
ho zvýšení. Podélná prkna seřízne
me do tvaru a pak přtklížíme a při
šroubujeme k držákům a zadní příč
ce. Po zaschnutí začistíme. Do záře
zů v trámcích bočnie vklížíme a 
přišroubujeme nosiče. Odnímatelný 
kryt přídě tvoří soustava tří trámků, 
z nichž dva kratší jsou slepeny do 
tvaru V. Do zářezu v jejich vrcholu 
je vkližen podélný nosník. Konstruk
ce je potažena slabou překližkou 
nebo lepenkou a přelaminována. 
Nyní natřeme celou loď z vnější 
strany epoxydovým lepidlem; po za
tvrdnutí povrch zdrsníme.

Pro laminování si připravíme po
třebné pruhy skelné tkaniny, dva 
pro dno a po jednom na každou

* 3ÍZDA ZRUČNOSTI *
Jaro se projevuje u chlapců 1 děvčat 

zvýšenou aktivitou. Ke slovu >e dostá
vají hlavně kola. Ii?.dý v městských uli
cích však nejsou příliš bezpeíné. Treto 
doporučujeme vašemu oddílu nebo stře
disku připravit pro všechny ty vyznavače 
jízdy na kole zajímavý závod. Kar.dý 
účastník by na nich musel ukázat svou 
všestrannou cyklistickou zdatnost uká
zat, jak ovládá kolo na ntadké i nerov
né půdě, jízdu př;is překážky atd

TAK NA TO? Svoláme poradu v oddí
lu nebo středisku, požádáme r pomoc 
starší junáky, rodiče, případně i přísluš
níky Veřejné bezpočnosti a pracovníka 
Státní pojišťovny. Ti nám také mohou 
pomoci při zajišťování cen pro vítěze 
závodu. Pak vypracujeme rozpis zá
vodu a seznámíme s ním všechny zá
jemce.

Přihlásit se může každý i.mák kc- 
bo skautka (můžeme však přizvat i 
další chlapce a děvčata) od šesté do 
deváté třídy. Při závodech pak budou 
rozděleni do těchto rateKorí'
— děvčata 6 .-~-7 . třída
— chlapci 6 .-7 .  Iřřda



boenici. Nfíjpivu přiložíme jeden 
pruh tkaniny na dno (z vnejsř 
strany), přehneme přes okraj a vy
pneme pomoc! hřebíčkft na boční- 
cfch; pak natíráme dno po částech 
pryskyřici CHS 104 a dokladně pro- 
mačkáme tkaninou. Po vytvrzení 
odřízneme přebytečnou tkaninu a 
podél okraje začistlnie skelným pa
pírem. Podobně pokládáme tkaninu 
i na obě bočnice; opět přehneme 
část přes okraj dna a přichytíme 
hřebíčky do dna. Nakonec položíme 
druhou vrstvu na dno pramice a 
prolamlnujeme jl. Po vytvrzení a za- 
čistění natřeme obnaženou tkaninu 
znovu pryskyřicí CHS 104, Vnitřek 
lodi (i sedačky) napustíme horkou 
fermežl; vnější část, potaženou 
skelnou tkaninou, natřeme barev
ným nitroemailera.

Pro nedostatek místa otiskujeme 
pouze tvar pramice — pro zájemL’e 
připravujeme podrobný výkres, kte
rý si můžete vyžádat s dalším vy- 
svěUeaím u vedoucího skupiny pro 
technickou výchovu (adr. Milan Kyš- 
ka, Myslikova 9, Praha 1).

Tvar lodi je vyzkoušen. Pramice 
byla postavena v sérii pěti kusů a 
ilobře se v praxi osvědčila. Pořizo
vací cena potřelmého materiálu je 
asi 800, —Kčs, váha hotové prami
ce je asi 50—60 kg.

Mnoho zdaru pří práci.

ZDENEK DREXLER
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— děvčata 8 .-5 . třída **
— chlapci 8 .-9 . třída

Zo vyhledáme viiodiiou fiat,
nejlépe hříště aabo rovný dostatečné ši
roký pruh louky nebo lesa. OOlka diáhy 
je 60—100 metrů. Nejlépe vyhovuje kru
hová trať se startem a cítěn na témže 
místě. Na trati budou tyto plekářky'

SLALOM: Vytyčujeme kolíky ve vzdá
lenosti 2—3 m od sebe. Stačí čtyři, 
měly by však být vysoké 30 —50 cen
timetrů, natřené jasnou barvou nebo 
označené praporkem.

HOUPACKA: ZhotovIiTie jl z prkna 
dlouhého 3 m a 25—30 cm širokého. 
Podložíme je kulatinou Ur 15—20 
centimetrů). Těžiště prkna inu>í být 
umístěno tak, aby v okamžiku, kdy 
Jezdec ..pojede samo přepadával:.' do 
nálezdové polohy.
rřZDA PO PŘtMÉ CÁRE NEBO ROV- 
NĚM PRKNĚ: Cáru dlouhou 3—5 m 
a širokou 10 cm naznačíme bílým 
vápnem (pří.strojem na lajnování). 
Použijeme-U prkna, musíme Jeho roz
měry přizpůsobit.

PODJIŽDÉNÍ BRANEK; Branku vy
tvoříme ze dvou lišt (šířka 80—100 
centimetrů, výška 150—170 centimet
rů). Horní břevno pouze naznačíme 
barevným pásem z krepového papíru. 
Můžeme použít také přírodních pře
kážek, například stromu. Branky mu
sí být tři, v třlmetrových vzdálenos
tech.
PROJEZD PRES PlSEK: Na hříští vy
užijeme doskočíště pro lehkeatloUcké 
skoky. Můžeme vSak využít i přírod
ních pískových nánosů, vrstva písku 
však musí být 7 —15 cm hluboká, dél
ka průjezdu 2—3 m.

HÁZENI KROUZkO: Kroužky 15 
až 20 cm] se hází na kolik vy.soký 
30 cm. Kroužek může být buď dře
věný nebo kovový. Kolíky postavíme 
na dráze dva ve vzdálenosti 3 metrů. 
Soutěžící je niiiHl v jízdě navléci 
na každý kolik jeden kroužek Krouž
ky soutěžícímu podává pořadatel.

PŘENÁŠENI KOLÍKO: DoporuČuje- 
me šnalíky z VuIhMuv f ’ 0 cm. dél

ka 25 cm); z oezpečnosních důvodů 
jsou nejvhodnéjší. V případě nouze 
však můžeme jyjužít i lahvi. Soutěží
cí má za úkol za jízdy přemístit špa
líky z Jednoho kruhu do druhéhot 
Kruhy o průměru 50 cm vyznačíme 
na zemi vápnem.

Jednotlivé překážky stavíme na tra
ti přesně podle nakresleného plánku.

TABULKA ZTRÁTOVÝCH BODO
SLALOM — za vynecháni nebo po

raženi 1 kolíku ztráta bodu (ma
ximální ztráta 2 bodů) .
HOUPAČKA — za sjetí s prkna nebo 
při pádu s kola ztráta 3 bodů.

Přímá  Čára — za sjeti s čáry 
předním nebo zadním kolem ztráta 2 
bodů.

BRANKY — za dotyk svislého nebo 
vodorovného o!\raniCení branky ztráta 
1 bodu (maxi iiálni ztráta u tri bra
nek — 3 body).

PÍSKOVIŠTĚ -  při pádu s kola 
ztráta 5 bodů



• NÁMĚTOVÁ FILAifcLiE • Dr. FRANT. ŠVARC • NÁMĚTOVÁ HLATELIE •
Motivem poštovních známek vydá

vaných před první světovou válkou 
jsou z velké většiny hotové číslice, 
znaky panovnických rodů, portréty 
panovníků nebo různé alegorické po
stavy čí výjevy. Před druhou světovou 
válkou a po ní se charakter známko
vé tvorby radikálně mění. Převládají 
známky, na nichž se objevují historic
ké výjevy, portréty významných osob
ností, kulturní a přírodní památky aj. 
Je přirozené, že vydavatelská praxe 
poštovních správ se odráží 1 ve sbě
ratelské činnosti.

V řadách sběratelů poštovních 
známek, kteří se v prvém období zce
la výlučně zajímali jen o technické 
náležitosti známek (tj. o zoubkování, 
druh papíru a lepu, o odstín barvy 
na obvazu, o dokonalost či vady tis
ku apod.l, se po druhé světové vál
ce začíná objevovat stále více těch, 
které na známce zajímá především 
její obraz, kresba — tedy námět. Je 
ío důsledek toho, že poštovní znám
ka přestala mít pouze poštovní urče
ní, že začínal mít zároveň velký vý
znam propagační.

Poštovní známka je miniaturním vý
tvarným dílem, které dnes v milió
nech výtisků v celém světě propaguje 
kulturní a přírodní statky státu, který 
ji vydal.

A tak vedle sběratelů, jimž jde o 
to, aby měli kompletní známkovou 
produkci určité země, existují dnes 
sběratelé námětoví, kterým jde ve 
sbírce a komplexnost, ale ne už zná
mek určité země, nýbrž známek s 
určitým motivem. Někdo sbírá kro
je, jiný sport, další květiny nebo mo
týly, Takového námětové sb(rc’e pak 
říkáme motivová.

Sbírá-h sběratel napr. lodě, může 
být sbírka uspořádána bučí v sériích 
podle zemí, nebo zvlášf umístí na 
listech známky zobrazující jednotli
vé druhy lodí bez zřetele k vydava
telským zemím. Pak Je jíž ale moti
vová sbírka na přechodu k tématické

náměiuvé sbírce. Ta je sestavena po
dle určitého plánu, např. ukazuje vý
voj od „voru až k atomové lodí“.
Katalogové sbírky

Když se po zavedoní poštovních 
známek objevili první sběratelé, bylo 
zcela přirozené, že chtěli mít ve své 
sbírce všechny vydané známky. Byl 
to zcela reálný požadavek, protože 
poštovní produkce všech poštovních 
správ na světě byla před sto lety 
menší, než — dejme tomu — dosa
vadní poštovní produkce Českosloven
ska. První katalog (seznam) poštov
ních známek z celého světa vydaný 
v r. 1861 ve Francii měl pouhých de
set stran (katalog ěs. známek, vydaný 
v r. 1966 má 377 stran).

První filatelisté ukládali známky 
ve svých sbírkách v tom pořadí, jak 
je uváděly katalogy, popř. předtištěná 
alba. Proto se sbírkám tohoto tradič
ního typu říká KATALOGOVĚ. Dělíme 
je na sbírky generální, specializované 
a studijní.

GENCRALNI s b ír k a . )c nejstarším 
typem sbírky. |e snadno sestavitelná. 
Shromažďují se známky bez ohledu 
na jejich zvláštnosti a odchylky tak, 
jak za sebou vycházejí, v sériích. Ja

ké vodítka slouží známkové album 
s předtištěnými poličky nebo přísluš- 
ný sběratelský katalog. Může tedy 
existovat generální sbírka např. CSSR, 
NDR, Francie apod. Nevýhoda je, že 
není možné získat nejvzácnější znám
ky a proto sbírka není úplná. Přesto 
tento způsob sbíráni mohu doporučit, 
rozhodně stoji za zkušenosti a pře
hled, které se při jejím uspořádání 
získají.

SPECIALIZOVANÁ SBÍRKA: Vznikne 
z generální, jestliže jsou do ní zařa
zeny všechny zvláštnosti, tiskové va
dy, odchylky a celé dopisy. Na výsta
vách se nejčastěji setkáváme s čás
tečné specializovanými sbírkami, kde 
je takto podrobně doložen jen určitý 
úsek.

STUDIJNÍ SBÍRKA. Je mistrov.ským 
dílem, může ji vytvořit jen dlouliole- 
lý zkušený sběratel. Je velmi náročná, 
jak na iiiiiožství a kvalitu filatelistic
kého materiálu, tak i na znalosti. Bý
vá zaměřena jen na jedno (nebo ně
kolik) známkových vydání. Sběratel 
se však snaží objevit nebo rekonstru
ovat všechno, co se týká vzniku a po
užívání známek. Vytvořeni studijní 
sbírky je vůbec nejnáročiiější sběra
telskou činnosti.

T A B o m A m

PHŮHLÍD

KROUŽKY — nennvlékmUI kroužku 
na kolík — ztráta 2 Vi bodů (maxi 
ináliií ztráta 5 hodů).

ŠPALiKY — /a  nepostaveni špalíku 
do kruhu nebo skácf-)i se ztráta 
bodů (maximální ztráta 5 bodů).

z trá to v é body se p řevádějí n» vteřiny, 
k teré  se p ř lp o č íť iv a jl k oasu, » jakétn 
zóvodntk p ro je l předepsanou ira f. \>'ítčzí 
závodník s  nejn ižším  časem .

Pro propagaci /ávtidu zlu lo v ím e !etnk 
nebo plakát, který  vyvěsím e poblíž klu 
bovny nebo školy, ‘̂ lipravím e »aké p ře 
dem leg itim ace  pro závodníky h zápisové 
listy  pro rozhodčí, startovn í čh lu . k terá  
se d a jí připevnit do rámu kula.

Sejd e-ll se  na startu  hodně jezdců, vy
pouštím e je  po jednom v pravid-ílnych 
1 —3 m inutovýcli iul-,?rvnlpch na tra t. k te 
rou již  z n a jí z trén iku . Cos m ěřím e stop
kam i nebo hodinkam i s vteřlnovou ru 
čičk o u . Pořadatelsk ý  všechny úoíije
pečliv ě  zaznam enává do zjpisovycU  ilsiů  
a do průkazů závfKiníkň. Vvimemu se 
tok nepříjem ným  omviůui.

Trať vybírám e obtížnou. a !e  in iiebez 
pečnou. Pro všechny případy Isme vyba 
veni lékárn ičkou  první nomocl.

M iloš kestl

• TÁBORaVÁ PEC *
•  CHCETE S1 VYBUDOVAT NA SVIÍM 

TABOftE MALÉ PftEKVAPENl? CHCETE S» 
PÉCI TŘEBA I KUŘATA VE VLASTM  
PECI?

Potřebujeme k tomu hodně hlíny, ze 
leně, ohýbotelfé větve o několik plo
chých kamenů. Potom můžeme začít. 
Nej‘dříve vyrýpneme do hloubky asi de
seticentimetrový kruh země o průméTí 
asi 80 centimetrů. Vyrýpnulý kruh vyloží
me plochými kameny. Po obvodu za
bodneme zelené větve, takže vytvoříme 
jakousi košikovitou konstrukci. Chceme-!i 
jí zpevnit, svóieme jl nohoře motou
zem. U horního konce všok musí zůstat 
Qsi deseticentúpetrový otvor pro odchá
zející kouř. Rovněž u paty pece je tře
ba ponechat otvor pro noplňovóní. Po
tom vezmeme slabší pruty a propleteme 
jimi dost husté vertikální konstrukci, aby 
na kostře dob'e držela vlhká hlína.

Nyní konečně zočne ..oblékársí" vlh
kou hlínou. Nezopomente se však pře
vléci do starých šotůl Vnější i vnitrní

strany, stejně joko podlaha pece mus‘ 
být pokryty pravidelnou, 3 — 4 centi
metrovou vrstvou hlíny, řádné udusá 
nou. Potom pec naplníme dobře srov
nanou hranicí dříví, až otvor pro přiklá
dání je téměř uzavřen. Po zažehnuti 
ohně poznáme. zda-li jsme procovalt 
pečlivě, Ucházl-ll kouř nějakou skulin
kou, musíme ji zamazal vlhkou hlínou. 
Asi po Vr hodině otevřeme přední stra
nu a hustou listnatou větví vymeteme 
veškerý popel. Vnitrní stěna mezitím žá
rem itvrdia na kámen a vyzořeje mi
mořádné teplo. Podlahu v peci vyložíme 
vrstvou zeleného listí a na ni vložíme 
pečínku. Přední otvor, stejné tak olvoi 
pro odvod kouře teď pevně uzavřeme. 
A potom už jen čekáme no první upe
čené kuře nebo jinou pečeni.

Stejnou pec si můžeme postavit no 
okrojí břehu. Do země vrazíme osi me
trový kůl o průměru 10 cm. Potom vŷ  
kopeme ze strany díru až ke kůlu c 
zem vyhrabeme. Po vyčistění vytřeme 
všude silnou vrstvou hlíny o pec je ho 
tová, připravená opět k vypálení. —jb -
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z a ř í z e n í  s k a u t s k é

k l u b o v n y
Nen{ těžké vybavit si představu Ideótnř junócké klubovny: V oploce

ném lesiku či zahradě no okraji městOj stoji krósn  ̂ stavbo v zólesdc- 
kém duchu. Uvnitř krb. vyřezávoné podpěrní sloupy, originěiní iustry, 
koieSiny* pozoruhodně výtvarně vyřelené interiéry. Jddrem stavby je 
prostomó místnost pro oddílové schůze o besedy, pck intimnější míst
nost pro schůzky dnjžín, pěkně vyhovená dílno o sklodiStě tábornických 
potřeb. Před klubovnou Je rovnó loučko pro hry. o opodál, ve stínu 
starých stromů, táborový kruh s mohutným totemem. .  .

Bohužel, pro větilnu noSich oddílů Je taková klubovno jenom snem. 
Za současné situace Jsou Junáci o skautky Žfostní, mojf-ll jokoukoMv 
střechu nod hlovou.

Proto v tomhle článku nebudeme hovořit o klubovně ideálních před
stav, ale o tom. Jak se zo stávající nouze zařídit co nejpěkněji o nej-
účelněji.

Následující r>ávody vycházejí z předpoklodu, že máme k dispozici 
jen Jednu místnost, v které se konají družinové i oddílové schůze, be
sedy, porody i ruční práce. Aby nám místnost takto vSestranné sloužilo, 
musíme zvolit co nejvhodnéjSf typ •nóbytku* o jeho uspořádání.

Pro skauty bylo vždy samozřejmé, že veikeré vyhovení klubovny bylo 
dílem jejich rukou. Klubovno .vetelórno*. se směsicí nejrůznějžfch typů 
vyřazeného nóbytku z domécrMstí skautíků. Je rozhodně bez půvabu.

Otiskujeme nákresy na výrobu záklodnfho zořízeni klubovny, lovíc 
a stolů. Jako materiál použijeme smrkovou kulatinu okolo 9 cm v prů
měru o prkno 2 cm silná o 2 m dlouhá. Kulatinu — soušky, které sl 
se svolením lesníka somi porozíme -  nejprve zbovíme pořízem kůry 
o pak rozřežeme no Jednotlivé díly. Okraje řežu o stopy po okleště
ných větvích zorovnáme nožem o vyhladíme smirkovým papírem. Po
dobně ohlodíme i okraje ohoblovaných prken. Konstrukci pro lavici 
o stůl sbíjíme hřebíky butf křížovým způsobem, nebo s ohnutím a zpět
ným zoražením vylezlé špičky. Dbáme při tom rvo pečlivost práce, 
netrpíme zohýbání nedorožených, pokroucených hřebů, oni ledabylé 
ohnutí vylezlé špičky. Ač jde o primitivné zhotovovoný rróbytek, přesto 
se o něj nikdo nesmí poranit, oni sl tu poškodit oděv.

Stoly o lovíce nijak neborvíme, ponecháme jim přírodní tón dřevo. 
Cos od času klubovní nábytek po starém způsobu vydrhneme rýžákem.

Je připojen též návrh no zhotovení sedátko pro zástupce vůdce. 
(Návod na zhotovení vúdcovského křesla byl otištěn v 1. Čísle minu
lého ročníku Skouto-Junáko, z dubna 1969).

Konečně uvádíme návrhy rozmístění stolů o lovic pro různé účely 
oddílového o družinového pr^romu v klubovně. Nemůže to být, po
chopitelně, universální návod: koždá klubovno má Jiné rozměry, jiné 
rozmístění oken, dveří a kamen.

Móme-l! v klubovně totem, umístíme je j do rohu průčelní stěny, po 
pravici vůdce, případně může stát přímo za vůdcovským křeslem. Po
znamenáváme, že vůdcovské křeslo Je tok trochu »tobu”, čili patří Jen 
vůdci, v nepřítomrwstl no schůzce zástupci vůdce. No družinové schůzce 
sedí rádce no sedátku zástupce vůdce. Vedoucí oddílu má právo kdy
koliv přijít no družinovku, posodit se no své místo o sledovot průběh 
schůzky. Text o kresby J. C.
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MEZINÁRODNI ROK 
VÝCHO VY 1970

Document Unesco

SVĚTOVÝ SYMBOL PRO MEZINÁRODNI ROK VÝCHOVY 1970, ROK, VE KTERÉM CELÝ KULTURNÍ SVĚT VZPOMÍNÁ 
A  OSLAVUJE POD ZÁŠTITOU ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ 300. VÝROČÍ NAROZENI OTCE NÁRODŮ -  JANA 
AMOSE KOMENSKÉHO. SYMBOL UNESCO NAVRHL FRANCOUZSKÝ UMĚLEC, RODEM MAĎAR V ia O R  VASARELY. PŘED
STAVUJE ABSTRAKTNÍ HLAVU ČLOVĚKA, OSVÍCENOU VÉDOMOSTI. MIMOŘÁDNÝ UMĚLECKÝ VÝTVOR, VYTVOŘENÝ V POD- 
STATĚ ZE SOUSTŘEDNÝCH KRUHŮ, SCHVÁLILA TAKÉ MEZINÁRODNI ASOCIACE UMĚNI. -bS-


