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KRESBA J. CAKA

PŘED DVACETI PĚTI LETY ZASVITLO NAD NAŠI 
VLASTI, UJAŘMENOU NACISTICKOU TYRANII, 
OPĚT SLUNCE SVOBODY. V OSLAVÁCH 25. VÝ
ROČÍ OSVOBOZENI NAŠI VLASTI SOVĚTSKOU 
ARMÁDOU v z p o m ín á m e  NESČETNÝCH PŘÍSLUŠ
NÍKŮ CS. JUNACKÉHO HNUTI, KTEŘÍ NEVÁHALI 
POVSTAT PROTI OKUPANTŮM.
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J U N A C K Y K R I Z  

ZA V L A S T

VYSOKÝ POČET PŘÍSLUŠNÍKŮ JUNÁKA, KTEŘÍ BĚHEM DRUHÉ 
SVĚTOVÉ VÁLKY PRACOVALI V DOMÁCÍM ODBOJI A BOJOVALI 
V NAŠICH ZAHRANIČNÍCH JEDNOTKÁCH, VEDL PO OSVOBO
ZENÍ KE ZŘÍZENI ŘÁDU „JUNÁCKÝ KŘÍŽ ZA VLAST", BYL UDĚ
LOVÁN VE TŘECH STUPNÍCH -  BRONZOVÝ, STŘÍBRNÝ A ZLATÝ. 
NEJVYŠŠI, ZLATÝ STUPEŇ, BYL UDĚLOVÁN IN MEMORIAM PŘÍ
SLUŠNÍKŮM ČESKOSLOVENSKÉHO JUNACKÉHO HNUTI, KTEŘÍ 
BOJI ZA SVOBODU OBĚTOVALI ŽIVOTY. VYOBRAZENÍ NA 
OBÁLCE JE DVOJNÁSOBNOU ZVĚTŠENINOU ORIGINÁLU.

( K  V Y O B R A Z E N I  N A  O B Á L C E  D N E Š N Í H O  C i S L A )

S L O U Ž I T  J I N Ý M
Ten, kdo by se snod dom níval, že zaklódajic í členové Svoj- 

síkova odd ílu  se no své březnové ustavujíc í schůzi v Praze 
sešli jenom  proto, aby si společně zavzpomínali na doby 
svého junáckého m ládí, by se velice mýlil. Jistěže tu došlo 
k nejednom u radostnému shledání, při němž se junáci 
a skautky, jim ž se lesklo stříbro  ve vlasech, neubránili t i 
chému do je tí. Vždyť mnozí nejenže stáli společně $ náče l
níkem prof. A, B. Svojsíkem u kolébky junáckého hnutí u nás, 
a le  navíc se i d louhá léta neviděli.

N ejradostnějšI ovšem je, že schůze, jíž  se zúčastnilo 91 
členů se stala opravdu cílevědomým nástupem junáku a skau
tek, kte ří pro svůj věk nechtějí stát stranou, ale naopak podle 
svých sil pom áhat m ladé generaci. Kromě toho, že budou

FOTO S. ŠEBEK

svými bohatým i zkušenostmi nápom ocni jednotlivým  vedoucím 
junáckých odd ílů , kte ří se p řip ra vu jí no letošní tábory, uspo
řá d a jí také radu odborných přednášek na vůdcovských ku r
sech, a na LS. Rovněž převzoli záštitu nad akcí „Zo prvním 
táborem ", jíž  se zúčastní dospělí junáci a skautky, a le  
i ch lapci o děvčata —  vítězové Svojsíkova závodu. Jenže 
to  není zdaleko všechno, čím se Svojsíkúv oddíl, jehož ve
doucím  byl zvolen doc. M U Dr. L. Filip z Poděbrod, bude 
zabývat, Tak n aprík lcd  bude úzce spolupracovat s vesničkou 
SOS o družiny samy, které se podle jednotlivých k ia jů  Cech 
a Moravy utvořily, navštíví letošní tábory.

Bude vás jistě zojím ot. že založení Svojsíkova oddílu , který 
je  nejvyšši čestnou organizací Junáko, bylo projednáno Hl. 
junáckým sněmem, a členství v něm je  výrazem úcty k osob
ním zásluhám jednotlivých členů. N ení proto náhodou, že 
br. Dr. Rudolf P lajner, který vzpomněl životního poslání n á 
čelníka Zakladate le  uvedl, že odd íl je  dobrovolným spo
lečenstvím lidí, kteří se zavázali sloužit jiným  a pom óhot 
socialistickém u Junáku. Z a k lá d a jíc í členové odd ílu , kteří o b 
drželi jm enovací dekrety se stužkami čestných let, se budou 
scházet každý rok, oby složili účty ze své činnosti. -MR-
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•  Z A  P Ř A T E l S T V f  O E T f  A  M L Á D E Ž E  C E L l É H O  S V F T A 3
V SOUČASNÉ DOBĚ )E V PLNĚN PROUDU SjEDNOCOVANl 

DĚTSKÝCH A MLADEŽNÍCKYCH ORGANIZACI, KTERE VY 
v r c h o l í  u s t a v e n ím  SOCIALISTICKÉHO SVAZU MLÁDEŽE 
CSSR. lAKO lEHO NEDÍLNÁ SOUČÁST, S RELATIVNÉ SAMO
STATNÝM POSTAVENÍM. VZNIKÁ I NOVÁ PIONÝRSKÁ ORGA
NIZACE CSSR, NA )E]tZ  VÝSTAVBĚ SE SPOLU S PIONYRY 
PODlLEIt I JUNÁCL

Základní Ideově p o litick é  SSM a předpoklady pro
s|ednocovúnl obou dětských, o rgan izací byly sch v álen y fe d e 
rá ln í rudou 31. ledna 197D a všnchna naáe s třed isk a  se 
s nimi již  seznám ila. Na uvedenýcli zásadách budou také 
založeny m ezinárodní styky jednotné dětsk é organ izace  a je jí  
vztahy k ostatnim  organizacím  détf u m ládeže ve světě. To 
v praxi znam ená v souladu s vědeckým  světovým  názorem  
vycliázet z o b jek tiv n í sk u tečn o sti třídně ro zděleného světa 
a ve výchově I ve vztazích k ostatn ím  organizacím  se říd it 
zásadam i p ro ietářsk éh o  In tern acion alism u . *

Od nás junáků to vyžaduje v prvé řad ě /aujmout zásadní 
stan ov isk o  ke světovém u skautlngu . představovaném u Světovou 
k o n feren cí skautů a je j í  Světovou skautskou  k a n ce lá ří. Ve v ě 
domi naěí v eře jn o sti je  dosud zakotvena představa o č le n 
stv í Junáka ve světové sk au tsk é  o rgan izaci u také značná 
čá st m ladších činovníků a  člen ů  nezná okolnosti n ašeh o  ro z 
chodu 5 touto organ izaci. Nebude proto na škodu připom e
nout sl události před 21 lety.

Vedení Junáka se tehdy při p řílež ito sti konání Světového 
kongresu míru koncem  dubna 1949 v Paříži a v Praze' o b rátilo  
na řed ite lstv í Světové skautské k a n ce lá ře  W ilsuna dopisem , 
zakončeným  naléhavou výzvou:

..Vím e, že m ilióny skautků a skautek  celého«^světa c h tě jí  
m ír a nenávidí válku, právě tak jak o  my v Československu. 
V íte to  Jistě  1 Vy, pane ře d ite li W itsone, a s  Vámi o statn í 
odpovědní vůdcové a vůdkyiiě světového dívčího a ch la p e c 
kého skautlngu . Jam boree míru bylo v ro ce  1947 v Paříži. 
A v Paříži bude i Světový kongres m íru v duhiiu 1949. Budete 
tlum očit, pane řed ite li W ilsone, přání sk autských  mas ce léh o  
světa a je jic h  touhu po míru a nenávist k v álce  tom uto kon 
g resu ?  Dokáže světová skautská v eře jn o st, že název Jum boree 
m íru byl něčím  víc než jen krásným  slovem ? Prosím , od
povězte nám co n e jry c h le )i.“

Odpovědí na upřím ný dopis, k terý  vyvěral z h lubokého p ro 
žitku trag ick ý ch  let n a c istick é  okupace a války, ? bolestných  
ztrát n e js ta te čn é jšfch  bratrů  a seste r i z touhy po mfru, bylo 
rozhodnutí o zrušení č len stv í ju n ák a  ve světové sk au tsk é  
organ izaci.

N astaly snad za uplynulých 21 le t takové zm ěny, k teré  by 
um ožňovaly nově řeš it vztah mezi Junákem  a světovou sk a u t
skou o rg an izací?  Vždyf agresiv n í válka proti K ore ji by la  vy- 
>ttídána ješ tě  b ru tá ln ě jš í a g resí p roti m íruinilovném ii v ietn am 
ském u lidu. Početně ne|silnčjšf a n e jv llv n ě jš í sk au tsk á  o rg a 
nizace USA. k terá  představuje polovinu světového č len stv a , 
se  nepostavila do řad odpůrců ..šp inavé v álky” , a le  v duchu 
ioy alíty  o tev řen ě podporuje agresiv n í p olitiku své vlády. 
V iz ra e lsk é  ag resiv n í v á lce  proti arabským  zemím sto jí  proti 
sobě skauti na obou stran ách  fron ty . A vedení světového 
skautingu k tomu opět m lčí. Nic na tom  n ezm ěnila ani sku- 
lečno.st, že p lukovníka W llsona vystřídal v če le  Světové sk a u t
sk é  k a n ce lá ře  o sv ícen ě jš í švýcarský  p rofesor socio log ie  La.szlo 
Nngy. Proč nedává vedení světového skautingu jasnou odpo
věď nn otázky, k te ré  zn ep ok o ju jí m ilióny m ladých Udí všech 
zem í sv ěta?  Není snad příčin a v hluboké rozpornosti zák lad 
ních ideových principů, na nichž je  světová skautská o rg a
n izace  založena?

Ve stanovách  Světové k o n feren ce  skantů sn m ezi m in im áln í
mi požadavky pro člen stv í požaduje věrnost tak é  těm to zá
kladním  principům :

— povinnost k Bohu;
— věrn ost v lasti;
- -  nozávislost na jakém kuliv  politickém  vlivu:
— víra ve světové p řáte lstv í a b ra trstv í.

P ln ěn í povinností k Bohu je stěže jn ím  principem  světovfíhn 
skautlngu . Velm i lap idárně je  to  vy jádřen o  v brožuře světově 
k a n ce lá ře : „K dokoliv popírá existen ci Boha, nem ůže být skau 
tem ."

L. Nagy ve své zprávě uvádí, že více než polovina světové 
ho skautingu je  pod ochranou n áboženský ch  sborů a zbytek 
k nim má úzké vztahy. Pokud se o tom to principu d lskutu ie, 
pak nikoliv  o jeh o  zrušení nebo to lera n tn ě jš ím  výkladu, a le  
naopak o jeho ú čin n ě jší a p lik aci a přizpůsobení novým pod
m ínkám . Uvažuje se  o „m isionářském  o te v ře n í"  skautingu 
k širším u získáv ání děti pro náboženskou výchovu. Dále se  
h led a jí cesty  k ro zšířen í vlivu na m ládež a s ijsk ý ch  zorní. 
K tomu L. Nagy p íše: „M á-ll skautin g  vzkvétat a přežít 
ja k o  světové hnulí, je  třeb a  opustit jeh o  e.senciálně z.ápadiií 
form u laci křesťan ských  principů a přijm out š irš í pohled a k r i
té r ia ."

Může snad všeo becné p řije tí  základn íh o  principu viry v Boha 
vyřešit rozpory tohoto světa a  odvrátit hrozbu v á lk y ? Vžtlyř 
v obou světových válkách  kněží s te jn ý ch  c írk v í nn obou stru 
n ách  fron ty  se m odlili za v ítězstv í svých zbraní u ve jménu 
s te jn éh o  Boha h n ali proti sobě na sm rt m ilióny m ladých lidí 
s te jn éh o  vyznání. Tato cesta  tedy ke světovém u b ratrstv í n e 
vede. I

Naproti tomu požadavkem  víry v Boha jsuu děti vecloiiy 
k p ř ije tí  id ea listick éh o  světov ého názoru, k terý  jim bram  
poznat skutečn é příčiny bídy a  válek a účinně bojovat za je 
jich  odstran ěn í. Z tohoto h led iska je  tn požadavek vys'H'e 
p olitický , který  Je v příkrém  ruz|>oru s principem  nezávislosti 
na jakém koliv  politickém  vlivu. Princip  víry v Boha slouží 
též jak o  účinná zábrana, kterou se" světový skauting  ch rán í 
p roti pronikáni pokrokových mySlenuk a proti č ien stv í sku
pin, k teré  p řija ly  za základ své čin n o sti xěriecký světový nu 
zoř. Pod zám inkou neplnění tohoto principu bylo tak é  zru 
sen o  č len stv í Svazu polských h a rcerň  vo světové skautsko 
organ izaci.

Není snad třeb a dodávat, že pru n ás je  tento základní prin 
cip  světového skantlngn naprosto  n ep řija te ln ý  a je  v rozporu 
s Hstavou ČSSR, podle niž vešk erá výchova u nás musí být 
založena na vědeckém  světovém  názoru inarxisinu-leninisinu

Druhý základní princip  světového skautingu — věrnnsi vl.istí 
— byl vždy ch áp án  zcela  kon k rétn ě  jako  bezpodm ínečná věr 
nost k rá li nebo jin é  vládnoucí m oci — ovšem s výjim kou 
m oci so cia listick é . Takové p o jetí se  však dostává cin roz|M>ru 
s  p rincip em  p o litick é  nezávislosti a v době války I s p n a c l 
pem světového sk au tsk éh o b ratrstv í. K tomu jilukovnik W llson 
ve válečném  ro ce  1943 nap sal: „Když říkám e, že každý skaut 
je  naším  bratrem , berem e v úvahu l to, že ti, k teří jsou 
nyní našim i n ep řáte lí, věrně slouží své v lasti ve shodě se 
svou skautskou c tí a povinností. Kdo tuk n ečin í, není ani 
skautem , an i b ra trem ."  Dáte pak pan plukovník vyzývá skaiity, 
aby h led ěli do budoucnosti, v níž se  bývalí n ep řáte lé  znovu 
sp o jí ve sk au tsk é  b ra trstv í. Lze snad lépe Ilustrov at rozporu 
plnost zák lad n ích  princip ů světov ého skautln gu ?

Z ákladní p rin cip  n ezáv islosti na jakém koliv  politickém  vU 
vu je  v tak  zjevném  rozporu s dvěma p řed ch áze jíc ím i, že L, 
Nagy ve své zprávě přiznává, že se ve světovém  skautlngu 
nikdy nedodržoval úplné. Pro přesn ost by však bylo třeba 
dodat, že se nedodržoval tam , kde šlo  o politický  vliv vlád 
n oucí buržoazie, a le  velm i důsledně se u p latňov al v těch 
případech , kdy se sk au tsk é  organ izace  dostávaly pod p o litic 
ký vHv o rg an izaci d ěln ick é  třídy. My jsm e se  již na III. ju- 
náckém  sněm u otev řen ě p ř ih lá sili k vedoucí úloze KSC, a pro 
to  je  pro nás 1 ten to  princip světového skautingu nep řijate ln ý .

Zák ladn í p rin cip  světového sk au tsk éh o  b rn irstv í n e jv íce  
odpovídá p řirozen é touze dětí a m ládeže uzavírat upřím ná 
p řá te ls tv í s  m ládeží jin ý ch  národů, ja k  jsm e sl uk ázali, z á 
sadam i I p raxí vedení světov ého skautlngu je  však to to  b ra 
trs tv í uzavřeno desítkam i m iliónů dětí ze so cia listick ý ch  z e 
mí. Avšak t v sam otných k a p ita lis tick ý ch  zem ích Je tím  z aač-

FokračoiH xnt n a  sřr. ?



SMYSL N A Š IC H  VZPOMÍNEK
Milé sestřičky, míli bratři,

lotos v květnu oslavujeme všíclinl společně řadu význam* 
í :/c1i  výročí, mezi nimi na prvním místě vzpomínáme na 
dobu před 25 lety, kdy se  Československo zase stalo svo
bodným státem, po druhé, téměř šestileté porobě. Musí
me na ty dny v květnu 1945 myslet l dnes — poněvadž 
pnamenaly nejen začátek nebo obnovení našeho státnl- 
jio života, ale dik obětavosti, pomoci a strádání miliónd 
lidí ve válce nám otevřely novou cestu do socialistické
ho života a budoucnosti naší vlasti. Mnozí z nás, junáků, 
bojovali spolu s hrdinnou Rud. ’ armádou a ostatními 
spojenci, mnozí položili své životy na oltář vlastí, mnozí 
bojovali nebo trpěli na domácí frontě Či ve vězeních. Ne
smíme na ně nikdy zapomínat, musíme stále pevně hájit 
ty ideály, pro něž žili a bojovali. A to je , myslím, tím 
hlavním cílem naší nynější práce — abychom — my, kte
ří jsme toto prožívali, mohli svým dětem a mladé ge
neraci předávat své zkušenosti, vděčnost a lásku k těm, 
po je jichž boku jsme tehdy bojovali. Znamená to, že ni
kdy nesmíme zaixímenout na vojáky, s  nimiž společně 
naši otcové a bratři prolévali krev, že nesmíme dovolit, 
aby z naší mysli vymizela vzpomínka ňa milióny sovět
ských Udí, které bojovaly nejen za svobodu své vlasti, 
ale 1 za svobodu naší i za svobodu Ostatních evropských 
národů podmaněných fašismem. Věrnost a úcta, které 
jsou základními vlastnostmi junáků, zůstanou vždy zákla
dem pro jednání organizace i věřím —* všech je jích  
jednotlivých členů.

Toto je hlavním smyslem našich nynějších vzpomínek. 
Je jich  oživen! v denní junácké práci každému z nás — 
ať starším nebo mladým — pomůže najít správné, pocti
vé a užitečné místo ve společnosti a bude ku pro^>ěchu 
naší milé vlasti.

u p ř ím n é  VAS • Dr. AN70NIN SUM • starosta Junáka •

V NASl VLASTI BYLO ZŘÍZENO MNOHO NOVYCH 
c h r á n ě n ý c h  OZEHl (NÁRODNÍ PARKY, CHRANĚNC 
KRAJINNĚ OBLASTI, STATNÍ PRtRODNl REZERVACE A J.j, 
BYL PRiiAT zá k o n  40/5B SB.. O STATNI OCHRANĚ PRf- 
RODY A DALSI v y h l á š k y  Z NĚHO VYPLÝVAJÍC! I lÍADA 
DALSICH p r á v n íc h  n o r e m , PRIMO NEBO OKRAJOVĚ 
SE d o t ý k a jíc íc h  OCHRANY PŘÍRODY; VZNIKLA PRO
FESIONÁLNÍ ZAŘÍZENI STATNÍ OCHRANY PŘÍRODY 
(STÁTNÍ CSTAV p a m á t k o v ě  PÉCE A OCHRANY PŘÍ
RODY, KRAJSKÁ STŘEDISKA STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉCE 
A OCHRANY PŘÍRODY). PŘI CSAV BYL USTAVENÝ DSTAV 
PRO TVORBU A OCHRANU KRAJINY.

O C H R A N A  P ř í r o d y
Na druhé straně jsm e však svědky i opačného procesu 

silného náporu na přírodu a krajinu, často až na 
je jí základní podstatu a funkci ze strany nejrůznějšícU 
organizací. V přírodě se objevují pak technická díla 
nejrůznějšího druhu a poslání.

Kolík vzniklo např. za poslední léta málo efektivních 
vodních děl, jež zničila často přírodovědecky nejcenněj- 
Šf a krajinářsky nejpůvabnější údolí našich řek.

Vhodně umístěné a architektonicky citlivě řešené tech 
nické dílo může krajinu za určitých okolností esteticky 
dotvářet. Není tomu však vždycky. Sami na toulkách 
přírodou mnohokrát vidíme, jak  rušivě působí necitlivě 
vedená komunikace, dálkové vedení elektrického prou
du, nesprávně založená výsypka, neestetický panelák na 
okraji zemědělské obce netK) typová — často všemi do
stupnými barvami zářící —- rekreační chata.

A to nerozebírám narušování naší přírody úlety praš
ných provozů továren, znečištěnou vodou, neuváženými 
melioracemi, omezujícími se obvykle na prosté odvod
ňování, kácení soUterntch stromů, břehových prostorů, 
nebo doprovodných dřevin pro komunikacích.

Jak a kde má v této složité situaci hledat své uplat
něni junák, aby naplnil 6. bod svého zákona, když 
často ani profesionální instituce nejsou mnohdy s to 
najít účinné řešení, jež by bylo v souladu s hospodář
skými požadavky a odpovídalo zároveň požadavkům 
ochranářským, hygienickým aj.?

K účinné aktivní ochraně přírody je  především nutné, 
aby junák přírodu, alespoň své okolí, důvěrně znal. 
Poznáním přírody nesmíme rozumět jen znalost názvů

Poicračování le  sír. 1.
ně zúžena a  tříd n ě om ezena z ák lad n a  hnutí. Na přednášce 
v Bernu dne 27. zá ří 1966 L. Nagy k tomu ře k l: „P ro  nikoho 
v Evropě a o sta tn ě  an i v jin ých  k o n tin en tech  není ta jem stvím , 
že v íce  než 80 %  člen ů  pochází z buržoazního p rostřed í, dob
ře  situovaného nebo re la tiv n ě  dobře s itu o v a n é h o . . .  a  my 
nem ám e prostředky ani m ožnosti, a  an i odvahu seznám it se  
skautlngem  m éně privilegovanou m ládež, k te rá  je j  n e jv íce  
p o třeb u je ."  Světová skautská org an izace  tak  za h rn u je  pouze 
n ecelá  2 %  světové populace m ládeže příslušného věku.

M ezinárodní vztahy n aši jed n otn é d ětsk é  organ izace  musí 
být vybudovány na m nohem širším  základě. Na prvém  m ístě  
ch cem e úzce sp olup racov at s  dětským i a  m ládežnickým i o rg a
nizacem i Sovětského svazu a  o statn ích  so cia listick ý ch  zem í, 

. s nim iž nás sp o ju jí sp o lečn é  zájm y a  n e jh lu b šf p řáte lstv í. 
Dále ch cem e spolup racovat s  pokrokovým i m ládežnickým i or
ganizacem i v k a p ita lis tick ý ch  a rozvojových zem ích, a  to  1 
skautským i, k te ré  zau jím ají ja sn é  pozice v b o ji za m iř a 
p roti im perialism u. Chcem e navazovat p řá te lsk é  styky s  veš
kerou m ládeží, k te rá  upřím ně u silu je  o m ezinárodní dorozu
m ění a m írové soužití. Zásadně se však d istan cu jem e od pro 
nás n ep řija te ln ý ch  zásad Světové sk au tsk é  org an izace  a  praxe 
je jíh o  vedení a  vedeni tě ch  náro dn ích  sk au tsk ý ch  o rgan izací, 
k te ré  vedou m ládež p roti je jím  n e jv la stn ě jš ím  zájm ům  k b ez
výhradně podpoře ag resiv n í im p eria lis tick é  p olitiky svých  
vlád. Jen na p rin cip ech  p ro letářsk éh o  In tern acion alism u lze 
vybudovat opravdové p řáte lstv í dětí a  m ládeže c e léh o  světa, 
jehož budoucnost p atří socia lism u a kom unismu.

ING. ZBYNĚK HALA, 
předseda stranické skupiny Junáka

' P O L N I C E  O S V O B O Z E N Í  A P R A C E (

Z e všech končili n aší v lasti d o ch áze jí k nám  do red ak ce  
zprávy o tom , ja k  Ja n á ci a  skautky  pln i své závazky v ak cí 
„M iU éa hodin re p u b lice " , ja k  stn d a jf a přip om ín ají s i  n e jen  
100. výročí narozeni V. I . Lenina, a le  i  s lav n é dny našeho 
osvobozeni Rudou arm ádou. Právě ja n á c i a  sk au tk y  byli m ezi 
prvním i občany n ašeho stá tu , k te ř í v ju b ile jn ím  ro ce  naší so- 
n in listick é  v lasti se  zavázali upravit, v y č i^ t  a  z k rá šlit svá 
m ěsta i  m ěstečk a  ta k , aby m ohla být dů sto jn ě oslaven a le to š 
n í význam ná výročí. T en to k rát se  a nás seš la  h lášen í z těch to  
střed isek  a o krsků : Brno, Kutná K orá, T ep líce, L ib erec, Uum- 
p elec, H. C erekev , Facov, Ž irovnice, Roadnice, Brandýs n. L., 
Ústi n. L., Beroun, Rudná, Nudíce, Louny, M ost, D om ažlice, 
T e lč ice , Příb or, Nově M ěsto n . M., Lázně Bohdaneč, Český 
Dnb, B řeclav , Ladná, R aio m b ero k , Jaro m ěřice  u R.

V dnehn slavn ých  trad ic  n sp ořádali J iia á ci a  skautky  n e j- 
rá s n é jš í  soutěžní pochody a Jin é a k ce  k m ístům slavn ých  
b o j i  p arty zánský ch  Jednotek 1 Rodé arm ády: M nohé a k ce  za
ča ly  je š tě  v období sněhové kniam ity, p o k ra ču jí však cfle - 
védomě po c e lé  ja ro  a  sk o n čí teprve vyvrcholením  —  le to š 
ním i le tn ím i tábory . Někde oslaví Junáci i 50. výročí svébo 
založení ja k o  např. v H ran ících , kde oslavy vyvrcholí 13— 14. 
června t .  r . H ran ičtí d o n ía jí, že se  Je jic h  oslav  zúčastn i volký 
počet junáků od n eJstarSf gen erace  po n c jiu la d if.

Ani královéd vorští Ju n áci n esk lá d a jí ru ce  v k lía  a  pevně 
v ěří, že právě v letošn ím  ju b ile jn ím  ro ce  se  Jim kon ečn ě po
daří, aby jim  byl vrácen  DOMOV, k terý  si ju n á ci v lastn ím  
nákladeiu a  p rací vybudovali v ro ce  1933. ->-bš—



určitých rostlin či zvířat. }de o i>ociioi>uiií celého ko
loběhu přírody, vzájemných závislostí organismu mozi 
sebou. Uvádím nékolik námetň, jak zapojit junácké od 
díly do aktivní ochrany přírody a tvorby krajiny:

1. Seznámíme se s chráněnými územími v ěirším okolí; 
za odborného doprovodu uspořádáme do nicb ex
kurze. Zorganizujeme schůzku s okresním konzervá
torem státní ochrany přírody a pohesednjeine s nim
0 všech nás zujima|ictcii otázkách.

2. Je-li v blízkosti sídla oddílu nájaké chráněné území, 
převezmeme nad ním patronát, který sl předem do 
liodneme s orgány státní ochrany přírody. Poniůženio 
při označení, budeme provádět střídavě strážní služ
bu, o území povedeme kroniku se zápisy o pozoro
vání živočišného a rostlinného světa s fotografiemi aj.

3. Ve svém okolí provedeme seznam starých stromů, 
stromořadí, skupin stromů, proměříme je jich  obvod, 
změříme výšku, odhadneme stáří, vyfotografujeme 
v zimě i v létě a se záznamy o dalším pozorování 
předáme konzervátorovi a MNV. Opis záznamů si 
v každém případě ponecháme. Evidenci sl pro svou 
potřebu povedeme i dále.

4. Fořidime si seznam chráněných živočichů a chráně
ných rostlin v našem okolí s poznámkami o hojnosti 
a místech výskytu v jednotlivých letech (u rostlin
1 jak  a kdy kvetly) a o pozorováni uvědomíme spe
cialisty. Výsjcyt chráněných rostlin můžeme i za
nášet do mapy. Tyto rostliny však nikdy nebudeme 
trhat.

3. V obci pomůžeme při zřizováni nebo úpravě parku, 
osázení rumiště, při výsadbě ovocných stromů. Na 
neplodných půdách vysadíme remízky, které umož- 
TMijí hnízdění užitečného a chráněného ptactva.

6. V létě vyrobíme sýkorníky, krmitka, nebo ptačí na- 
la jed la a o je jich  obsazení a návštěvách si povede
me pravidelné záznamy. V zimě pomůžeme myslivcům 
při krmení zvěře. K tomu můžeme nž na podzim 
uspořádat sběr žaludů a kaštanů.

7. Pro první jarní pastvu včel vysadíme za obcí, u po
toků aj. jívy a pámolníky, které jsou nejvhodnější 
pastvou včel.

8. V lese vyCistiuie pramen nebo studánku a opatříme 
vkusnou stříškou, nebo i nádobou na pltí.

3. Občany na venkově upozorníme (nebo o to požádá
me MNV) na nešvar vypalování trávy, které je je d 
nak zakázáno, jednak je  biologicky naprosto pochy
bené a škodlivé. Výzvy k veřejnosti můžeme provést 
i formou letáčku, vývěskami v oznamovací skříňce; 
ve skříňce také oznámit, co jsme již vykonali.

10. Budeme na druhé straně pozorovat důsledky ne
správných zásahů do přírody (nesprávná meliorace. 
nevhodná regulace loků, kácení břehových porostů.

erose, deflace, znečišťování řek a ovzduší, vypalování 
stařiny, nesprávně pokácený průsek nebo paseka 
uniožoující polomy a vývraty, orba půdy na svahu 
po spádnici a j.) a o všem sl budeme činit záznamy.

Těchto několik náhodně vybraných námětů je možno 
podle místních poměrů doplnit, obměnit a upravit. Pro 
nás to ziianiuná plné rozvinutí junácké praxe, která 
v tomto přýjQdě současně znanumá j)ozitivní přínos č<!t 
pých hodnot veřejnosti.

f=OTQ L  ZELINKA JAROMÍR SOFRON

kde*oo*Jak
nSLAVANŠTf JUNÁCI odpracovali 

v dubnu v zámeckém parku 200 hodin. 
Další brigádu připravují na úpravách 
cest kolem zámkn. V jarním období 
ještě  uspořádali velký střediskový zá
vod ve skautských disciplinách, na 
který pozvali I okolní junácká stře 
diska.

o  PRAZDNINACH p o jd e  na sedmi- 
denní brigádu stavby vesničky SOS 
pěšky a zase zpátky družii>a sokolů
1. oddílu z České Skalice.

s t ř e d is k a  JAROMRR a CERVENf 
KOSTELEC se rozhodla, že v letním 
táboře prožije své prázdniny 8 nesly
šících junáků.

NA OPUSt F.NÉ Dě t i  v kojeneckém 
ústavu ve Znojmě si vzpomněly ta- 
iuě|ší skautky. Ředitelka ústavu MUUr.

E. Svobodová s radostí uvítala tuto 
iniciativu. A tak každé z opuštěných 
dětí má své dvě tety, které se o ně 
starají.

V HRANICÍCH o s l a v í ve dnech 13. 
až 14. června SO. výročí založení ju 
náka. Předpokládá se, že se do Hranic 
sjede asi 300 junáků z celé republiky, 
kteří prošli výchovou v hranickém 
středisku. V rámci těchto oslav bndou 
uspořádány také závody ve skautských 
disciplínách.

o k r e s n í  ra d a  p io n ý r a  a junáka
a Okresní důrn dětí a mládeže v Li
berci vyhlásily v rámci celostátní ak
ce „Směr Praha'* zásady dětské hry 
nazvané ..Polnice osvo}x)zení“. Potrvi 
až do června a děti musí přinést dů
kaz života. Očelem hry je seznámit 
děti s historií osvobozeni, s revoluč
ními tradicemi Liberecka atd. Je to 
příspěvek Libereckých k oislaváin 100. 
výročí narození V. I. Lenina a 25. vý
ročí osvobození naší vlasti Sovětskou 
armádou.

BEROUNŠTÍ JUNÁCI odpracují na 
jaře na stavbě zimního stadiónu a 
lesních brigádách k poctě 25. výročí 
osvobození 3(M)0 brigádnických hodin.

TEPLIČTÍ JUNÁCI uctí v květnu pa
mátku hrdiny SSSR generála Sochora, 
který byl junákem v Duchcově, v e l
kým závodem vlčat a světlušek „O to
tem náčelníku*'.

Čt v r t ý  o d d íl  JUNÁk O ze středis
ka Valašské Meziříčí provedl ve spo
lupráci s finančním odborem MěstNV 
sbírku mezi obyvateli města ve pro
spěch vesničky SOS. Celkový výnos 
sbírky činí Kčs 9950,40. Sedmi nej- 
lepšim nhlapnům, kteří vybrali částky 
od IGOQ do 1800 Kčs, udělil MěstNV 
věcné odměny.

JUNÁCI Z NERATOVIC u Prahy uspo
řádali sbírku ve prospěch judosláv- 
ského. zemětřesením zničeného měs
ta Banja Luka. Sbírka přinesla velký 
ohlas, pomohly též organizace SPM 
ve S|>olaně a komunální služby Nera-



kapitoly
Z D Ě J I N  N A Š E H O  
J U N A C T V f

V roce 1916 válka stále tíživSji do
léhala na skautslcou práci. Nebylo 
dobrých vedoucích, ani kluboven, ani 
táborového materiálu. Také látek na 
skautské kroje byl velký nedostatek.

Vzdor všem těmto překážkám bylo 
uspořádáno o prázdninách několik ju- 
náckých táborů. Tábor pražského 18. 
cddilu vedl prof. A. B. Svojsík a byl 
vybudován v blízkosti hradu Lipnice 
na Vysočině. Do tohoto tábora přijal 
i mladičkého Jiřího Wolkra z Prostě- 
}ova, který svoje osobní zážitky uložil 
ve svém táborovém deníku. Budoucí 
náš velký básník prostými slovy za*> 
chycuje všechno, co v tomto táboře 
prožívá, dobré 1 Spatné. Upřímně se 
raduje ze vSech svých malých úspě
chů a zážitků, ať už Je to zhotovení 
sedátka u kamen, nebo jásavý pohled 
do lesa, který osvětlují první ranní 
paprsky slunce. Radostně přiznává, 
jaký se to s ním stal převrat, jak v 
táboře tělesně zmužněl, Jak se naučil 
snášet zimu 1 nepříjemné p>očasí.

Jak vlastně vypadal tábor, kterého 
se zúčastnil Jiří Wolker?

Počáteční práce v táboře — Jako 
pro každého — byla i pro nováčka 
Wolkra namáhavá. Kácet stromy, pfl- 
véžet náklad dřeva na dvoukolovém

vozíku po rozbahněné cestě, pokrý
vat střechu kuchyně dehtovým papí
rem a jiné náročné stavby, to vše bylo 
nutné zbudovat vlastníma rukama, 
sami.

Ani zásobování nebylo dostatečné; 
shánění nejnutnějSich potravin bylo 
vysilujičí a často s nepatrným vý
sledkem.

Stavba kamen soustředila pozornost 
celého tábora. Poprvé uvařený oběd. 
Houbová polévka a krupičná kuše. 
Byla dobrá, ale bylo Jí málo a bez 
omastku, píše ve svém táborovém de
níku. Výpravy do okolí, nákupy, hry, 
táborové ohně, to všechno se střídalo 
v pravidelném rytmu táborového Ži
vota. Patnáctý den tábora (23. čer
vence 1916) byl pro našeho Jiřího 
zvláště památný, složil při táborovém 
ohni Junácký slib do rukou zaklada
tele našeho junáctví A. B. Svojsíka.

Jiří Wolker v táboře kreslil a malo
val. V Jeho deníku se objevují karli 
katurni kresby ze života v táboře, 
skicy krajin a výstavby tábora, barev
né akvarely a zachovala se dokonce 
skica podoby A. B. Svojsíka. V tábo
rovém deníku jsou záznamy o Četbě, 
které se ve chvílích oddechu, deprese 
a odpočinku Jiří Wolker věnoval. Zmi
ňuje se o J. S. Macharovi, básníku 
E. A. Poeovi, oblíbenou četbou byly 
Básně v próze Ch. Baudelaire a četl 
Gioconda D. Annunzia. Z toho všeho 
a zvláště z některých pasáží deníku 
je  patrný zá)em Jiřího Wolkra o umě
ní. velký rozhled po literatuře a zře
telné náznaky počátků vlastní tvorby.

Tělesné výchově v táboře bylo vě
nováno mnoho Času a vedoucí tábora 
uspořádal mnohé závody v atletice, 
plaváni, nošeni břemen appd. Závodní 
dráha v běhu na 100 m byla vyzna
čena na pasece, startovalo se podle 
abecedy, a jedni závodnici běželi bosi 
a druzí v botech. Kdo nebyl spokojen 
se svým výkonem, mohl sl vzít opra
vu. Tuto možnost využil i Jiří a vy
hrál tento závod za 13 vt. (běžel obu
tý). Ve skoku dalekém z místa skon

čil druhý výkonem 231 cm, s  rozbě
hem 389 cm a byl první. Ve skoku 
vysokém z místa byl také první vý
konem 115 cm a v těže disciplíně s 
rozběhem rovněž první se 135 cm. 
V závodě ve vrhu kamenem 7,5 kg 
těžkým a zdvihání a nošeni břemen 
získal druhá místa.

Skaut Jiří Wolker se vrátil ze sv éh o . 
šest neděl trvajícího skautského tá
bora domů do Prostějova. Záhy po 
svém návratu založil v Prostějově prv
ní skautskou družinu, kterou sám vedl 
jako je jí rádce. Do této Wolkrovy ju- 
náckó družiny se přihlásil také Ru
dolf Plajner, kvintán prostějovské 
reálky. Tento mladý skaut snad byl 
osudem předurčen k tomu, aby vždy 
kráčel po Junácké stezce jen vzhůru, 
aby svým jednáním i svými dobrými 
skutky ukazoval jen dobrou cestu a 
jasný cil těm nepřehledným zástupům 
České, sloven.ské a podkarpatoruskó 
mládeže, která v něm našla pravý 
vzot  a typ našeho junáka skauta, kte
rá tak nadSemě a spontánně vyvolila 
ho za pokračovatele díla velkého za
kladatele A. B. Svojsíka, a on za to 
je jí  důvěru ani v dobách radostných, 
ani v časech přesmutných nikdy ne
zklamal.

V álko nabývala s tá le  vétSíbo rozsaliu 
a vyžadovala nových a nových obětí. 
Soustavná sk au tsk á  p ráce byla  přerušo
vána stálým  odchodem  vůdců na fron tu , 
a  tak oddíly nedávno založená se roz
ch ázely  nebo jen  živořily . Snad pou
ze v Praže bylo možno alespoň tro 
chu soustavně p racov at. Zde v ro ce  191U 
p racov alo  ve 14 oddílech  asi 300 skautů, 
k te ré  vedli větSlnou vysokoškoláci, k te 
ř í  nem useli rukovat na frontu.

T ak é  prázdninové tábory trp ěly  vše
obecným  nedostatkem , ač  v zastrčen ý ch  
a  od lehlých  koutech  naší v lasti se  s n á 
ze seh n aly  n e jn u tn ě jš f potraviny. Naše 
první skautky zbudovaly sl v ro ce  1916 
svůj tábor ne dřevěných podsadách s 
krytou kuchyní a se  vším  táborovým  
zařízením . Na svém tá b o řiš ti u ZivohoS- 
tě  táb ořily  každoročně po ce lou  válku .

• p o k r a č o v a n í PŘISt E • HK •'

tovlc a Kralup nad Vltavou, junáci 
tak mohli pracovníkům Jugoslávského 
velvyslanoctvi v Praze odevzdat oble
čení a hračky v ceně více než 50 000 
Kčs.

JUNÁCI V CHODOVE u Karlových 
Var uspořádali ve dnech 21.—22. břez
na výstavku rukodělných prací, tro 
fe ji z letního tábora, pochlubili sc 
meteorologickou stanicí a fotogra
fiemi. Na výstavce byly rovněž pro
mítnuty barevné diapozitivy z letního 
i zimního táboření. Výstavku navštívi
lo více než .550 návštěvníků.

JUNÁCI ZE STODU, okres Plzeň-jih, 
se zavázali. Že v tomto jubilejním ro
ce budou sbírat odpadové suroviny, 
pečovat o hromadný hrob, v němž Jsou 
pohřbeni zastřelení nebo umučení na 
stmdském nádraží v roce 1945, Že 
uklidí Háj mučedníků, budou pečovat 
o  přestárlé občany a postaví klubov
nu, pro niž MěstNV určil jiŽ poze
mek. -ou-

dopisy
ROZTOČTÍ v z p o m ín a j í

Dne19. března 1970 se dožil iedesóti 
let JUDr. Josef Doskočil, předseda ok
resní rody Cs. Junáka o člen Okresn- 
rody sdružení dětských organízocí pro 
Prahu-ZQpad. Byl zakladatelem 1. ju- 
náckého oddílu v Roztokách u Prahy, 
jehož první tábor v r. 1932 stal se dů
ležitým činitelem ve vývoji roztockého 
skautingu. Již sám tóbor byl ukázkou 
junáckého ducha i výchovy. Roztocký 
oddíl se skládal z dětí dělníků o  ma- 
loúředníků, jejichž celoroční úspory 
sotva stačily na vlastni tábor. No cestu 
se již nedostávoio. Vyřešili to tím, že tři 
dny cestovolí pěšky na Podbořansko. 
Podobně cestovolí pod vedením Dr. 

Doskočilo do Francie no Světovou vý

stavu o polské Jamboree i na další 
místa ve střední Evropě Ti kteří prošíi 
tokovýmto výcvikem, stali se později 
dobrými vedoucími dalších junóckých 
oddílů.

V Junácké rezervaci v Roztokách, ve 
srubu Rudolf, který byl pojmenován po 
místu 1. tábora, v předvečer šedesátin 
Dr. Doskočíla se sešli místostorosto Čs. 
Junóko, prof. František Němec, místo- 
náČelník František Jandus, členové teh
dejšího 1. oddílu s dalšími dvěma ju- 
nóckýmt generacemi vychovatelů-čínov- 
níků, aby poděkovali oslavenci za jeho 
nezištnou práci pro roztockou mládež.

J. BAYER

AMATÉR-VYSILAČ

Při čtení vzpomínky na br. Jana 
Habrdu, kterého jsem znal jako ama-; 
téra-vysilače, obnovila se mi vzpomín
ka na jiného bratra, jehož koníčkem.



VYCHAZKYAVVLETY SVĚTLUŠEK
FOTO INC. PAVEL 3TAJBR

Pftl KAŽDÉ METODICKÉ PŘÍPRAVĚ VVCHÁ2KY NEBO VÝ
LETU JE VŽDY TŘEBA VYCHÁZET Z TOHO, JAKÝ CÍL Sl 
KLADEME. JAKÉ PŘEDPOKLADY PRO NAPLŇ VÝLETU MA
MĚ; PODLE TOHO SE MUSÍME TAKÉ PŘIPRAVOVAT. 
A DOBRA PŘÍPRAVA, TO JE UŽ POLOVINA ÚSPĚCHU.

TĚLOVÝCHOVA A HRY

Obvyklou soucódí výletu je  télovýchovo. Světlušky mojí na 
poslední stránce Cestičky okénka, kam jim bude velká svět
luška zapisovot, co už v jednotlivých disciplínách děvčátka 
dokázala. A výlety, (především pak tábor) jsou výbornou pří
ležitosti k tomu, aby světlušky získaly co nejvíce tělesné zdat
nosti a obratností.

A tak s výjimkou chladného a mrazivého počasí, kdy ne
smíme dovolit, aby se dětí zapotily nebo dýchaly ústy stude
ný vzduch, zařazujeme cvičeni nejiúznějšího typu pokaždé.

HONIČKA: Jisté i děti znojí nejrůznější obměny této ht7  a s 
chutí si zahrají čapí, sedovou, dřevěnou nebo železnou ho
ničku. Nebo hrajeme různé obměny dětské hry „Škatule hej
hejte s e . . nebo známou honičku na vlka a ovce. na čápa 
o žóby, vodníka v rybníce opod.

KRYSY A KRÁLÍCI: Děti se rozdělí na dvě skupiny, které 
stojí v radách asi krok od sebe, ale k sobě zády. Jedna řada 
jsou krysy, druhá králíci. Vedoucí volá: „KrysyP* a volaná 
strana utíká za určenou hranici, druhá strana ji chytá. Chy
cení se připojí k druhé straně; nejiepší je . když se chycené 
děvčátko drží ve dvojicí s tou, která jí chytila. Tak nemůže 
dojít k záměně, kdo ještě potři k první skupině a  kdo ne.

ČARODĚJNICE: Dvě nebo tri světlušky jsou čarodějnice. 
Jakmile se dotknou světlušky, musí zůstat stát ve strnulé po
zici. Světluška, která je  ještě volno, může zkamenělou dote
kem osvobodit Hraje se určitou vyměřenou dobu. Jestliže 
v udané době čarodějnice všechny světlušky začaruje, vy- 
hróvó ona.

LOV NA LIŠKU: Roj se rozdělí na několik menších skupi
nek. Liško poskakuje mezí dětmi na určeném území. Lovci 
volají:
Jedeme na hon,
Jedeme na hon, 
lišku chytíme, 
do pytle strčíme, 
domů ji nepustíme.

Pří posledním slově se dá světluška na útěk a lovci se jí 
snaží obklíčit.

a nakonec t povolfiním, se stalo vysí
lání. Byl to br. Václav Kopp, který již 
v roce 1931 propagoval tento druh 
sportu pro Tábory slovenských skau
tů. Bratra Koppo jsem znal od studií 
na průmyslové škole. Po studiích pra
coval v rozhlase v Praze a odtud pře
šel do Moravské Ostravy. Nevím již 
dnes, ve kterém oddíle byl členem, 
ale snad se najdou pamétnici jeho 
skautování. Svou vlast mél velice rád, 
a proto po okupaci republiky Němci 
se plně postavil proti nim. Za tuto 
činnost byl před 30 roky zatčen gesta
pem a DO projití několika věznic pře
vezen do Mauthausenu. Ani zde ne
ustal ve své činnosti a pomáhal pře
dáváním zpráv ze zahraničních roz
hlasů spoluvězňům, udržoval Jejich 
naději na přežití. Po odhalení této 
zpravodajské činnosti byl 26. dubna 
1942 zastřelen. Skoda, Žc se nedočkal 
naší svobody.

VILÉM KLAN

FILMAŘI NASTUPUJÍ

K de jsou  ty časy , kd y  nám  v upo^ 
m inku na tábor  s ta č ila  jen  vybled lá  
jo tk a l  Teď  uŽ m ám e i jilm y. V Pří
bram i sl tu h le  u spořáda li takový  ml- 
nijestiuál, na něm ž jsm e d o k o n ce  v i
d ě li reportážn í záběr  z e  ska u tsk éh o  
přechodu  Brd. V Jilem n ici uspořádali 
f ilm ov é  představen í „Tábor na z laté  
ř e c e  — N avarov 1969^'. F ilm aři s e  
tedy  činí. V ěřím e, že  s e  budou čin it 
i o  le to šn ích  táborech . Měli by  natočit 
řadu doku m en tárn ích  záběrů  z tá b o 
rov éh o  Života, a le  i zajím avé p o s tř e 
hy z různých výprav, vych ázek , v ý le 
tů, závodů, sou těží, výstav, srazů, v š í
mat sl všech  Úseků ju n áck é  činnosti. 
N ezapom ín ejte  totiž, ž e  p o  le te ch , a ž  
vám bu de o  n ě ja ký  ten  p á te k  víc, s e  
všichn i rádi pod íváte, ja k  js te  ten krá t  
vypadali. -m -

#  NOVINKY Z PRODEJNY JUN

Pražská prodejna JUN má nyní v 
proděli nové atraktivní zboží: hed
vábné pčtibarevné šátky s obrázko
vým indiánským písmem sestaveným 
do spirálového dopisu. Jeho text si 
Jistě skauti snadno vyluští sami. Ke 
kroji je j sice skautky nosit nemohou, 
ale šátek bude jistě velmi vhodným 
mádním doplňkem civilního oděvn.

Dále vydal JUN sérii tři utěrek (n e
bo spíš ručníků), které bodou neméně 
atraktivním doplňkem skautské výba
vy pro tábor. Několikabarevné utěr
ky jsou s tématy uzlováni, stopo
vání a skautského značkováni, takže 
kromě užitkového poslání budou ta
ké Instruktážní pomůckou.

Mimopražští zájemci si mohou toto 
zboží hromadně objednat přímo v 
prodefně JUN v Praze 3, Žižksré, Hu
sitská ul. 92. -P-



METODIKA zóklodní tělesné výchovy dětí je  vyčerpóvojícím 
způsobem podóna v knize Zdenky Smítkové „Cvičíme s dět
mi". Po úvodních kapitolách, které obsahuji podrobný přeh
led anatomie kostry, svalstvo I nervové soustavy dítěte, ná
sleduje detailní, praktický, metodicky skvěle propracovoný 
postup průpravných cvičeních v základních postaveních. Ná
zorné íologrofie a teoretické vysvětlení mají přispět k tomu, 
aby děti cvičili jednotlivé cviky skutečně spróvně a uvědomě
le. Autorka využívá ríkodel. veršíků a zábavných motivocí, aby 
děti zaujalo, oby cvičili s radostí, s chutí.

Při zvyšování tělesné zdatností o obrotnosti dětí se snažíme 
využtvot vždy dané situace, zájmu dětí o samozřejmě í terénu.

Vidíme-lj nopř. na jaře zvýšený zájem o švihadlo, uděláme 
si na vycházce zóvody v nejrůznějších způsobech přeskoků. 
Závodí mezi sebou jednotlivci v koždé šestce zvlášť o noko- 
r ec vítězi mezi sebou nebo zavodí děti stejného věku apod. 
Jindy švihadla v kruhu překřížíme o vznikne hvězdice, na je 
jímž obvodu se točíme (kolotoč). Nebo uspořádáme závody 
dniistev. Švihadlo nakupíme no hromadu v určité vzdálenosti 
od zástupu. Děvčata musí vyprostit jedno švihodlo o príská- 
kol k své šestce. Způsoby přeskoků měníme. Jindy pomocí 
švihadel utvoříme jakousi překážkovou dráhu: kus cesty po
běží dévčótko s přeskakováním švihodlo, pak přeskočí švi
hadlo napjaté v určité výšce mezi stromy, potom bude švi
hadlo podlézot, aniž by se jích dotkla zády a nakonec vy
tvoříme ze švihadel kruh, do něhož se budou všechny dětí 
snažit dohodit. (Pro všechny podobné příležitosti doporučuji 
knihu Zoplelol — Kos ,,Cvičení v přírod ".)

Zkušenosti nás naučí, kdy jsou děti unaveny a potřebuji 
odpočinek. Odpočíváme roději dříve, než se nám (třeba při 
pochodu) děli začnou ploužit a ztrácet dobrou nóladu. Učí
me dětí, aby $í vždy složily chlebníky a ostatní věci buď do 
půlkruhu nebo každó šestka do řady, (třeba podél klády, no 
kterou si mohou sednout). Děti $e nám rozbíhají, místo, 
na kterém se usadíme třeba na celé odpoledne je  stále 
upravené. Svlekají-lí se dětí do trenek a trička, složí si ostot- 
ni sáty na hromádku vedle chlebníku; snadno pak poznáme, 
zcki si při odchodu někdo něco nezapomél.

Takto posvačíme nebo poobědváme společně; netrpíme, 
aby si děti braly ze svých chlebníků už po cestě. Učíme dě
ti, aby si nebraly na výlet jídla mnoho (no počátků raději 
určíme přibližné množství), také ne jídlo, které by se zkazilo 
nebo rozmačkalo. Dnes už snad u dětí neuvidíme jidlo zaba
lené v novinovém papíre, jak tomu bývalo dříve; ubrousky 
a igelitové sóčky opravdu pomáhají k hygienickému baleni. 
Světlušky sebou nosí i jeden papírový ubrousek navíc, aby si 
nenadrobily na sukýnku a neumastily se. Piti si berou sebou 
děti jen na celodenní výlet a za teplého počasí; hlavně teh
dy, počitáme-li s celodenním pobytem v lese.

Móme*li možnost, umyjeme si ruce před jídlem buď u čis
tého potůčku nebo u pumpy (je-li nablízku), jinak zvykáme 
děti na to, aby si braly sebou mokrou žínku v igelitovém

sáčku. Vždy dbáme o to, aby se určitá kultura jídla stala 
běžnou I na výletech.

Je-li krásné počasí a země vyhřátá, dovolíme světluškám, 
aby se po jídle natáhly na rozložené pláštěnky a  odpo
činuly si. Můžeme přitom vést děti k tomu, aby pozorovaly 
letící oblaka, hru světla a stínu, pohyb korun stromů proti 
nebi, barvu vzdálených kopců, lesů apod. často  budeme 
překvapení, jak jsou děti vnímavé, co všechno se jím líbí a na 
co všechno nás upozorni. Při ODPOČINKU můžeme hrát nej- 
různějsí KLIDNÉ HRY. Vhodné jsou například hry r>a proc
vičení sluchu. Posloucháme soustředěně zvuky kolem sebc, 
nejlépe se zavřenýma očima. Starší světlušky zapíši, co všech
no molí slyšeli. Kdo uslyšel nejvíc. Hrát můžeme na nejrůz- 
nějších místech, na pasece, na lesní cestě, na vrcholu kopce, 
u rybníka, nud vesnici apod, Učíme děti vážit si ticho, které
ho je  dnes tolik zapotřebí.

Zábavnou formou oddechu, třeba i formou soutěže mezi 
dvěma skupinami, mohou být HADANKY Mohou zpestřit i 
pochod jednotvárným terénem nebo cestu ve vlaku. Někdy 
ztížíme hru tím, že se hádanky mohou týkat jen toho, co 
poznáváme v přírodě,

Ve chvilkách oddechu můžeme také vhodně novázot na to, 
co jsme dětem v klubovně říkali o zókonu, heslu a příkazu 
světlušek. Přečtená nebo ještě lépe vyprávěná pohádka, po
vídka nebo PŘÍBĚH se dětem vštípí do paměti daleko více.

Na výletě jsme s dětmi uprostřed PŘÍRODY. Dětí si často 
oni neuvědomují krásu, kolem které jdou. Musíme je  učit 
dívat se, pozorovat, radovat se z barev, tvarů, z nových poz
natků. V tomto směru je pro nás velkým pomocníkem kniha 
M. Zapletala — J. Schmita „Objevy bez konce". Kniha vel
kých objevů pro malé a  malých objevů pro velké.

Dojmy dětí z krásy přírody zesilíme, dovedeme-li využit 
vhodné chvíle, třeba na závěr výletu nebo tábora. Stočí krát
ké posezení na vrcholu kopce, rKi stráni při západu slunce 
nebo uprostřed rozkvetlé louky, na pokrají lesa s výhledem 
do údolí. Necháme dětí v tichu vnímat, tiše upozorníme na 
barvy, tvary a všechnu tu krásu, kterou máme před očima. 
V tuto chvílí je  vhodné zarecitovat nějaké hezké verše.

Stálé zvyšováni tělsné zdatnosti světlušek, pozorování pří
rody a všech jejích zjevných i skrytých krás, poznáváni blíz
kého i vzdálenějšího okolí, usměrňováni dětí i v jejich pova
hovém vývoji — to vše tvoří nóplň našich výletů se světluška
mi.

Snožfme se, oby no každém výletě měly děti příležitost 
uptotnit všechno, co se naučily na schůzkách, co znají ze 
školy nebo ze svých zólib. Proto — pokud připravujeme úko
lové hry — snažíme se, oby jejích obsah byl co nevŠestraněj-

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 8.

4 ^ S

A/i
ec
a.

> o
<
N

>N
> -
O

Je to už hrozně dávno, možná 2000 
let, kdy tuto hru vymyslel jeden sta
rý Číňan. Jmenoval se pan Tan a 
chtěl dát něco lidem pro dlouhé ve
čery nebo deštivé dny, kdy ještě ne- 
DíSIi televizi. Zanedlouho se hra roz
šířila po celé čínské říši. Říká se ta
ké, že císař Napoleon si velmi Často 
krátil dlouhou chvíli s taiigramy ve 
vyhnanství na ostrově sv. Heleny.

Předlohu jedné sady hry s tan- 
gramy uvádíme. Libovolně velký 
čtverec černého kartónu rozslrihánie 
podle zobrazené předlohy. Ze sedmí 
dílů, které dostaneme, můžeme sesta
vovat figury a obrazce. Podmínkou 
ovšem je, používat k sestavení kaž 
dého tangramu vždy všech sedmi dí
lů, přičemž žádný díl nesmí být za
kryt druhým nebo přeložen.

Až zvládnete hru s jednou .sadou 
tangramů, zhotovte si sady dvě a 
můžete ve hře, tedy ve skládání ob
razců, {Kíkračovat podle vlastni fan
tazie. Kdo dokáže složit z této sady 
největší počet tangramů? -jb-
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•  •  •  t e r é n n í f o t b a l  •  •  •
Hra se hodí především pro terén, který není vhod

ný pro normální kopanou. Čím více |e terén nerovný 
a je  v nSm co největší, počet terénních překážek (do
líků, keřfl, stromá, hrbolů apod.), tím lépe. Rozměry 
nejsou stanoveny, nejlepSÍ je  délka ^  150 metrů. 
Čím delší hříště, tím více hráčů se může zúčastnit. 
Výbava: fotbalový míč, dva stanové kolíky a dvě 
třímetrové šůůry.

Brankáři jsou připoutání na prsou ke stanovým ko
líkům na o ^ u  koncích hříště. Šůůra jim musí pone
chat volnost pohybu v okruhu asi dvou metrů. Pozor! 
Brankáři jsou umístěni na opačných strdnách h říš
tě než je jich  mužstvo, h rají tedy před svým muž
stvem, ne za ním.

Očeiem hry je dopravit mlč ke svému brankáři na 
opačné straně hříště, což znamená branku, (estllže 
mužstvo dopraví míč za brankovou čáru svého 
brankáře, dosáhne branky. Za brankovou čárou se 
smí míče zmocnit pouze brankář. Míč lze dopravovat 
za brankovou čáru jakýmkoliv způsobem. Nesen však 
smí být pouze dva kroky, pak musi být okamžitě 
přihrán: kopnutím, hozením, hlavičkou. Hráče $ mí
čem je možno zadržet jakýmkoliv způsobem, nicméně 
surová hra, stejně jako držení míče se trestá vylou
čením na )edau minutu. 2ádný z hráčů také nesmí 
vstoupit do prostoru vyhrazeného pro brankáře, ne
smí se ani přiblížit k brankáři na takovou vzdále
nost, aby se ho mohl dotknout. Dotkne-li se brankář 
hráče, znamená to  pro hráče vyloučení. Zabrání se 
tím mimo jiné 1 vytvoření obranné st&iy, aby útočící 
mužstvo se nedostalo s míčém ke svému brankáři. 
Naproti tomu je  dovoleno přihrát míč svému branká
ři z Jakéhokoliv místa hříště. Hra se zahajuje vždv 
znovu po každé brance tím, Že rozhodčí vyhodí ve 
středu terénního hříště míČ do vzduchu.
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DVOUDENNÍ VÝPRAVA 
•  •  •  POD STANY •  •  •

Pi‘0 nás oddíl to bude generální zKouskd před tá
bořeni. Jedeme do hor a do lesi'i. Od železniční zastév- 
ky budeme putovat proti proudu čisté říčky. Odpole
dne postavíme iiékde na pékné loučce stany. Potom 
biKleme hrát velkou terénní liru. Večer, před západem 
slunre, vyšplháme všichni na vršek Jedlové hory, 
nejvyšší místo v kraji. A tam budeme společné slavit

sobota 20. a neděle 21. — dvoadanl výprava ped at»-
®y
v týdnu ud 22. do 26. VI. denně pěedtáborové praeoe- 
Bi pohotovost v klubovně 
sobota 27. — odjezd na tábor

Všimněte sí, že z pěti pravidelných podniká jsou 
tři plánovány ven a Jen dva do klubovny. Kdo vdčné 
drží svou družinu v klubovně, není moudrým rá<lcem. 
Naše pravá klubovna je les, louka, hřiště.

•  •  PRVNÍ DRUŽINOVKA •  •
bude mít obvyklý program, sestavený podle čtyř zá
sad;

L. Naučím na ni svou družinu něco nového ze skaut
ské teorie a praxe;

2. Zahrajeme si jednu novou, neznámou hru, a jednu 
hru, kterou jsme s ťispěchem hráli už dřív.

3. Nejméně čtvrt hodiny budeme něco vyrábět nebo 
opravovat.

4. Tcnlo program zasadím do obvyklého rámce (po
křik na začátku 1 na konci schůzky, střídání výkla
du, hry a práce) a doplním zajímavými drobnostmi.

Sčliůzku proběhne podle plánu takto:
16.30 zahájení družinovým pokřikem.

„Ořední** záležitosti: pokladník vybere příspěvky na 
červen; kronika bude předána tomu, kdo má zapsat 
průběh schůzky; oznámím družinč plán všech červ
nových podniků, aby všichni věděli, které dny si ma
jí rezervovat pro oddíl. V závěru vyhlásím výsledek 
iHidováiií za květen a vítězi předám diplomek se 
svým podpisem a družinovým razítkem. To všechno 

trvat déle než 10 minut.

67 6.40 Skautská praxe: Naučím družinu dřevařskou 
smyčku, nový uzel, který sice není mezi základními
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DRUŽINOVÉ PODNIKY V ČERVNU
Červen ]e poslední měsíc vodního skautského roku 

na jeho konci se otvíru]! prázdniny a s nimi nastává 
nové období — C as táborů. V táboře bude vaše dru 

?iua dál společně pracovat, hrát si, chodit na výle
ty, aie všechno se to bude dft v jiném rytmu,, v ji
ném rániLl, tam budete pohromadě celé dny a noci, 
s  jinými družinami a pyograin bude spíš řídit vedoucí 
oddílu. V Červnu však je vaše družina ještě volná 
u hlavně na rádci záleží, co všechno podnikne, a jak 
se schůzky o výlety Iiluboko vryjí do paměti rado
vých členů.

Připravte pro svou družinu na červen takový pro
gram, aby to bylo skutečné vyvrcholení celého uply
nulého období, které začalo v září. Já mám ve svém 
rádcovském zápisníku plánovány na červen tyto pod
niky;
středa 3. — družinovka v klubovně
sobota 6. — odpolední výlet na kolech k lesnímu
rybníku
středa 10. — dvouhodinová družinová hra v ulicích 
města o | S
středa 17. — družinovka v klubovně OD 79

starý odílový svátek: slunovrat. Sobota 20. června 
bude totiž předvečerem letního slunovratu. Doufám, 
že budeme mít trochu štěstí a uvidíme ve 20 hod.-13 
n u. klesat velký sluneční terč pod obzor. Ale i kdyby 
bylo zataženo nebo dokonce pršelo, bude celý náš od
díl tuto hodinu a minutu stát l>éz hnutí na holém 
temeni Jedlového vrchu a pohlížet k západu. V této 
neobvyklé minutě ticha budeme všichni myslet na léto. 
které se před námi právě otvírá a uniihovat si, že se 
ze všech sil přičiníme, aby to bylo nejkrásnčjší létu 
v našem dosavadním životě. A po minutě ticha bude
me zpívat poprvé večerku: „Zapad den, slunka svít 
vymizel z údolí, z temen h o r . . . "  Slavností letního 
slunovratu-vlastně zahajujem e tábor, v dalších dnech 
už budou všechny naše myšlenky i činy směřovat 
k tomuto velkému cíli.

Kilyby snad 11 vás v oddíle nebyl v solxitu 20. červ- 
n.i žádný společný podnik všech družin, mohli byste 
se navečer vypravit aspoň sami na nějaký vrch 
v blízkém okolí. Když nepřespíte noc pod stmiem, 
vyjednejte doma prodlouženou večerku a vraťte sn 
až někdy k půlnocí. Po západu slunce bude ještě 
dlouho světlo a červenové večery bývají teplé. Až se 
budete vracet přes rozkvetlé louky v houstnoucím 
šeru, jistě ucítíte tajemnou vůni léta. Jestliže zůsta
nete přes noc v lesích, poznáte, jak krátká je sluno- 
vraliiá noc. 21. června se má slunce vyhoupnout nad 
obzor už ve 3 hodiny 50 minut. První záblesky svítání 
se objeví na východním nebi po 2. hodině.

Vidíte, v necelých čtyřech Červnových týdnech 
tnho múze dobrá skautská družina prožít víc, než 
leckterá průměrná něho špatná družina prožije za 
celý rok. Dvě nabité schůzky v klubovně, zajímavý 
půldenní výlot, velká hra v městských ulicích a jako 
vrchol dvoudenní výprava se slavností letního slu
novratu . . .

Teď už záleži jen na vás, rádcích- a rádkyních, zda 
připravíte své družině také tak bohatý program.
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snzwiNOTnHno->iyAniti%o8 SfVlrtkNfVO - Adn>l

•tAVíNvuaa

srtivuisowio
-AHOISOSV  ̂ »•••

ÍT’ sAnv»D“ ASV9

69 BL

•Áii
i s a i i s a z  —  ]s« 9 » d

-xo^ z  |«Af]|a90 M B affw  ^oAOidvn ofH|li|3po oqfn ^  
m  9«|»i!Pf* •  aiojp u w  uiaj^ as »s ŝ«4|
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Šesti, a ie  seto  se  znamenité hodf v táboře při vleče
ní poražených kmenů a dlouhých těžkých břemen. 
Tato smyčka se  lehko uvazuje i rozvazuje a vypadá 
takto:

DŘ EVAÍ^SKÁ S M Y Č K A

Po nácviku malý závod: kdo si rychleji uváže ko> 
lem pasu dračí smyčku (vítěz dostane 2 body).

Při kontrole uzlovaček (jsou předepsány v povinné 
výzbroji na všechny podniky] každý, kdo ji  zapomněl, 
dostane 1 bod mínus.

16.50 Nová hra: Vyjdu z klubovny na ulici, obejdu 
blok domů a cestou budu na chodníku tu a tam 
odhazovat hrášek. Zbytek družiny vyrazí za mnou 
po třech minutách, projde trasou, kterou jsem jim 
předem důkladně popsal (dlouhou asi 250 m) a kaž* 
dý bude sMrat odhozené hrášky. Kdo jich  přinese 
do klubovny nejvíc, dostane 3 body, druhý 2 body, 
třetí 1 bod. Bude to malá zkouška postřehu a pozor* 
nosti, spotřebuji na nl asi 100 hrášků.

17.10 Skautská teorie: Nakreslím na tabuli různé 
druhy mraků a každý sl je  překreslí ha svůj‘ list a 
zařadí ďo Svého 2̂ ápls£dku: ím,** i .i,-

Na další list nadiktuju družině příznaky, podle 
nichž lze předvídat počasí: 

a ) festliže s c  blíží od západu řasy (cirry) tak 
rychle, ze můžeme lehce očima pozorovat je jich  po
hyb, začíná se kazit počasí (můžeme čekat silnější, 
vítr, déšť.

a nepozná ím m  nikdy, co  jo to nuda o dlouhá chví
le."

K tomu dopisu jsoo přiloženy dvě knihy. Koupil 
jsem je  z družinové pokladny pro vítěznou dvojici. 
Vybral jsem  jnnácké romány, o nichž jsem věděl, že 
je  budou chlapci z mé dražiny rádi Číst. Možná, že 
ve vaší oddOová pokladně je  vico peněz. Požádej 
vedoucího, aby t í  poskytl prostředky na zakoupení 
tolika knih, aby mohla i ta poslední dvojice objevit 
poklad a odnést si z této hry trvalou památku.

•  •  •  CISTERNOVÝ VOR •  •  •

Výbava: 2—4 barely od nafty, 6 slabších kůlů, pro
vaz na svázání, pádla.

Vor sestaví vedoucí s několika pomocníky. Očalem 
je  přeplout řeku (rybník) tak, že se na voru vždy 
plaví pouze jeden člen mužstva, zpět se vor přita
huje šňůrou, až se celé mužstvo přeplaví.

Jiný způsob závodu: Na voru se plaví více Členů 
mužstva. Ten, kdo se jednou přeplavil, nesmí žád
ným způsobem pomáhat ostatním členům mužstva 
na druhé straně řeky. Časově limitováno.

4 4 4 ^  NADHLEDU 4  
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JAK TO. ŽE NEKTERI LIDÉ ZTRÁCEJÍ
V r o z h o d u j íc ím  o k a m ž ik u  Pů d u
POD NOHAMA, ROVNOVÁHU, DO
KONCE I ZKLAMOU? H R D I N O V É  M L Í I
Že z obavy o své pohodlí, klid, bezpečnost, dokonce i zra
dí? Ještě Že jsou i takoví, kteří se strachem dovedou zá
polit, postavit se mu na odpor, jednat v kritickou chvíli 
tak, aby se za své počínání nemuseli nikdy stydět. Nejlé
pe to vystihuje kruSné porobeni naši vlasti německým ta- 
sismeni. Co například vedlo malého skauta Jiřího Lán
ského z Plolíšf k tomu, že se stal jednou z nejlepáích 
spojek, udržujících důležitý styk mezi odbojovými skupi
nami? Mohl se přece věnovat svým chlapeckým zálibám, 
hrám. Ano, Jiří tohle všechno dělal. Jenže navíc se za
choval jako hrdina. Když byl jeho otec zatčen, byl sám 
vyslýchán, ale nic z toho, co na něm gestapáci chtěli po- 
pomocí rozličných chytaček vyzvědět, neprozradil. Věděl 
íotiž, že stačí několik neprozřetelných slov a na ostatní 
i^leny ilegální skupiny, kteří byli dosud na svobodě, če 
ká šibenice. Bratr Jiří Lánský, který tak svou neohrože
ností zachránil několik životů, se stal po osvobozeni nej- 
niladšíin nositelem Junáckého kříže za vlast. Tento obě
tavý a rozvážný chlapec, nejmiedší Člen odbojové skupi
ny Barium, patřil k nejlepiím  příslušníkům junáckého 
oddílu. Tragicky zahynul 27. prosince 1947. V paměti stře
diska Plotiště, které nese jeho jméno, žije však dodnes. 
Stejně tak málokdo asi ví, že Šimkova ulice v Hradci Krá
lové, kde pracoval silný skautský odboj, má název po 
br. K. Šimkovi, který působil v partyzánském oddíle, a byl 
takřka v předvečer osvobozeni zastřelen německou hlíd
kou. A co bratr Jiří Jírovský, člen šestého oddílu vodních 
skautů v Kroměříži? Ten se ve svých dvaceti letech, 
v roce 1943, stal příslušníkem partyzánského útvaru Olga. 
Věk jako stvořený k tomu, aby mladý Člověk, mající n e j
krásnější léta před sebou, začal uskulečílovat své životni 
plány. Jenže bratr Jírovský, kromě toho, že organizoval 
další odbojové skupiny na Valašsku, obstarával zbraně, 
pohonné hmoty, léčiva, měl také na starosti spojeni s Pra
hou. Když B. úuora 1945 bojoval poblíž hájenky U zlaté
ho jelena nedaleko Heršpíc ii Slavkova, byl postřelen a 
svému zraněni podlehl. A František V. Beránek — Šedý 
bobr, který byl za války řídícím učitelem na Humpolec- 
ku? Také on se nevyhnul své povinnosti — poskytl úkryt 
uprchlíkovi — za což si vysloužil pobyt v terezínské pev
nosti, kde onemocněl břišním tyfem. Nicméně měl proti 
svým drubuiii to Štěstí, že po útrapách, které prodělal, se 
dočkal konce války. Autor publikací Povídky Šedého bob
ra, Poselství na březové kůře, pomáhá hnutí dále. Bratr 
Jaromír Kučera z Chrudimi, okrskový velitel, pracoval Již

od roku 1941 jak telegrafista ilegálního OV KSC, a bratr 
Antonín Sellínger, junák ze Smiřic, Člěn partyzánské sku
piny v Malých Svatoíiovících, ničil komunikační spoje a 
sledoval německé vlaky s municí. Ale nebyli to jen  brat
ři, o nichž jsme se zmínili, junáci, kteří nastoupili na 
svá místa, ale mnozí další a další, mezi nimiž je  řada 
nositelů vysokých státních a junáckých vyznamenání. 
Bezpočet neznámých hrdinů z Prostějova, Znojma, Vyso
kého Mýta, Prahy, Brna, Jihlavy, Plzně, Mostu, Rokycan, 
Budějovic. Není snad místa, kde by nebyl junácký útvarv 
jehož příslušníci by v období německé nadvlády nevyr 
stoupili proti okupantům. Není snad juuácké kroniky, 
v niž by nebyly zachyceny údaje o této činnosti. Svědčí 
o lom hlášení a zprávy, jež během několika měsíců došly 
na pražské ústředí Junáka. Z těchto dokladů navíc vyplý
vá, že během války padlo téměř 800 Členů junácké orga
nizace, mnohem větší počet, než jsme původně předpo
kládali. Jsou to osudy těch, kteří včas a s rovným čelem 
povstali na ochranu své vlasti. Nikdy nezapomeneme.

MILOSLAV MtíLZER

JUNÁK ZACHRÁNCEM

Loňského roku jsme vás na stránkách našoho časopisu 
Informovali o  hrdinském činu Petra Hanuše z Náchoda, 
který zachránil život tonoucímu chlapci. Nyní má svého 
hrdinu Ústecko. Stal se jím desetiletý junák Jarosilav Pe.šek.

Také on se stal zachráncem lid.skébo života.
Vším) si, že si v sousedově zahradě hraje dvouleté děv

čátko, Monika Kohoutová. Monika, ktm*á byla bez dozoru, 
se přibatolila až ke studni, a spadla do ní. Malý Jaroslav 
však neztratil duchapřítomnost. Přeskočil plot a holčičku 
v poslední chvHl vytáhl. Za svůj příkladný skutek Je na
vržen na uděleni významného skautského vyznamenání 
„Za čin jtinácký’*. —z r ^

PRO VYNALÉZAVÉ A ČIPERNÉ

Hodí se pro nejmladší vlčata o svět
lušky. Jednou róno vyhlásí se na tábore 
t>to úkoly, které je  nutno splnit bucf 
do večero, nebo v jiném časovaném 
limitu.

1. Zjistěte, jokou státní poznávací 
značku mají motorová vozidla v 
krajt, kde' tóboríte.

2. Jak byste se telefonicky nejrychleji 
dostolí domů^

3. Z okolí táboro přineste jeden čer> 
stvý plod ovoce, rybu, kámen urči* 
tého stonoveného tvaru (lišky, psa, 
ovól, kvádr opod.)

4. Přineste v něčem neobvyklém vodu 
z nejblížšího potoko.

5. Jak se jmenuje nejstorší (muž, že
no, či obo) v nejbližší obci?

é. Kupte svému vedoucímu za 1 Kčs 
nějaký neobvyklý, nápaditý dárek.

7. Zjistěte, joké potraviny se vyróběji

v nejblížsím okolí vošeho tóbora o 
přineste no dúkoz vzorek.

8. Zjistěte, který — podle vošebo úsud
ku -  je nejvyšší strom v nejbližším 
okolí vošeho táboro určete druh, 
nekreslete tvar Hstú, jeho obrys v 
terénu.

9. Která neljedovatější houbo roste 
v nejbližším okolí tábora, přineste 
ji, aby se s ní mohli všichni sezná
mit.

10. Jaké lesní plody rostou v nejbližším 
okolí vošeho táboro? Přineste vzor- 
ky. - j b -

U P R C H L Í  Z A J A T C I
Hra so nejlépe organizuje v ne

přehledném, zalesněném, hustě po
rostlém terénu. Polovinu soutěžících 
tvoři zajatci, druhou polovinu hlída
či, „?.lvotní stužkou** je  novinový 
proužek, zasunutý za pasem. Zatím
co jeden zajatec může odzbrojit jed
noho hlídače, pouze dva hlídači mo

hou odzbrojit Jednoho zajatce, nebo 
dva zajatci dva hlídače, ale čtyři hlí
dači Jen dva zajatce. Důležité je  od
cizit novinový proužek za pasnro, 
kterým se zneškodní protivník. Zne
škodněný hlídač je  oživen tím, že se 
musí vrátit do výchozího stanoviště, 
kde dostane od rozhodčího nový no
vinový proužek „života**. Podaří-ii se 
zajatcům oběhnout pětkrát svůj „za
jatecký tábor'*, vítězí. V opačném 
případě vítězí hlídači. Hra je  časově 
limitována. -jb-

JAK CHODIT PĚŠKY 
PO BRDECH

SPOLUPRACOVNÍK JUNACKEHO ČI
NOVNÍKA JAN CÁKÁ napsal a «lopro- 
vodil obrázky svou knihu „Po Brdech 
se chodí pěšky**. )e  to takový 'jiěkné 
udělaný průvodce po brdských ssís- 
tech a po historii tohoto svérázného 
a dlouho Jako region odstrkovaného
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si a nejpestfejlf, sort^ozřejmě vždy s přihlédnutím ke stóri 
M-ětlužek.

Stole opakujeme a prohlubujeme znalost zákona, heslo 
a  příkazu světluiek. aby to nebyly pro né jen věty, kterým se 
dokonale naučily, ale které nedovedou vysvětlit, ani se ne
snaží podle nich řídit.

A nakonec sí shrneme, na co všechno budeme myslit, až 
budeme připravoval výlet se světluškami:

^  s jak starými dětmi jdeme
— zo jakého počasí
— na jak dlouho
— výstroj a  věci s sebou (miče opod.)
-  sraz a návrat
r* kam jdeme (historicky význačné místo v okolí, významný 

kopec, zřícenino apod.)
-  proč (co nového chceme poznot? Přemýšlejme jak využít 

terénu -  les řídký, hustý, louka, členitý terén, řeka, rybník, 
potůček, koupaliště, starý lom apod.)

-  co na pochodu (tělesná výchova -  honičky, rozcvičení 
soustavné, přirozená cvičení — kláda, míč, prut, švihadlo, 
šišky, komínky, šátek. Hry -  procvičení Cestičky, plížené, 
naslouchací a pozorovací, stopovací, zóvodivé, pamětné, 
úsudkové, slovní — hlavně při odpočinku. Schovávané 
o hledané, velké hry kombinované. Písničky. Oheň třeba 

s pomocí skautek. Koupání. Příroda a  je jí pozorování. 
Výrobky.

^  odpočinek (jídlo, klidné hry, chvilka zamyšlení — beseda, 
četbo, recitace.)

^  vyvrcholení (pokaždé v něčem jiném. Shrnutí celého dne 
Zhodnocení, eventuelně bodovóní.)

^  radostný návrat

t t

Doma, pokud možno co nejdříve po výletě, měla by si ve
doucí nebo velkó světluško znovu sama pro sebe zhodnotit 
celou výpravu. Uvědomit sí, zda splnila to, co sí přála a nač 
se připravovala. Zda výlet splnil i očekávání dětí. Co nového 
u nich objevila, které nové vlastností poznalo, co se nelíbilo 
jí. co dětem. Hlavní poznatky si může poznamenat pro příště. 
Aby si pak mohla lépe promyslet, rozvrhnout a svědomité 
příprovit další vycházku nebo^ výlet.

VÉNCESLAVA FIŠEROVA

KDY2 ZATNI POLNtce, Slape se I za únavy nějak lehCe|i. A když 
se k lomu pFldA ve dvojhlase jeStě druhé polnice, pak zmizí únava 
úplné, záleží tedy jen na oddílových irunaCích. jak brzy nacviCí 
dneéní dva nové pochoOy. Postimné vám budu přináSet nároénějél 
a  složitCjSí melodie a i š lm  se, 2e Je oa některém oddílovém výleté 
éi srazu v přirodú uslyžlm. Pluto

' r  i ® ' r

^  r r . n  .

'p 'Clí' f

kraje. Doporučuji všem oddílům, k te
ré  tento kraj obývají, a které do brd- 
ského okolí podnikají výpravy, aby 
si urychlené tuto knihu obstaraly, 
protože |fm bude častým pomocní
kem. Najdou zde vše o přírodě, li
dech, zaniklém a dnešním stavu prů
myslu, ale také o začátcích skautin- 
gu a trampingu v povodí velkých 
i malých řek. Poznají spoustu kultur
ně historických památek, vzácných 
přírodních rezervací a mnoho za jí
mavých věcí. Autor, starý junácký 
pracovník, celý tento bohem i vrch
ností zapomenutý kraj prošel křížem 
krážem a zná doslova každou píď 
brdské půdy. Zajímavé je , že tímto 
terénem byl doslova posedlý už ve 
svých skautských začátcích v pří
bramské Dvojce, a tento kraj mu ce
le přirostl k  srdcL Knihu vydalo 
Středočeské nakladatelství, a nechť 
nechybí v žádné knihovničce vedou
cího oddílu a knihovně oddílové.

Z. KRAFT

•  3EŠTĚ 3E ČAS •

zamyslet se nad tím, jak zlepšit le 
tošní tábor. Zkušenosti z mlnulýcli 
táborů jistě již samy o sobě hodně 
pomohou, ale nestačí přijet na vy
hlédnuté tábořiště a nyní podle za je
té šablony mechanicky stavět, budo 
vat, a pak v klidu týt z pl<Mů své 
počáteční práce.

Má-ll mít tábor stále dobrou po
hodu, je  třeba pro něj připravit sku
tečně velmi pečlivě program. A k to
mu je  ještě nyní dost Času, třebaže 
prozřetelnější činovníci již na tomto 
poli jistě  zapracovali.

Na každém táboře jistě  kromě 
vlastni výstavby nutných staveb a za
řízení bude dost a dost práce. Chlap
ci a děvčata nastoupí určitě i na ze
mědělské brigády, aby pomohli blíz
kým zemědělským organizacím, jistě 
budou hodně sportovat, ověřovat si 
skautskou praxi a teorii nečerpanou

během uplynulého skautského roku, 
jistě  budou skládat I jednotlivé 
zkoušky, af už do jednotlivých stup
ňů zdatnosti, nebo budou usilovat o 
získání odborek určitých typů, které 
nelze dost dobře skládat při práci v 
klubovně ČI pouze na výpravách. Ani 
zkouška Tří orlích per nebude opo
míjena, protože právě pro tu Je tady 
ideální příležitost.

To vše je  třeba předem započítat 
do táborového programu. Aby ale 
měl program skutečně neustálou 
gradaci, je  třeba se nad jeho sesta
vením zamyslet už nyní.

Máte v oddíle písmomalíře? Počí
táte s  výrobou velkých architekto
nických prvků, brány, věží, různých 
přístřešků a podobných staveb, můst
ků a třeba I účelového 1 výtvarného 
ohrazení tábořiště?

Máte dobrovolníka, který vypracu
je  velkou táborovou hru, je jíž  jed
notlivé úkoly budou předmětem díl-

P o k r fJčov á n í n a  s tr a n ě  10,
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Nahlédnete-lí do táborových kro

nik a dopisů ddtí, poznáte, íg táboro
vé vaření vůbec není druhořadou zá
ležitostí, ]ak by sl snad nůkdo mylně 
představoval. Připálená a jinak nepo
dařená jídla Jsou zdrojem zábavy te
prve po letech, v Žhavé přítomnosti 
vsak bývají zdrojem rozladění a uvol
něné kázně. Rozhodně není správné 
nechat starost o kuchyni na bedrech 
vedoucího tábora, který má s denním 
programem starostí víc než dost. Péčí 
o kuchyni má být pověřena jiná spo
lehlivá osoba, pokud možno dobrý 
organizátor (zástupce vedoucího něho 
jiný Činovník, jehož úkolem je sesta
vení táborového jídlníčku 1 rozpočtu.

Již před táborem je třeba se iníor- 
movat o zásobovací situaci: kde je 
nejbližší prodejna masa, obchod s po
travinami, navázat kontakt s vedoucí
mi obchodů, zjistit, kdy je  třeba po
dávat objednávky. Venkovské prodej
ny masa dovážejí obvykle zásoby Jed
nou týdně, ale maso objednané pro tá 
bor může být uskladněno v ledničce. 
Proto je  třeba nutné plánovat a ma
so na celý týden objednat. Také peči- 
vo a chléb bývá někde dováženo jen 
3 krát týdně. Svízelné Je zásolxivání 
zeleninou, vlastně na vesnici není 
žádná. Proto je třeba zajistit sl pří
sun zeleniny z většího města, ev. z 
domova, není-li příliš vzdálen, aspoň 
jednou týdně ochotnými rodicí.

Před odjezdem na tábor nakoupíme 
ve městě některé potraviny. Mňže- 
me-ll je  s ostatními zavazadly dopra
vit až na tábořiště, ušetříme tím dě
tem v prvních dnech tíži denního ná
kupu, která je  s konví mléka a pecny

chleba 1 tak značná. Nakoupené zá
soby tvoří jakousi železnou rezervu 
pro případ kalamity v zásobování. Je 
to např. dávka lunch-meatů, postaču
jíc í na jeden oběd pro celý tábor 
(Jedna plechovka pro 4—5 Udí), dále 
několik konzerv hovězího ve vlastní 
Sfávě (vhodné na rizoto nebo guláš), 
několik vepřových konzerv na masi
tou pomazánku k večeři. Máme-li 
možnost koupit levné kompoty, okur
ky nebo zavařeniny v Kbelíčcích, ne
váháme. Je dobře obstarat si i kbelík 
čerstvě vyškvařeného sádla s pomle
tými škvarky, které příjemně zpestřu
je  svačiny. Na první táborový oběd 
s sebou vezmeme kus uzeného a Flíč
ky, kdy 1 při stavbě tábora připravíme 
snadno a rychle oběd. Nesmíme 
ovšem rozpomenout, na Chléb a máslo 
k první snídani.

Jídelníček sestavujte předem .se zře
telem na jeho rozmanllost, kaloric
kou a biologickou hodnotu, rozpočet, 
s přihlédnutím k zásobovacím pomě
rům i k vybavení táborové kuchyně 
a v neposlední řadě na počet tálx>r- 
nikú. (Dělat omelety nebo bramboro
vé placky pro 50 Udí pokládám za ne- 
uváženostj. V neposlední řadě berte 
zřetel také na to, c'o mají děti rády, 
což je  záležitost poměrně všeobecná. 
Pokud mají k zelenině obvyklé výhra
dy, podávejte zeleninu syrovou. Jídla 
se mají během dne vhodně doplňovat 
a v týdnu střídat. Nemále-ll masitý 
oběd je  třeba nahradit bílkoviny v Jí
delníčku vejcem, sýrem, tvarohem, 
mlékem, případně luštěninou. Nedě
lejte  dva dny po sobě bezmasá jídla, 
ledaže byste byli donuceni špatným

zásobováním a v tom případě střídej
te sladká a slaná, doplňte konzervami 
a vydatnými pomazánkami k svačině.

Při propoěitáváDí dávek na osobu i 
pro celý tábor počítejte s tím, že chuť 
po několika dnech na táboře neuvěři
telné roste. Hlavně, je-ll možnost kou
páni, kdy doporučuji stravu lehčí —
0 to však jdou vlc na odbyt krajíce 
na svačinu. V chladných dnech je  
vhodná vydatnější strava, teplý nápoj
1 během dne a k  večeři teplé jídlo ■— 
může být i polévka nebo večeře dopl
něná Čajem.

Předpokládám, že táborový „ministr 
výživy** má základní vědomosti o 
skladbě potravin a přihlédne k nim 
nejen při sestavě jídelníčku, ale 1 do
hlédne, aby nebyly závadnou úpravou 
znehodnocovány.

Na táboře ručí rádcové za to, Že na
chlazení chlapci se přípravy jídel 
nezúčastní; mohou topit nebo chystat 
dřevo. Pozor: U kuchyně musí být ne
ustále nádoba s vodou na umytí ru
kou, aby služba při práci mohla udr
žovat základní požadavek ~  čistotu a 
hygienu. Služba musí pamatovat také 
na dostatek teplé vody na umytí ná
dobí.

Nakonec ještě osvědčená zkušenost: 
nestřídejte služby večer, kdy tma Še
trně přikrývá Špatně umytií hrnce, ne- 
vymetená kamna, špinavé utěrky a 
spotřebované zásoby dřeva. Předávej
te službu po obědě, kdy vám sluníč
ko na vše pěkně posvítí. Také prolu, 
že služba rozdělená nocí na dvě části 
daleko lépe uběhne.

JARKA HOLCOVA

FOTO JIRI REHACEK
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Překťížková diúliti je pro cmUIíI výborným prosUedkem 
k získaní a ověřeni povgechné obratnost! 1 tělesné zdát 
nosti. Vybudovat jí můžeme stejně na hříští, poblíže klu
bovny, u lesa, v lese nebo tííbofe. Muže být stálá i provi 
/oiní — to všechno závist na vhodnosti terénu a mate 
riálu.

TARZANOVA DRÁHA DÁVÁ ODDÍI.0M MOŽNOST K VY
TVOŘENÍ VÝCVIKOVÉ ZÁKLADNY, KTERÁ SE DÁ STÁLE 
MÉNIT. PŘI VYMÝŽÍLENÍ DALŠÍCH OBMĚN VSAK MUSt  ̂
ME DBÁT NA TO, ABY SE STUPEN NESNADNOST! STÁLE 
NEZVYŠOVAL. POCET PŘEKÁŽEK NESMI BÝT VĚT9I, NEŽ 
DESET A ASPOŇ POLOVINA Z NICH MUSÍ BÝ1’ SNADNO 
ZVLÁDNUTELNÁ. STŘÍDÁME TEDY PŘEKÁŽKY OBTÍŽNĚJ
ŠÍ SE SNAZŠÍMI.

DÉLKA DRÁHY: Nesmi být delší než 300 metrů pro Jn- 
náky a 200 metrů pro skautky. Nozapuniiiiejme, že pře
kážkový béh |e obtížnější, než běh prostý.

BODOVÁNÍ; Jednotlivě nebo pe družinách (bas všech 
ěleaů sčítáme, a vítěid družina s nejmenším časem ). 2á- 
vodit v družině můžeme tuké tak, že celá družina vy
běhne najednou a běžci si po celé dráse mohou navzá- 
]ein pomáhat. Pak ale počítáme čas, dosažený poslediiíiii 
běžcem v družině. Hráči se musí snažit co nejrychlejí 
využívat terénufsvahy, příkopy, rokliny, úžlabíny, úvozy) 
i jeho přirozených prvku (stromy, skály). Překážky musí 
být také dostatečně pevné, dole i nahoře,

SKALNÍ OTES: Hladké lano pro chlapce, lano s uzly 
pro děvčata.

MOST: Možnost pádu, proto vystelte listím prohiubeú 
pod mostem!

SLALOM: Směr běhu mezi stromy vyznačte koliky!
VÉŽ: Pevně zapustit. Velké kameny zacementovat, zdrs 

nit je  a ponechat okraje dostatečné široké, aby závodník 
našel oporu pro ruce i nohy.

TUNEL: Zacementovat rouru nebo udělat tunel z obru
či sudů.

PNEUMATIKA; Starou automobilovou pneumatiku při
važte silným provazem na větev stromu. Podlézat hlavou 
napřed! —KP—
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Sklopná polní lopatka

U4
s<

a
>

X

VI
>
X

3
M S

Při větších táborových akcích potřebujeme kromě 
krumpáče a motyky toké lopoty, které mnohdy oni ne

vezmeme s sebou, nejčo stájí si je  vypůjčujeme někde 
v hájovr^ě. Stonujeme^ii no výletě, a přijde-!t příval deš
tě, nenMi aspoň jedno polní iopotko no vykopání stru- 
i^k. bývá to zié. Ve výprodejích Bozoru se někdy do
stanou ke koupi vyřazené vojenské polní lopatky í s 
pouzdrem. Ta naše, kterou si můžeme vyrobit sami, má 
však proti vojenské lepší tvor pro práci a mnohem víc 
předností. Dá se použít buď jako lopatka, nebo jako 
ryč, vzhledem ke svému tvoru. Ve sklopení o 90 stupňů 
k násodé je  z ní pevná motyka, která nám poslouží při 
všech běžných táborových pracích. V dalším sklopeni 
až k násadě je  lopatko zkráceno a složena. Na výlet 
stočí jedna s kratší rukojetí pro družinu či oddíl. No 
tábor aspoň dvě s rukojeti delší (viz návod). Výborné 
by bylo, zvlášť při putovních táborech, kdyby každá dru
žina mělo dobrý polní vozík a na něm upevněný ře
mínky právě tuto lopatu s delší násadou, jednu střed
ně velkou „konadskou*' sekeru, a případně i drevoru- 
becký rošt no rychlé vaření (ze železných tyček o prů
měru 15 mm — velikost 200 ož 250 mmX400 mm — 
vzdálenost tyček od sebe 50 až 60 mm).

ZS NAVOĎ KE ZHOTOVENÍ LOPATKY: Jako lopatka rrám 
^  poslouží největší motyko rýčovitého tvoru (ber náso- 
X dy)j rozměrů až do 220X200 mm. Koupíte jt v žefezóř- 
^  ství asi za  8 Kčs. Oko motyčky, určené pro nosozeni nó-

P o k ra č o i/d n f  t e  s tran í/ 8.

čího bodování a která skončí právě 
závěrem tábora? Nezapomeňte na 
drobné pomůcky a ceny! Nemyslím 
finančně náročné. 1 levně lze pořídit 
krásné ceny, chce to jen se zamyslet 
a vyrobit či sehnat něco vhodného. 
Rekvizity přivezené z domova se mo
hou výborně hodit, ať už je  to stará 
trubla, která bude zakopána jako 
pravý poklad, kusy juty, na kterých 
mohou být psány příkazy, či jiné po
můcky.

je  třeba se zamyslet 1 nad sledem 
dovolených, pokud se po kratších 
termínech budou střídat na táboře 
někteří dospělí činovníci, protože ne 
každý se může na celý tábor uvolnit 
od vlastní rodiny. Předejdete mno
hým komplikacím, když teprve na tá 
boře zjistíte, že některé dny b*V byly 
bez dozoru. Proto ani písemné sesta
vení harinoQOgranui dovolených není 
zbytečné.

O přípravě jídelníčku a táborové
ho rozpočtu se nechci již  ani zmiňo
vat, protože to je  základní starost, 
stejně jako zajištění tábořiště po o r
ganizační stránce, tedy získání pří
slušného povolení od všech institucí.

Ani hudební výchovu nelze nechá! 
ne pospas živelnosti. Zpěv je  bohužel 
slabinou naší mladé generace. )c  tře 
ba domluvit se, kdo vezme jaký ná
stroj, zvolit předem repertoár, který 
se nacvičí, a skutečně denně aspoň 
krátký čas věnovat zpěvu. Na úrovni 
zpěvu při závěrečném táborovém 
ohni se to projeví.

Tak tedy — sejděte se co nejdříve 
a promyslete si společně s těmi star
šími a zkušenými, co kdo zajistíte. 
Pak se nemusíte bát, že na táboře 
něco „vybouchne" a vyhnete se veš 
knré nervozitě.

VLADIMÍR PECHAR

HRY NA VYCHÁZKÁCH 
A VÝPRAVÁCH

SE ZAVAZANÝMA OČIMA PODĚL 
PROVÁZKU. K této hře potřebujeme 20 
ož 40 m provázku. Natáhneme je j jako 
vodítko zalesněným o kopcovitým te 
rénem. Hráči jeden po druhém se za
vázanýma očima jdou po dráze vyzna
čené provázkem o musí procházet křo
vím, houštím, přes příkopy. Vyhrává 
kdo projde drahou rychleji.

VELBLOUDÍ ŠTAFETA. Hrají dvě » ví
ce družin. Každá družina utvoří trojice. 
Střední hráč udělá krok vpřed ož k vý _ 
běhové ČóFe. prový hráč se postaví za 
prvého, předkloní se o uchopí prvého 
v boku. Zbývající hráč vystoupí na zódu 
předkloněného a opře se rukama o ra
mena prvého. No zapísknutí běží vel
bloudí k cíli 10 m vzdálenému, oběh
nou je j a běží zpět no výběrovou čáru. 
Zc ní hráči si vymění úlohy, zase oběh
nou cíl o vrátí se no výběhovou čáru.
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sady, soriznéte pilkou na kov ze dvou stran, do rozměrů, 
jak ukozuje obrázek sestavy a dílů. Zapiiováním oka vznik
nou dvě rovnoběžné stojínky tvaru U, do nichž vyvrtáte 
otvor o průměru 10 mm pro nýt (kus č. 4) 0  10 mm, 
dlouhý 40 mm. U každého instalatéra dostanete kousek 
staré železné trubky o průměru 1 coule so starým ná
trubkem, tzv. „mufnou*  ̂ {Z) -  lze též koupit v Potřebóch 
pro domácnost. Trubka (2) má být asi 105 mm dlouhá, 
se závitem v délce asi 52 mm. „Mufna" (3) se na ni 
má lehce točit. Konec trubky rozřízneme dv^ma řezy pi
lou na železo do tvaru kltnů, směrem k vyvrtané díře 
o piůměru asi 5 mm. Klínovité Vcnee od sebe lozevFe* 
me na rozměr 34 mm — jde to dobře naražerum starou 
sekyrou a  doklepáním kladivem na kousku železné ku
latiny. upevněné ve svěráku. Lepší je  ovšem, když pře
dem konce trubky ztenčíme opilovónim do ztracena. Zá
roveň vyvrtáme do konců díry pro zapuštěné vruty do 
dřeva (0). Dolejší část trubky u závitu zaptlujte do plo
šek tak, aby těsně lícovala do stojínek tvaru U. Trubku 
vsazenou do stojínek zároveň svrtejte (též otvor o prů
měru 10 mm) pro nýt Otvory z vnějších stran stojínek 
můžete též větším vrtákem zapustit do úkosu pro lepši 
nýtování. Zde pozor! Před zcnýtováním musí být na 
trubce číslo 2 našroubován předem nátrubek!

Násada (5), jejíž délku si můžete pozměnit podle 
svých potřeb (míry pro kratší lopatku jsou v závorce), 
je  nejlepší z jasanovélso dřeva Stačí ji však t  nouze 
zhotovit opracováním z běžné nósady. Kulovou hlavič
ku na konci můžeme nahradit nasazením a  zalepením 
piyiové koncovky o průměru 2S mm (no nohy kovev^o 
nábytku). Nakonec násadu nalakujeme lakem, třeba 
bezbarvým, déle vám vydrží.
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Poloha lopatky při vlastním použití se zajišťuje vždy 
šroubováním nátrubku k ploškám oka lopotky. Výhodou 
vyrobené lopatky je  Její sfclodnost a všestranná použi
telnost i v autoturistice.
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kde se vymění potřetí. Kteró družina se 
dříve vystřídá, vítězí.

SKOK O TYČI O ZAVOĎ. Tyč asi 2 
o i  3 metry dlouhé z kulatiny: začáteč
níci bez nějakého zvláštního poučení o 
stylu uchopí přirozeným způsobem tyč 
a  zkusí sí nejprve skočit do svahu, pak 
si tyč vyzkouší no rovině. Naměříme 
vzdálenost 20 m od výběhové čóry k 
dli — pokud možno na rovném terénu. 
Hráč musí preskákat danou vzdálenost 
skoky a nesmi ani běžet, ani kráčet 
Odráží sc jednou nohou a doskakuje 
na obě (sounož). Hráč, který přeskáče, 
vzdálenost s nejmenším počtem skoků, 
vyhrává. Při tomto závodu jednotlivců 
rozdělíme hráče no různé kategorie 
podle výšky postavy.

Je-li to závod družin, sečteme všem 
hráčům každé družiny skoky a vítězi 
pck družina, která prekonolo vzdálenost 
nejmenším počtem skoků; současně ta 
ké můžeme vyhlásit pořadí jednotlivců.

OBMĚNA 1. Hru přeneseme do ne
rovného terénu a zvětšíme vzdálenost 
Ma dráhu dáme některé menši překáž

ky, pokud by nebylo dost přirozených: 
keře, hromádky komení, menší pro
hlubně, potoky Qtd.

OBMĚNA 2. Zvětšíme vzdólenost na 
500 m a vložune do závodu úseky, na 
nichž se běží čistým během, kde se nu
cené odpočívá, kde se šplhá nebo slézá 
stráň nebo nějaké menší skalisko.

Každý hráč mó na trati svého roz- 
hodčilK>.

BABYLONSKÁ VĚŽ. čtyři hráči si po
loží vzájemně ruce na ramena a utvoří 
tok malý kruh s obličeji ven z kruhu. 
Pak si kleknou na jedno koleno. Další 
čtyři hráči se kolem nich uchopí stejné, 
ale čelem dovnitř, o  vystoupí na kole
na klečících hráčů a hned potom na 
jejich ramena. Nyní Mečící pomalu vstá
vají v mírném předklonu a zvolna se 
narovnávají.

Nejdříve se věž nebude dařit, ale po 
desátém či patnáctém pokusu bude 
babylonská věž stát Jako z ocelí.

STAVĚNI SKUPIN O ZAVOĎ. Hraji 
dvě i více družin. Cíl je  vzdálený 25

až 30 m. Družiny v zástupech vedle 
sebe. Koždá družina se před závodem 
naučí stavět o rozbourat co neirychlejí 
tuto skupinu: První tří hráči z koždé 
družiny, těsně jeden vedle druhého, s! 
kleknou do podpouru klečmo, druzí dva 
z nich si kleknou na tří klečící a po
slední hráč vyleze nejvýš o postaví se 
na oba klečíd a vzpaží.
Hned no to zruší skupinu loklo: Třetí 
patro odskočí nazad, druhé mezi prvé 
tak, že pak všech šest hráčů utvoří no 
okomžik řad směrem k cílí.

Úkolem každé družiny je  po cestě k 
cíli třikrát až pětkrát — podle příkazu 
vedoucího — tuto skupinu postavit a 
zrušit a stát co nejdříve v nehybnéin 
zástupu 20 cílovou čorou ve směru 
běhu.

Každá' družina má po jednom roz
hodčím, který bdí, aby skupina ještě 
neúplná nebyla rušena a aby Ji některá 
družina ve chvatu nestavěla ménekrát, 
než má.

DR. KAREL PRŮCHA
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Pro kozáky, mezí námi. není probíém 

udělat baioiajku. To nejtěžii, třeba je 
to k nevíře, je  obstarat potřebné dřevo- 
Pio nós to však je  jednoduchá zále
žitost.

Potřebujeme 2 mm silnou dýhu (jed
lovou. smrkovou nebo javorovou) na 
ozvučntci o 2 cm silné dřevo no zho
toveni hmatnřku a krčku.

Horní část ozvučnice (povrch — 1) 
je  zhotoven ze dvou stejných částí, kte
ré hranami k sobě přikiížíme; k zesílení 
spoje použijeme hranolky o rozměru 
1X 1 cm (4). Destička (5, umístění víz 
no obr, č. 1) zabraňuje zborcerrf povr* 
chu. Potom v povrchu vyřízneme otvor 
(viz. obr. 1). Hmatník (3) musí být rKi 
koncích velmi přesně opracovón, aby 
mohl být no jeho užší strortu nosozen 
krček a na širší stranu povrch (srovnej 
obr. č. 1 a 16).

Nyní si připravíme vše potřebné ke 
zhotovení ozvučnice — to znamená dí
ly 6, 6. 7 (2X ). 10 a  11. Sešikme- 
ný špalíček (2) se priklíží na krček 
(srovnej obr. č. 14); vyrobit ho si vy
žaduje určitou zručnost i trpělivost, pro
tože jeho vrchní plošky musí být tok 
rovné, aby na ně bylo možno příklížH 
dílce 6, 7 o 8. Úhly seŠíkmení špalíčku 
musí souhlasit $ úhly zadní strany 
ozvučnice (vir obr. č. 11). Další špalí
ček (10) použijeme ke zpevnění zadní 
stěny ozvučnice (viz obr. č. 11); spodní 
hrana špalíčku i hrany zadní stěny mu
sí být šikmo seříznuty, tok, abychom 
je  mohli priklížit k povrchu ozvučnice 
v úhlu 56 stupňů (srovnej obr, č. 14). 
Do takto vzniklých spojů je  rovněž dob
ré dát zpevňující špalíčky. Potom lze 
příklížít jednotlivé díly v pořadí 6. 7 a 
6, přičemž i hrany těchto dílů nutno 
odpovídajícím způsobem šikmo seříz
nout (srovnej obr. č. 13). Vyobrození 
Č. 9 a 14 ukozují. že tyto díly jsou na
sazeny, případně přiloženy na jedné 
straně k zadní stěně, na druhé straně 
ke špalíčku (dílec č. 2), a také čás
tečné k hmatníku.

Nyní můžeme zhotovit vrchní část 
hmatníku. Zatímco sám hmatník a krček 
jsou zhotoveny ze dřeva 2 cm silného, 
nyní nám přirozeně stači destička o sí
le 3 mm. Na tuto destičku zosadíme v 
přesně určených odstupech drátky. Po 
čítáme-li s tím. že vzdálenost mezi sed
lem (no obr. č. 1 je  označeno 0) a ko 
níkem (označeno STEG) je  42,5 cl po
tom nasadíme drátky no destičku tok, 
aby byly od koníku přesné v těchto 
vzdálenostech: 40,1 — 37,9 — 35,7 — 
33.7 -  31,8 -  28.7 -  25.3 -  23.9 -  
22,5 -  21.3 -  20.1.

Teď už nám chybějí jen maličkosti.' 
kousek kostěné destičky na sedlo a na 
koníka; na oba díly vyřízneme tři nebo 
šest zářezů na struny, potom malý dr
žák strun, tri nebo šest kolíčků se šne
kovým závitem, pro něž je  ovšem nutno 
vyřezat na krček (12) příslušné otvory; 
a pochopitelně potřebujeme ještě stru-

Chvíli však ještě se strunami počká
me (mají být u sedla 2 mm nad hmat- 
níkem, o na konci hmatníku 2,5 až 3 
milimetry vysoko), a/ klih důkladně pro-

m
#  i
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schne! Budeme potřeboval jednu nebo 
dvě sady strun E — E — A. Když potom 
naladíme strunu A podle houslí nebo 
jiného nástroje, nalezneme no políčku 
„A" (základní tón) pro zbylé dvě struny.

Není sice nutné, ale zato prospěšné, 
označit na hmatníku vzláštním znamén
kem kvartu, kvintu a  septimu základní
ho tónu struny (páté, sedmé a dvanác
té políčko) jako záchytné body pro hru 
Můžeme rovněž zaoblit spodní hrany 
hmatníku. Luxusem je  pokrýt krček dý

hou, aby nebylo vidět spojení s hmot- 
níkem. A v každém případě si můžeme 
pohrát ještě s povrchovou úpravou ná 
stroje.

Pozor! Stavební náčrt 1:1 si musíte 
zhotovit sami podle udaných rozměrů 
Z připojených vyobrazení totiž nelze 
správně ,,sejmout" jednotlivé úhly.

Podle časopisu JUNGENLANO • hak •
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