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Nemůžeme už říci s určitostí, zda detoílní zóběr pracov
ního úsilí patří výstavbě brány, vyhlídkové věže, nebo lávky 
pres potok. Jisté je , že všechny vyjmenované stovby byly 
na loňském táboře postaveny. Letos plánují chlapci stavby 
ještě náročnější.

Ač se na táboře cítíme drsnými zálesáky, přesto k jídlu 
přicházíme pečlivě vymydlení. Jídelna má vždy bělostně 
vydrhnutý stůl a na zemi se nesmí najít ani nejmenší 
kousek odpadku.

Pro náš tábor pečlivě připravujeme bohotý program, nesmíme však přece jen zapomenout, že chlapci chtějí mít toké čas 
pobesedovat sl po svém. foto -  ČK -
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Dr.R(idolfPlajner;JUNÁCTVÍ-RADOSTVĚČNĚ ZELENA
Byl jsem na junácké pouti na Ivančeně, již jsme uctili pa 

matku nejen čtyř ostravských junáků, zastřelených německými 
fašisty v předvečer osvobozeni, ale všech hrdinů Junáka a ce 
lého národa, kteří ztratili život v boji za svobodu národo, 
abychom my, šťastnější, mohli žít. Více než 6000 příslušníků 
Junáka, ptevážttě ze Severomoravského kraje, od vlčat a svět
lušek až po dospělé pamětníky počátků skautingu, stoupalo 
od úpatí Lysé hory k mohyle, do níž uložil každý svůj kámen, 
chvíli postál v tichém zamyšlení, a pak ustoupil, oby uvolni! 
místo dalšímu.

Kráčel jsem záinérně do kopce a sestupoval zpět do údo
lí tempem více než pomalým, aby mě junácké mládí mohlo 
pledbihot a abych mohl pohovořit se stovkami sester a bra
tří a zodpovídat jejich dotazy. Byly vesměs plné obav z blíz
ké budoucnosti, a bezpočtukrát jsem slyšel, ze nebude-ll 
v nové organizaci dětí zachovóno též junácká symbolika, 
kroj, slib, a junácké výchovné metody, že v junácké práci po 
ukončení táborů pokračoval nebudou. Téhož mínění byli 
i mnozí vůdcové oddílů.

Nepokládám lokové rozhodnutí zo správné, o chci se proto 
obrátit tímto článkem na všechny své dosavadní spolupracov
níky s prosbou a naléhavou výzvou: NEOPOUŠTĚJTE MLÁ
DEŽ, A POKRAČUJTE I PO PRÁZDNINÁCH V ČINNOSTI!

Obnovili jsme přece Junáka proto, abychom pomohli spo
lečnosti vychovóvot nejmiadsí generaci. Slibovoli jsme věr
nost a službu Československé socialistické republice. Přáli 
jjm e si jednotnou, vnitřně diíerencovonou organizaci dé '̂ 
a mládeže, v niž by bylo dostatek prostoru i pro odd*ly, pra
cující junáckými metodami.

Pravda, naše původní představy o integraci byly jiné, ale 
co je závazné pro všechny organizace dětí o mládeže, musí 
být závazné i pro Junáko. A nesmíme zapomínat, že novo 
PO CSSR je budováno pro všechny dětí a že je jí organi
zační strukturo, symbolika i program musí být všem ptija* 
telné

I když je již všeobecné známo, že Český Junák přeslanri 
existovat jako samostatná právní jedr^otka někdy na podzim 
letošního roku (Slovenský Junák svou činnost ji? skončil), 
osvědčené a pokrokové metody junácké výchovy budou určitě 
uplatňovány i v organizací nové.

Junóctví není prcce závislé na existenci samostatné orga
nizace, ani na širáku, šátku čt barvě košile, oni no počtu 
stupňů zdatnosti či užívané symbolice. Podstatou junáctvi 
jo přece radostný, plný život pod přirozeným mravním záko
nem a slibem, je to služba všem, kdo pomoc potřebují a o 
ní stoji, je to příprava no šťastný život svobodného občono 
budujícího a rozvíjejícího socialistickou republiku Českoslo
venskou, v duchu zósad stanovených v článcích 4. a 1á. 
nosí ústavy.

Proto, až budete, bratři vedoucí o sestry vúdkyně, besedo
vat se svými svěřenci u táborových ohňů o plánech do bu
doucno. seznamujte je s kořeny junáelví, a shledátc-ll spo
lečně, že i nová PO vyrůstá z týchž etických kořenů, pak ne
váhejte ani na okamžik, a budete-íi mít důvěru rodičů i ve- 
řejnosH neopouštějte mládež, pokračujte v činnosti

Děti nás potřebují a důvěřují nám!
Junóctví pokrokově, chápané, je zdravou formou socialistic

ké výchovy dětí, a prováděné odpovědně, zůstává radostí 
věčně zelenou.

l ‘()TO: S. SEBKK



TÝMOVÉ VEDENÍ ODDÍlO ❖
K DŮSLEDNÉMU KONÁNI VŠED

NÍCH POVINNOSThJE ZAPOTŘEBÍ NE- 
MÉNÉ SIL NE2 K HRDINSKÝM ČINŮM.

ROUSSEAU

Jsem činovníkem střední generace 
— tedy- Člověkem — který se stará 
o rodinu, mé existenční a pracovní 
povinnosti, a k tomu má ještě rúxné 
koníčky, náročné na čas. Přesto jsem 
nemohl zůstat stranou pří obnovení 
naší skautské organizace a přihlásil 
jsem se do práce. Mým přáním bylo 
založit dobrý oddíl, prožít ještě ně
kolik pěkných skautských let s 
chlapci, dychtivými romantiky a s 
vůli zdokonalovat se podle skautské
ho zákona.

Chci však psát o problémech času. 
Doba přináší vedle pokroku i neod- 
stranitelná omezení volného času 
každého z nás, af už to jsou směny, 
různé posuny pracovní doby, přes
časy, školení, schůze, služební ces
ty a v neposlední řadě 1 zaměstna
nost žen. Ta se pak projevuje jed
nak nedostatkem činovnic v dívčím 
kmeni, nebo — u ženatých činovní
ků — zvýšenými povinnostmi k rodi
ně a domácnosti. A to již záměrně 
nezdůrazňuji osobní zájmy každého 
jednotlivce. Souhrn všech těchto 
okolností nutně vede k zamyšlení, 
jak . organizovat vedení oddílu, aby 
dosahoval dobrých výsledků a při
tom ■ vedoucímu zbylo i trošku času 
pro sebe.

Řešeni hledám a nacházím v „tý
movém vedeni". Z vlastní zkušenost! 
mohu potvrdit. Že je to dobré řeše
ní a že vyhovuje požadavkům dnešní 
doby.

Oddíl nevedu sám — jsme čtyři, I 
když dva, jak se říká, jenom na „po
loviční pracovní úvazek". Přesto mo •

hu alespoň zčásti na ně přenést kus 
své práce. Znají, co je to odpověd
nost, a mají pro oddíl volkou cenu. 
Díky této skutečnosti jsem mohl zvý
šit počet Členů oddílu na čtyřicet 
chlapců a zvládnout programovou i 
administrativní agendu bez velkých 
problémů.

Kolektivní vedení má nespornou 
výhodu v bohatším výběru nápadů, 
v pestřejším výběru námětů i meto
dice provedení.

Rozepsali jsme 1. stupeň junácké 
zdatnosti do celoročního programu 
^  plánu práce s přihlédnutím k roč
ním obdobím 1 věkové rozdílnosti 
chlapců. Z něho pak vycházíme při 
sestavování Čtrnáctidenních progra
mů oddílu. Snažíme se učit převážně 
formou her a soutěží, aby pouhý 
výklad — třeba oživený ukázkami 
— byl omezen na nejmenší míru. 
Velkou samostatnost dáváme druži
nám, které vedou schopní rádcové.

jednou za čtrnáct dní svoláváme 
oddílovou radu. Vedle projednání 
běžných záležitostí družin, ukládá
me rádcům úkol probrat určené té
ma ze skautské praxe a názorně 
předvádíme metodiku výkladu. Rád
cové sami přednesou probranou lát
ku do svých družin a samostatně sl 
připravují další program družlnovky 
n e ^  vypravy. Oddílová rada jim má 
však být — stejně jako jejich zástup
cům ■— jakýmsi neoficiálním rádcov- 
ským kursem. Přípravu programu 
družin kontrolujeme namátkovými 
návštěvami Jejich akcí, hodnocením

družinových deníků a samostatným 
bodováním členů oddílové rady.

Každých čtrnáct dnů je pak od
dílová schůzka, na které formou her, 
soutěží a kvízů přezkoušíme, čemu se 
chlapci naučili. Naše „silná čtyřka" 
se předem dohodne, který z nás sl 
v určitém termínu vezme za své vy
světlit na oddílové radě další discip
línu a jaké formy výkladu použije. 
Ten také pak připraví a prozkouší 
disciplinu na oddílové schůzce nebo 
výpravě.

Touto dělbou práce se snažíme 
zkvalitnit úroveň činnosti oddílu, za- 

, vést systematičnost do práce rádců 
a družin a samozřejmě, co nejvíce 
hospodařit s Časem, ne však na účet 
oddílu. Dohodneme se vždy napřed 
také na výpravách, máme rozděleny 
i úkoly trvalé působnosti: jeden z 
nás pečuje o hospodaření oddílu, fi
nance a materiál, druhý má na sta
rosti tělovýchovu a sport, včetně in
ventáře, třetí dbá o vedení oddílo
vého časopisu, kroniky družin, ná
stěnky a výtvarnou činnost. Tu ta
jemnickou práci •— tj. evidenci čle
nů, různé tabulky a přehledy, bodo
váni družin a rádců — o tu se sta
rám zároveň s úlohou organizačně 
usměrňovat celou činnost oddílu já 
sám.

Vychází nám to dobře. Hlavně pro
to, že se dokážeme domluvit ^ shod
nout. Přesto, že je nedostatek činov
níků, doporučuji „týmové vedeni". 
Má v dnešní době velké výhody a 
můžeme sl pak dovolit vychovávat 
větší počet dětí.
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NDKRASNePSÍ t£TO 1970 •  IVAN MIKOOVtC

FOTO; Jlftl SKOCH

Chtěl bych znát kouzlo, jemuž bych 
vděčil za to, že budu moci zasednout 
ke všem táborovým ohňúm, které se o 
letošním létě rozhoří na naších tábo
rech. Rád bych se díval vám všem do

tváří o rád bych zodpověděl- všechny 
vyslovené I nevyslovené dotazy. Všichni 
už víte, oč jde: Jak to udělat, aby na 
léto 1970 nřěly všechny světlušky, vše
chna vlčota, junáci I skautky nejkrás 
nější vzpomínky. Je jenom jediná ces
ta . Využít všech zkušeností, nešetřit 
obětavostí, o vybudovat a potom vést 
prázdninové tábory tak, aby no nich 
bylo všechno, co má být. Vymyslete nej- 
krásnější hry, připravte si nejhezčí vy 
piávění k večerním besedám, pozvěte 
sí nejvérnější nose přátele, lesáky, a 
hodné lidi z nejbliřšího okolí, o také 
ty. kteří nošim nejmlodším budou moci 
povědět, jok to bylo, když šlo o bytí 
a nebytí našeho státu. A vyzpívejte vše 
chno v nejkrásnéjších písničkách!

Loni nás bylo v táborech během lé
ta na padesát tisíc! Je to velké číslo. 
Úspěch byl o to větší, že téměř vše
chny tábory byly velmi dobré. Bylo by 
ovšem nejunácké věřit, že se tento 
úspěch bude opakovat sám od sebe. 
bez přičínění všech, kdož se na jejich 
uspořádání podílejí. Zkušenost naopak 
učí, že je třeba se vyvarovat i těch 
dtobnéjších chyb, ke kterým sem tom 
došlo. Musíme počítat s tím, že loni 
byly pro většinu nejmladších junáku a 
skautek tábory něco nového, zcela od 
lišného od rekreačních osad různých 
korporací. Pravda, přibylo jim zkušenos
ti. leccos si budou umě  ̂ udělot sami 
a lip. než před rokem, naproti tomu po
druhé program budou vyžadovat jeŠlě 
pestřejší o zajímavější.

Loni bylo poměrné dost mladších ve
doucích tóború, zejména dívčích, kteřr 
sl ještě nedůvěřovali na sto procent, 
raději se přidružili ke zkušenějšímu ve- 
vedoucímu, dívky pok poblíž chlapec
kých táborů, aby byla zajištěna bezpeč
nost. Letos se mnoho dívčích oddílů vic 
osorífiostatní. Znamená to ovšem i do
konalejší přípravu programu.

Za uplynulý rok nám přibylo mnoho 
set obsolventů lesních škol. Letos bu
dou už moci prokózot při praktickém

vedení tóbora, že se něčemu přiučili. 
Ti. kteří složili zkoušku a dostali vúd- 
covský dekret, jistě prokáži, že ho ne 
získali nadarmo.

Vidím vám no rtech otázku: Proč to 
všechno, když vývoj situace napovídá, 
že s podzimem skončí I činnost nosí 
junácké organizace? Odpověď nojdete 
v dětských očích! Délóme to, dělali jste 
to všechno pro sebe. či pro naše děti?

Může někdo změřit tu obrovskou dob
rovolnou práci potnácti tisíc činovníků, 
kteří obětovali své síly. své volno, své 
vědomosti, čosto I zájmy svých vlost- 
ních rodin? Všichni víme, že Je to sílo 
nezměřitelná, dokáže jí zmobilizovat 
jen nadšení a lóska k dětem. Nemůže 
me si stěžovat, že bychom se za to ne
dočkali uznaní. Dětí i rodičů. Nesmí
me je zklamat!

O letošním létě móme mimořádnou 
příležitost ukázot, že to s dětmi myslí
me dobře. Předcházejte dobíým príklo- 
dem. vystupujte jako čestní lidé, kteří 
dovrší dílo. které započali. Připravte 
dětem nejkrásnější léto v nejhezčích 
místech naší vlastí! Aby jím zůstaly 
vzpomínky pio celý život. Je to krásný, 
hřejivý pocit, rád bych se s vámi o ta
kový podělil: Jistě víte o tom. že se le 
tos no prahu joro poprvé sešel Čestný 
Svojsíkův oddíl. Jeho doživotními členy 
se stolí, ti nejstarší o nejzasloužilejši, 
kteří skautovali ještě za tóty Svojsíka 
Byl jsem se tam podívat, jenom no 
chviličku, povinnost mě volalo jinom. 
Ale to chviličko mě bude provázet o/ 
do smrti; Skoro po padesátí ietec^ 
jsem tom totiž mohl obejmout — svého 
skautského vůdce! V roce 1922 mi svě
řil prvních několik vlčat. A já mu mohl 
po půl století hlásit: Co jsem toho půl 
sloletí děloi, konal Jsem proto jak nej 
lip jsem uměl. obych ti mohl říci, že 
jsem nezklamal. A proto vás prosím: 
Zůstaňte v očích svých dnešních junác- 
kých děti vzorem ušlechtilého člověko, 
aby mohly jít ve vašich stopách, oř 
jednou budou samy řídit svůj člun!

dopisy
PROČ VEDU o d d íl  ???

Na tuto otázku by snad bylo tlsic 
odyovědi. Vzpomínám si n.z Hillarybo 
odpouěd ru otázku „proč slézal 
Mount Everosť', „Protote /e*. Možná, 
Že tato od}X)véď skrývá t Jiné důvody 
než ty, které vedly Hillaryho.

Když jsem byl klukem a «  ve stej
ném věku jako jsou dnes „moji klu
ci", hledal jsem tehdy, steině jako oni 
dnes od/x)vědi na spousty otázek. 
Když jsem si to neuvědomoval, hle
dal jsem svou „cestu". Naštěstí jsem 
měl otce, jenž mi akázaf první krá
sy i tajemství přírody, jenž mi poprvé 
da/ poznat kouzlo ohně před plátě
ným obydlirn. Ocitl jsem se na začát
ku oné „cesty", spíš stezky ve vysoké 
trávě.

Později fserr. jnél C'-útele o kamará
dy, at již skutečné, nebo ty, jejichž 
moudrost a přátelství ke 7. ně přichá
zely ze stránek knih. Tt nu pak také 
ukázali kam ona C5«ía vlastně vede, 
jak je ji rnoino poznávat a pochopit. 
Protože jsem mezi sobě blízkými po
znal kouzlo romantiky, přátelství, zís
kávaných a sdílených pozi.á/ú a zku- 
šefiostí, poznal jsem, že jedině toto 
bude má cesta.

Pak poustalo znoviobjeue/ii junáct- 
ví a já, vyrostlý z klukovských let 
poznal, že otio je Jmétvím a cílem 
mé cesty. Vracím se icd spolu se 
„svými kluky" abych znovu prožíval 
svoje klukovství a provázel je jitezkon 
až tam, kom jsem do.ieí já. Dělím sc s 
nimi o naučené, a společně poznává- 
tne dosud neznámou část stezky. 
Splácím dluh těm, kteří mne kdysi 
nc začátek stezky přivedli.

Vím. Že existují tisíce dalších argu
mentů. pro titne však je tento důvod 
hlavním a základním. Pro*<' vedu od-

ING. ZDENĚK BABEK -  SID

kde*co^£ik
HISTORICKÉ A POLITICKÉ UDÁ

LOSTI posledních desetiletí, dopro 
vážené obrovskými přesuny obyva 
telstva v pohraničí, spiazaly i na 
Karlovarsku mnoho stop skautského 
hnulí, a io jak z doby před druhou 
světovou válkou, tak i po roce 1941. 
Proto karlovarští junáci a skautky 
vyzývají všechny činovniky, starší 
junáky a ostatní pamětníky junác 
kého hnutí na Karlovarsku a okolí, 
aby střediskové radě Junáka v Kar
lových Varech zaslali nejrůznějši ~  
i zdánlivě nepatrné — zprávy, 
archívní materiály, fotografie apod. 
Na požádání zaslané materiály vrátí 
majiteli. Zprávy a materiály zasílej 
te na adresu; Br. Stanislav Babický. 
Karlovy Vary, Vřídelní 3, Karlovar
ský symfonický orchestr, tel. 4407.



kapitoly
Z D Ě J i N N A Š E H O  

J U N A C T V f

Zatímco v Českých zemích už pra
covaly junácké oddíly a vyrostl prv
ní prázdninový tábor, na území dneš
ního Slovenska zaznamenáváme prv
ní počátky Junácké činností v ma
ďarském gymnásiu v Komárně. PRV
NÍ SKAUTSKÝ ODDÍL ZALOŽIL 23. 
KVĚTNA 1913 PROFESOR ALEXAN
DER KARLE. Na ustavující schůzce 
rozdělil přihlášené nováčky do pěti 
družin, jejichž symboly byly — kos, 
kamzík, veverka, racek a turul. Stej
ně jako u nás, také 1 zde bylo nut
né překonávat značné překážky, kte
ré vyplývaly z názorů profesorského 
sboru ústavu.

Ale již 30. května 1913 byl uspo
řádán malý kurs pro rádce. Na prv
ní oddílové vycházce, kterou vedli 
dva junáci cyklisté, nacvičovaly diu- 
žiny stavění stanu, pochodové cvi
čení, rozdělávání ohně, pozdravy a 
uzle. Účinným pomocníkem v propa
gaci junácké výchovy byl místní tisk 
v Komárně.

Právě tento oddíl byl spolupořada
telem velkého putovního tábora na 
vorech na řece Váhu, od 4. do 21.

července 1913, Jehož trasa vedla z 
Kralován do Komárna a měřila 360 
kilometrů. A tak není divu, že ná
vrat oddílu byl triumfální a jeho 
vjezd do přístavu v Komárně byl 
doprovázen salvami z hmoždířů. 
Když oddíl oslavoval patnáctileté 
trvání (1913—1926), vydal velmi po- 
dicbnou publikací „Dějiny koniáiůan- 
ského skautlngu“ (str. 188). Sestavil 
ji žák gymnásia v Komárně, člen 
a účastník ustavující schůze oddílu, 
Lúdevít Beszédes, pozdější župní 
zpravodaj Svazu junáků-skautů RCS, 
skautské župy Povážské a dlouholetý 
instruktor Slovenské lesní Školy. Je 
tc jedna z nejhodnotnějších publika
cí o dějinách jednoho oddíl-i a měs
ta. Popisuje v časovém sledu nejen 
práci v oddlíe, ale i podrobné údaje 
a charakteristiku jeho vedoucích, 
prázdninové tábory, jejich umístění, 
přináší i cenné fotografie.

Další oddíly na Slovensku vzni
kaly v Rimavské Sobotě a Lučenci. 
V březnu a v dubnu 1914 je založili 
Horváth Zoltán, Szlgetl Benedik, a 
Patak Karel.

Vraťme se však zpět do Cech. Po
slední dva válečné roky prožívali 
naši junáci a jejich vedoucí za nej- 
těŽSich podmínek. Evropské krvavé 
drama vrcholilo. Kukuřičný chléb a 
bUá voda, která měla být mlékem, a 
Cesto jedinou stravou dětí a aospě- 
lých, nemohla zabránit hladu, podvý
živě a nemocem.

Práce ve spolku „Junák — český 
skauť*, byla udržována za nepřed
stavitelně těžkých podmínek. S vel- 
skými oběťmi a sebezapřením, ale 
velkým odhodláním pracuje spolek 
1 početně oslabené oddíly s jedinou 
snahou nezastavit práci, přežít dobu 
válečného běsnění a dožít se konce 
těchto hrůzných dní.

V roce 1917 zaznamenáváme první, 
sice malé, Často těžko postfhnutelné 
přípravy k tomu, jak obnovit junác- 
kou práci, až bude konec válečných 
a smutných dnů. Dosud vypracova
nou programovou náplň uváděnou v

praxi Často se značnými obměnami 
podle osobní vyspělosti a vzájemně 
nutných kontaktů, vedoucích jednot
livých oddílů s pražským ústředím 
bylo nutné nejen doplňovat, ale i roz
šiřovat. Prvním takovým pokusem 
o zkvalitnění junáckého programu 
bylo zaváděni odborných junáckých 
zkoušek. Porovnáme-li jejich obsaho
vou náplň s dnešními podmínkami, 
shledáváme. Že jejich obsah byl o 
mnoho širší, podmínky složení mno
hem závažnější, než dnes. Navíc by
lo zdůrazňováno, že každý, kdo od
bornou zkoušku složí, musí své zna
losti uplatňovat k osobnímu nebo 
kolektivnímu prospěchu. Složil-li 
člen oddílu například odbornou 
zkoušku z knihařství, musel si svou 
malou skromnou knihovničku a růz
ná sešitová vydání časopisů nejen 
svázat, ale dbát 1 o to, aby vazba 
dlouho vydržela. Bylo zvykem, že od
dílovou kroniku, která má být ko
lektivní prací celého oddílu, svázal 
člen oddílu. Zmlňujeme-Il se už o 
tehdejší odborné zkoušce z knihař
ství, uvedeme pro zajímavost někte
ré její podmínky:

1. Z KNIHAfiSKĚ HISTORIE; a] dě
jiny vývoje knihy, bjdějiny knihař
ství vůbec a v Čechách zvláště.

2. Z KNIHAftSKĚ PRAXE: vazba 
knihy a) do brožury, b) do půlplát- 
na, c] celoplátěná, d) do půlkůže, 
e ) z půlarchů — dále různé ořízky 
a zlacení.

3. Z OZDOBNICKĚ PRAXE: a) zho
tovené lepenkové krabíce, b) ozdob
ného předmětu, c] pasparta a rámu 
z lepenky, d] zarámování obrazu 
(různé zpiisoby).

Junácký program byl navíc oboha
cen o sportovní disciplíny, které ma
jí v historii našeho junáctvf trvalé 
Dlísto. Vzpomeňme jen, kolik vyni
kajících sportovců začínalo v druži
nách a oddílech. Nezapomínejme ani 
na skutečnost, že první junácké ly
žařské závody se konaly o vánocích 
v roce 1916 na Benecku. Časopis Ju
nák o tom píše:

KLATOVŠTÍ JUNÁCI A SKAUTKY 
oslavili 50. výročí založení Junáka 
v Klatpvech. Kromě jiných akcí uspo
řádali i výstavku, kterou navštívila 
řada občanů.
■
DĚVČATA ZE střed iska  BRAN- 

DÝS-BOLESLAV se s chutí pustila 
do jarního úklidu městských parků. 
Ve svém dopise nám mj. napsala: 
„Nn, je uklizeno, a teď budeme jen 
se zájmem sledovat, co naši milí 
spoluobčané udělají. Pochopí, že par
ky nejsou popelníce? Ale co, vždyť 
skauti zase dají vše do pořádku, 
jsou přece ochránci přírody." Naše 
skautky mají pravdu. Někteří lidé, 
a není jich zrovna málo, si parky 
pleton s odpadovou jámou.* Ze by 
je junáci a skautky převychovali?
■
PRO VEDOUCÍ A ČLENY junáckých 

dechových souborů vyjde v nejbližší 
době v Junácké edici metodická pří
ručka „Junácké dechovka", která ^e 
vítaným přínosem všem dechovým

kapelám Najdou v ní poučení nejen 
vedoucí, ale všichni Členové tvoří
cích se junáckých hudeb l ti, kteří 
už jsou platnými členy junáckých 
a jiných dochovek. Příručku napsal 
prof. dr. Jaroslav Slavlcký.

PŘED PĚTI LETY — na jaře 1963 
— zemřel pilný pracovník králové
hradeckých junáků, obětavý vedoucí 
oddílů a okrsků, kulturní a divadel
ní ochotník, Jaroslav BOŠKA, z Kuk
len. Za okupace našel bratr Boška 
smysl práce pro společnost v diva
delní ochotnické práci. Kuklenští i 
junáci z Hradce vzpomínají.
■
STŘEDISKO V NAPAJEDLlCH po

řádá tradičně vždy v září „Memoriál 
bratra Jery Hodného v Napajedlích". 
Posledních závodů v roce 1969 se 
zúčastnilo na 50 junáckých hlídek. 
Junáci z. Napajedel chtějí znát, zda 
některé středisko v jihomoravském 
nebo Severomoravském kraji pořádá

podobné závody, kterých by se mohli 
zúčastnit.

V SOBOTU 25. DUBNA 1970 v 10 
hodin dopoledne se konalo slavnostní 
zahájeni junácké výstavy střediska 
Hraničář, ve spolupráci s Klubem 
pracujících v Trutnově. Výstava byla 
pořádána v rámci oslav 25. výročí 
osvobození naši vlasti Sovětskou ar
mádou. funácká výstava skončila 
1. května.

■
ČINNOST STŘEDISKA VE 2ĎÁRU 

NAD SÁZAVOU je velmi pestrá. 
Skautky pečují o několik starých ob
čanů ve městě. Vždy na začátku a 
na konci týdne jim obstarávají ná
kupy, starají se o jejich zahrádky 
apod. Junáci 2. oddílu pořádají pro 
celé středisko plngpongový turnaj. 
Vítězové tohoto turnaje obdrží věc
né ceny. První oddíl vodních skautů 
vydává pro svou potřebu časopis 
„Ahoj". Vedoucí oddílů připravili s



„Při letošním vánočním zájezdu 
skautá lyžců na Benecko, konány 
byly skautské lyžecké závody, ozná
mené Svazu lyžařů v Království Čes
kém, s následujícím programem:

1. jízda na prostou rychlost 5000 
metrů, 2. bfth na 100 metrů, 3. kra- 
sojízda, 4. skok, 5. překážková jízda 
na 2000 metrů, 6. jízda skautek na 
1500 metrů/'

A tyto lyžařské závody založily 
tradicí lyžařských závodů v dalších 
letech. Připomeňme sf, že poslední 
z řady lyžařských závodů byl letošní 
přebor Junáka CSR, který se konal 
za vzorného uspořádání junáckého 
střediska Hraničář v Jáchymové.

po k r a č o v a n í PRISTÉ •  HK •
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•  RANNÍ POZDRAV •  POCHODOVÁ FANFARA PRO 2 POLNICE 
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ZDENEK

OSLAVY NEKONČI
AkcBmi, které byly uspořádány bčhem 

měsíce května, oslavy 25. výročí osvobo
zeni naší vlasti Sovětskou armádou zda
leka nekončí, žatímco v červnu vyvrcho
lí plonýrskvl cyklistická štafeta, vedoucí 
z Prahy na hranice SSSR, junáci z Do
břichovic připravují ná měsíc září bran
né závody. Kromě junáků a skautek se 
jích zúčastní l hlídky Pionýra. Slovenští 
pl<mýřl uskuteční během července a 
srpna národopisnou expedici „Krásná sl 
moja slobodná vlas(“ . Očastníci této 
poutavé cesty se vypraví do oblastí 
Středního Slovenska, kde budou kreslit, 
fotografovat, zaznamenávat zvyky a po
vídky navStívemých míst. A junáci? Řa
da oddílů se vydá na putovní tábory. Vy
praví se i do slovenských hor, kde na
vštíví památná místa partyzánských bojů. 
Junáci navíc připravují branné olympiá
dy., závody, soutěže, slavnostní táboro
vé ohně a výměnné tábory. —zr—
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Jíc í DYNAMIKOU

několika skautkami a junáky diva
delní pohádku „Zvířátka a loupež- 
níci“  pro děti z města. Premiéru té
to pohádky uvedly k 25. výročí osvo
bození CSSR.

* A U T  KLUB. střed isko  BEROUN 
pořádá kurs pro řidiče malých mo
tocyklů. Kurs byl zahájen v druhé 
p:>!ovlně dubna t. r.
■
ju náckA edice  v  OstI N. L. jlž-

rozeslala „Důkazy" a vystřihovánky 
pro propagaci k vybarvení a vystří
hání. Důkazy jsou malé diplomky 
pro soutěže v družinách. V tisku jsou 
diplomy pro slib, sportovní, táborové 
diplomy, potvrzení o složení odbor
né zkoušky 8 tabulky pro bodování 
v družinách. Objednávky můžete za
slat na adresu Junácké edice, Ostí 
n. L., Horova 5.
■
KDYŽ LONI sh o řela  JUNAKUM 

z Radnic jejich klubovna, velice je 
to mrzelo, ale nevyvedlo z míry. Da

li se ihned do práce a podnikli nč- 
koUk akcí, aby získali finanční pro
středky pro stavbu nové klubovny, 
5 niž začali v neděli 29. března. No- 
von klubovnu začínají v Radnicích 
stavět na počest 25. výročí osvobo
zení, a také u příležitosti 50. výročí 
založení Junáka v městě.

■
JUNÁCI 7. ODDiLU V BRNE utvo

řili astronomický kroužek pod vede
ním Karla Ctvrtníčka, který se tímto 
oborem již dlouho zabývá. Přes zimu 
sl zhotovil výkonný teleskop, kte
rým pravidelně pozorují M ^íc a 
ostatní planety. Chcete návod na 
zhotovení amatérského teleskopu? 
Napište! Adresa: Karel Ctvrtniček, 
Slovanské náměstí 9, Brno 12.
■
LODĚNICE V LOUNECH. Středisko 

Janáka v Lounech mimo jiné své 
akce postavilo k 25. výročí osvobo
zení vodáckou loděnici v hodnotě asi 
70 000 Kčs. —ou—

Q  DESATERO PRO ZDRAVÍ ^

t.

2.

3.

9.

10.

Často se koupejte a pořádné se 
namydlete.
Čistěte 5i zuby když ráno vstanete, 
večer před spaním a možno-li t po 
hlavních jídlech.
K zubnímu lékaři jděte nejméně 
dvakrát ročně.

4. Pijte dost tekutin.
5. Každý den snězte nějokou čerstvou 

zeleninu a ovoce.
6. Každý den cvičte na zdravém vzdu

chu. Správně dýchejte nosem.
7. Denně spěte nejméně deset hodin.
8. Nejméně jednou denně jděte pra

videlně na záchod.
Své nohy udržujte čisté a v dobrém 
stavu.
Myjte sl ruce před jídlem, než jde

te spát a pokaždé vrátíte li se ze 
záchoda. Nehty mějte čisté a ostří
hané. -jb-



•  VITPTE U NAS •

.Vítcjip u BÁs. V běloruské zemi.** To 
byia prvni slova, ktarými byla přivítána 
dolngace dvou set pranovníkfi Pionýrské 
organizace CSSR a éinovníká Českého 
panáka na nádraží v Breslu. Přestože 
vlak vyjel se étyrhodínovým zpožděním 
•X ve dvě hodiny v noci, cekali nás hos
titelé s úsměvy a kvétíoamt. Tak zarlnal 
BBS týdenní sludijaí pobyt v Běloruské 
SSR. Pak jsme se rozdělili na skupiny 
a postupně odjiždéli do „svých" krajů: 
ob’asli Minská, Brestu, Gomelu, Vitebska, 
lirozna a MogUeva.

Nás — Pražáky a Stěedočectay — při
vítal Mogilev, průmyslové město nad 
Dněprem. Na náměstí mládež v národ
ních krojích s československými vlaječ
kami. Po přivítáni chlebem a soli, kyti
cemi a stisky rnkou, jsme se $11 poklo
nit památce V. I. Lenina. A polom začal 
bohatý program: návštěvy škol, oblast
ního výboru Kom.somolu, domů pionýrů, 
mýtinkfi apod. Byli jsme přijali stranic
kými orgány, učiteli, odpovědnými pra
covníky % dětmi a mládeží.

Po přivítání nám řekli: „Prohlédněte .si 
všrrhno, ptejte se na všechno, vyberte sl 
io, co se vám bude hodit". A my jsme 
se ptali, diskutovali, seznamovali jsme 
se s organizaci práce s dětmi. Padly 
mnohé předsudky, přesvědčili jsme se, 
jak hobatá je zájmová činnost uvnitř 
pionýrskí! organizace, seznámili jsme se 
se způsobem jejich spolupráce s Komso
molem a komiinístickon stranou, viděli 
jsme velké úspěchy, dosažené za pade
sát let činnosti.

Překvapilo nás pohotové a sebevědoiiié 
vystepováni pionýrů i jejich vyjadřovací 
schopnosti. Srovnání s našimi dětmi ne
mluví právě v náš prospěch. Obrlivovali 
jsme se velkým talentAm pěveckým, re- 
riíačnim i tanečním, které jsme viděli 
a slyšeli při pionýrských vystoupeních 
v Dobrujsko a Mogilevu. Viděli jsme při 
práci mladé modeláře, malíře, džeržiiice 
(mladé obránce vlasti) i kroužky raé- 
éith prací pro dévCat.i. V S&SR bývala 
slnhši stránkou práco s dětmi v místě 
bydliště. Vladimír Bogajčiik, kterého 
jsme osobně poznali, jako vedoucího pio
nýrského klubu „odvážných" píSe ve své 
knížce „Malí hospodáři velkého domu": 
..Mnohaletá zkušenost uiě iiiv<diia v tom, 
že nimošKolní práce s dětmt, trávícími

svůj volný čas na dottiovnich dvorech a 
Blicích je nejzávažnějsíB problémem vše
obecné výchovy mladého pokolení."

Usneseni druhého pléna DV Komsomo
lu 2 roku 1967 v podstatě zvýšilo pozor
nost a péči o Pionýrskou organizaci V. 
1. Lenina a zaměřilo se předcv.šim on 
práci v místě bydliště, podchytilo vel
ký počet takových „dětí ulice* .̂ Rozvíjí 
se také spolupráce starších občanů s 
pionýrskou organizací, rozšiřují se ráz
né formy zájmové činnosti, sporty atd.

O našich dojmech by se dalo napsat 
Ríitoho slráaeK. Zmíním se piuto o těch 
nejsllnéjšich. Srdečné a nelíčené přá
telství sovětských občanů, bohaté poho 
slinství, čistota ve vlacích, nádražích, 
chodnících í ulicích. Zdravější režim 
dne (práce začíná v 9,DO hodin a pra- 
cnjicí matky mají dost Času připravit 
ráno děti do jesií, školek a školj, stra
va bohatá na zeleninu, mléčné výrobky, 
a ovoce. A ještě něco; úspěšný boj Kom
somolu proti kouření a alkoholu.

V Běloruské SSR jsme račii desítky 
a stovky přátel Nepřítele jen jcdlnélio: 
čas. Tun nám nemilosrdně připomínal, žc 
den má jenom čtyřiadvacet hodin.

Bětornsko bylo za války krajem par
tyzánů a přineslo obrovské oběti; za dru
hé světové války zahynul každý čtvrtý 
obran, bybt zničeno 209 měst a 9200 
vc.snic, více než lil.000 průmyslových 
podniků.

A lak po všech těch radostných set
káních s Živými, nadanými a krásnými 
dětmi, setkali jsme se i s mrtvými dětmi 
Běloruska: Chatyú -> vesnica uprostřed 
běloruských lesů byla fašisty za války 
vypálena. Obyvatelé i s délmi uhořeli ve 
svých domcích, kdo se pokusit o útěk, 
by! zastřelen.

Dnes je iia místě vesnice velký památ
ník, který už aavštivily vích než čtyři 
milióny lidí z csiého světa. Na místě 
každého vvpáleného domu se tyčí z beto 
nových základů obelisk ve Ivartt koiiiiiia 
se jmény umučených: malé Natašky. Tá
ni, Sašové, Koljové —‘ budoucnost země. 
Na vrcholu obelisků jsou elektrické zvo
ny, klerú každé dvě minuty vyzváni do 
svědomí návštěvníků celčho světa — oe- 
zapomeňle!

My všichni,' kteří jsme v tak velkém 
poctu navštívili Bělorusko. pracujeDie 
s dětmi. Spojme všechny své síly a pra
cujme tak, aby už nikdy nemusely zvo
nit zvony, jaké jsme slyšeli v Chatyni.

Chodounský

GENERÁLMAJOR IN2ENÝR VÁCLAV 
KOVAŘÍK — vedoucí politickoorganízač- 
ního oddělení UV Českého svozu proti
fašistických bojovníku. Narozen v roce 
1915. Absolvent vyšší průmyslové školy 
stavební v roce 1934, vojenského učiliš
tě v roce 1936, Vysoké válečné školy 
po roce 1945, Akademie generálního

v o U n í  v e l k é  c e s t y
Clotfěk, ffoOléhofírí pr Jovečnému 

wkUchi, je i-netd odjukiwa. pouolun k 
tomu, aby so šplhal po ro<chůdnijch 
stezkách 'ioftyootelú. Zolálii' tl, kteH 
propadu kouAu touh^k neuiJknou tou- 
zo, aby se vydali po šlapách svých 
předchůdců, feuže jakými cestami md- 
me stoupat, kdyl už je většinou pro
šlapali jiní, o dálky, které /iris vábí, 
byly dobyty dávno p^ed námi?

A tak se, rok cu rok, s pocitem 
usmirení, vracim k důuěrnf: známý}n 
místům. Vykročím s presvt '̂‘čvnim, že 
jfod sluncem, které zase pfeje, obje
vím spoustu věci, jež ml d^lvn unikly.

No takovou cestu jsem <e už vypra
vil. Snad sé bude podobat té loilské, 
možná i předloňské, meménč to hude

přece jenom jiná, podle mne, velká 
cesia.

Zamířím do Nízkých Tater. Nepo 
chybně proto, že to jsou lesié takové 
nezkažené hory. Hlavně na východě, 
lam za Ceríuvicou, ktle je ix. z počet za
pomenutých kouíň, skoro nedotče
ných civilizací. A to IQ v dnešní době, 
poznamenané prudkým techniekým po
krokem, úplný zázrak. Nevedou íu to 
tiž žádné silnice, odkud by se zálud
ným soišténUn zazniualj vražedné 
houkáni aut a motocyklů. V horských 
sedlech nestoupá koxr z komínů, pro
tože tu dosud nevyrostly výstavné tu
ristické chaty, s moderninn restaura
cemi a vyhlídkovými terasami. Naýý 
nejvyšSich vrcholcích, čnictch k nebi,

novrči lanovky, kolem nlehi se sou
střeďují povykující hloučky nažehle
ných rádoby iurlstů. Pod hřbety, ori- 
kud je daleký výhled do. kraje, se cq- 
zevirojř zalesněné, paneri'̂ k*> doliny, 
přeťaté stříbrnými s*uhaiv‘ ledových 
pvioků. Vsvde, kam se jen poílívám, 
sc zvedali vlna za vlnru, našedlé 
hiadby hor, sevřené nezi-uklým ti- 
c>wm.

Vydám se zase s ra.icem na zádech. 
Nahoru a dolů. Hřebenovkou na kon- 
čisté, Jánův Grůň, stále za nosepo, po 
červené, stářím již zanikaiici turis
tické značce. Půjdu po úzké. jaká há
dek tenké stezce, ztrácející se v ost
růvcích kosodřeviny; rozběhne se mezi 
skalisky o pohupuje se na březích str
ži. Pořád dál a dál, na Vrbovlcu t? Ho
molku, za nimiž se v dálce tyčí Krá
lova Holá. Za velkou Vápentcou za
hlédnu mlhavé štíty -řijsokých Titer.



štábu Vorošilova v SSSR v roce 1947. 
Nositel Rádu bílého Iva, komandér pol
ského Řádu Vírtuti Militery, trojnásobný 
nošítel sovětského Řádu rudá hvěxda, 
nositel československého Řádu rudu 
hvězda, pětinásobný nositel Českoslo
venského válečného kříže 1939 a mno
ha jiných vyznamenáni.

Když se devítiletý Vašík rozhodl vstou
pit ke skautům, vedly jeho kroky -  ten
krát v roce 1924 -  docela jistě mezi 
skauty DTJ. Na Plzeňsku, kde žil, bylo 
toto hnutí velmi silné, a tok se budou
cí generál Kovařík stol vlčetem právě 
tady. Skautování ho uchvátilo natolik, 
že z něho vyrostl již ve třináčtí letech 
vedoucí vlčat. Ty vedl dva roky. A I do 
moturity pak vedl skautský oddíl. Pak 
se zočoly hromadit starosti a práce, a 
proto později ve vedení oddílu už jen 
pomáhal. Jistě tím byl vinen I fotbal, 
kterému se Vašek věnoval opravdu s 
elánem. Kopci za slavnou plzeňskou 
Viktorku. a tak se musel s výlety o ne
dělích a volných dnech rozloučit.

Skauti DTJ jako příslušníci proletář- 
ské organizace neměli pravě ustláno 
na rúžích. Jejich tábory byly zkrácené, 
protože sl nemohli dovolit mít celomě- 
síční tóbor. Uskutečnili i tok několik 
táborů na Střele u Plas, na Vydře, pod
nikali výpravy na Vísecký rybník, Rab- 
štejn a další místo. Nevynechali oni sou
středění skautů DTJ z celé republiky 
v Praze pod Strahovem v roce 1930. 
Dlouholeté skautování zapustilo v Ko- 
voříkovi své kořeny. Pomohlo mu i v 
tvrdém životě válčícího vojáka. Próvě 
tehdy se projevil vliv skautské výchovy 
no charakter i na fyzickou odolnost. 
Smysl pro odpovědnost, družný vztah 
ke kamarádům, zručnost o schopnost 
okamžité orientace o rozhodování 
to v něm zanechala léta skautování. 
Jako velitel st později u vojáků udržo- 
vol kózeň o autoritu nikoliv přísností, 
ale především dobrým přístupem a cit

H R D I N O V É  m l č í
livým vztahem k podřízeným a vlast
ním příklodem.

Vlastní velkó cesto za vojenskou po
vinností zočola pro Václava Kovaríko 
přechodem hranic u Bohumi'na. Díky 
tomu, že zde stavě) někdejší opevnění, 
znoi terén. Sám přechod do Polsko byl 
dramatický, uvědomíme-lí si. že se to
ho odvážil v roce 1939 na miste hlída
ném německou hlídkou o ještě k tomu 
v pravé poledne. Pak už události měly 
strhující ráz: soustředění v bývalém 
skautském táboře u Krakova, kde pod 
velením nynějšího presidenta Ludvíka 
Svobody prodělával výcvik, po porážce 
Polska pak dvě léto v Sovětském svozu, 
kde se skupina soustředilo na počátku 
války u Buzuluku. Tam se vytvořil ko
nečně základ I. českosloverukého polní
ho praporu v Sovětském svozu.

V Buzuluku sloužil již jako velitel 
motocyklové roty v hodnosti nadporučí
ka, v roce 1943 byl u Bílé Cerekve po
výšen na kopítáno. Po skončení volky 
v červnu byl jmenován podplukovní- 
kem, a současně zastával funkci náčel
níku štábu ženijního vojska MNO. Pak 
prošel funkcí náčelníka vojenské ka
tedry no Vysoké válečné Škole, pak byl 
velitelem brigády, velitelem ženijního 
vojsko vojenského okruhu, o konečně 
zástupcem náčelníka ženijního vojska 
MNO. V roce 1948 přišlo povýšení na 
plukovníka o konečně v roce 1953 po
slední povýšení do hodnosti generál- 
mojoro.

Všechno mó své klady a zápory. Ja 
ká bylo druhá světová válka, o tom

jsme již všichni dostatečně poučení. Ur
čitě to nebyla zdravotní procházko po 
nedělním obědě. A tak se voják Kova
řík musel opravdu hodně ohánět, aby 
z něho byl dokonalý voják, velitel i člo
věk.

Válka ho však poznamenala: od roku 
1945 prodělo! mnoho očních onemoc
něni a tří těžké oČní operace, které mu 
zachránily aspoň jedno zdravé oko. 
Zplodiny z dělových náloží o leteckých 
bomb mu zničily oční orgány natolik, 
že musel v ro.ce 1960 odejít mimo aktiv
ní vojenskou službu.

Dětem o mládeži je třeba dát zdra
vý díl romantiky, to znamená dál mož
nost poznat přírodu a nechat ji půso
bit no tvorbu charakteru. Nejen sálo
vou výchovou, říká generál Kovařík, 
právě ve skautské výchově se nenásil
ně cvičí v překonávání těžkostí v míru 
i v bojí, ať už je to otužování či zdat
nost, znalost terénu, smělost, orientace, 
čí morální posilování o upevňování 
dobrých charakterových vlastností. Ko
vařík vzpomíná no svá mladá léta pro
žitá mezi skauty joko na kus krásného 
života, který ho formoval a pomohl mu 
nohromodit ty důležité vlastností, které 
mu v tvrdé službě pro vlast velmi po
máhaly.

Generál Kovařík přeje všem mladým 
lidem, aby prožili podobné zdrové 
a smělé mlódf, ale aby si také odpo
vědně uvědomili, kde je  jejich místo v 
současné době, o stolí se tok skuteč
nou oporou své generace, která bude 
za několik let stát v čele při budování 
socialismu v našem státě.

VLADIMÍR PECHAR

A odtud noíná, že $e fako tenkrát 
rozmáchne doširoka ošklivé mračno. 
Zaútočí na slunce, a*, zak^yfe celou 
oblohu. Po úbočích hor, na nichž jse 
kmltail suěilé tečky ovcí, se zočne 
plazit bílý pHkrov. Vlhká, hustá, stu
dená a ledová stěna. íenže kousek od
tud le opuštěná koVba, a níž najdu 
střechu nad hlavou.

Ráno mě probudí ostré ivětlc. Do 
koltby se vplíži skuliiiami mezi kme
ny. Od temen hor, pozlacených vychá
zejícím sluncem, přiběhne svěží vánek 
a vytlačí poslední vlhkost z rétvt 
stromů. Stezka, která sl zamane, že 
se podívá k lidem, uttká lako o pře
kot lesnatými svahy, přes louky a 
pastviny, střemhlav dolů, k chalupám. 
Ale za vsi, jen co si napěchuji tlumok 
novými zásobami, uprchnu s ní zase 
do kopců. Jsou tu soutěsky. v nichž 
hřmi vodopády, ale t zeleně palouky 
s pruhy pestrých květů. Slovenský ráj.

Jak se s tlm uším mohu rozloučit? 
Snad jen s představou, Že íc  sem zase 
jednou vrátím.

S touto myšlenkou se pomalu blí
žím k domovu. Hubený a opálený, s 
pocitem zvlá.štní úlevy. Těžko si budu 
zvykat na všední život, který teď na
stane.

Přijdou známí, bude se vzpomínat. 
Budu slyšet nadšené líčení jadran- 
ských břehů, ostrovů a ostrůvků, bu
de se básnit o rudých západech slun
ce nad mořem. Dovídám se. že ten a 
ten se hontl za antikou a dějinami 
umění v Uátii. Přítel, který jezdil pou
ze na chatu, se vydal až k pyrami
dám. Trochu jim závidím. Ale pak sl 
vzpomenu na velký pochod přes ne
konečně dlouhé horské planiny. Bez
děčně se rozhovořím o Zdiarském sed- 
de, o divočině, o nit se potuluje ně
kolik medvědů. O rozházených balva
nech pod Chabencem. kde jsem pozo
roval plachého sviště.

Do tváří mi stoupá teplo večerního 
ohníčku, na němž připravuji večeři. A 
noclehy pod Sírou oblohou? V Životě 
jsem tak dobře nespait

Zdvořilost mým přátelům přikazuje, 
aby mě vyslechli. Jenže nakonec vi
dím soustrastný obličej. Přítel ml vý
znamně poklepe na -ameno a zmíní 
se o tom, fe kdybych býval něco řekl, 
tak mi půjčil chatu nemusel jsem 
se, prý jako mezek, trmácet po ho
rách.

Uvědomu‘1 st, že poutník s rancem 
na zádech jc považován pomalu za 
podivína. Vím však také, že tl, k 
nimž volání velké cesty nedolehne, 
jsou oloupeni o krásy, jimž se jen 
tak něco nevyrovná. Přesvědčíte se o 
o tom, až vyrazíte na putovní tábor, 
nakonec sami. Ale fděte už. Rychle. 
Dokud tam nepostaví silnice. Pak by 
bylo pozdě.

MIROSLAV MDLZER



Af svůj pru(/rain obohatíme jakýmkoliv novým prvkem, 
vidy bude obrázek junáků či skauiek s batohy na zádech, 
ncjtypičtějsim pro skautské hnuti. K našemu důvěrnější
mu sepětí s pHrodou a krajinou by měla patřit l znalost 
názvosloví terénních útvarů. Zapíšeme třeba do kroniky, 
jak jsme se na výpravě utábořili v hezké kotlině. Ale by
la to skutečně kotlina? Nezmýlili jsme sc v označeni mís
ta?

Ze školy známe základní horopisné děleni; na podrob
né názvosloví útvarů v terénu ni se zpravidla nedostane, 
i když právě to je dobré ve skautském programu znát. PYi 
mapováni, kresbě panoramalů, při poWch hrách, tam 
všude bychom měli mít v terénním názvosloví jasno. Tato 
znalost nám konečně ooslouií l pH -Četbě cestopisů, knih 
o přírodě i mnohé dobrodružné literatury.

Následující soubor tabulek c textů vás chce seznámit 
s terénními útvary, se kterými se v naší vlasti běžně 
setkáváme. }e tu názorné vyobrazení jednotlivých útvarů, 
jejich zakreslení na vrstevnicové mapě a nákresy v řezu.

KUPA Je výrazný terénní útvar kruhového nelx) elipso- 
váho půdorysů, s vrcholem hrotitým, nebo mírné zaoble
ným. Podle tvaru zpřesňujeme kupy na kužele, hroty, Je
hlice, rohy a homole. U nás Jsou nejtypičtější kupy — vy
vřeliny Českého středohoří. Skalisko tvaru kupy lze na
zvat skalnatá kupa.

PLOSINA Je terénní útvar podobný kupě, na rozdíl od ní 
Je však zakončen větší plochou, rovnou, nebo Jen mírně 
skloněnou.

NÁHORNÍ ROVINA Je terénní útvar podobný plošině, 
avšak se značně rozsáhlou vrcholovou plochou. U každé 
vyvýšeniny rozeznáváme úpatí, svah a vrchol. Část svahu, 

• která Je nápadně více skloněná než svahy ostatní, nazývá
me s r á z e m .  Sráz mnohdy přechází ve s k a l n í  s t ěnu.

Nízký sráz (obvykle příkrá inez) se nazývá t e r é n n í  
s t up e ň .

VYCn £LEK je útvar nápadně vystupující svahu.

ZEBRO je protáhlá, úzká vyvýšenina na svahu, příliš ne
převyšující okolí, položená kolmo.k vrstevnici.

Na svazích bývají r ý h y  vymleté vodou, často se strmý
mi bok’’.

Většinu našich pohoří tvoří soustava hřbetů. H ř b e t  Je 
vyvýšenina typická protáhlým tvarem. Často se z hlavní
ho hřbetu rozbíhají hřbety vedlejší. Hřbet může- být vy
vrcholen buď hranbu, nebo je klenutý (zaoblený). Klenuté 
vyvrcholeni se dále dělí na široké a úzké. Širokému hřbe
tu říkáme také p l o c h ý ,  úzkému (obvykle zakončenému 
skalou), h ř e b e n .

Pro hřbet malých rozměrů máme název hrb,  pro Ještě 
menší v l na .

Hranu (kartograficky „hřbetnici") na podélném svahu 
nazýváme s v a h o v ý  h ř b e t ,  který můžeme zpřesnit 
 ̂podle tvaru, jak uvedeno výše.

Výrazný výběžek z úpatí hřbetu (1 každé Jiné vyvýšeni- 
ny) se nazývá o s t r o h ,  či také Jazyk.
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Teréu v okolí vodních tokfi (s výjimkou krajin plo
chých)-, nazýváme údo l í .  Odolí dělíme podle toků, které 
jimi protékají, a také podle jejích hloubky a mohutnosti, 
na hlavní a vedlejší. Podle tvaru profilu rozeznáváme ně
kolik typů. Nedlouhé, ostře zaříznuté údolí se strmými 
boky a nerovným dnem, se nazývá r o k l e .

Místu, kde je svahový hřbet přerušen rovinkou (utvoře
ní „schodu**), říkáme o d p o č i n e k .  Vystupuje-li ze sva
hového hřbetu výrazně samostatná výšina, nazýváme jí 
s v a h o v o u  kupou.  Místo mezi svahovou kupou a vý
še pokraČu'jícím hřt>etem se nazývá s ed l o .

Sedlem rozumíme t ka .̂dé dal.ŠÍ nejnížšf místo mezí dvě
ma vrcholy jednoho hrl>etu. Sedlo může být podélné či 
příčné. Hluboké a úzké sedlo nazýváme s o u t ě s k o u, roz
sáhlé široké sedlo (zpravidla v našiťh hraničních horách), 
p r ů s m y k e m .

TERASOU nazýváme rovnou, či jen mírně skloněnou 
plocTiu, kterou je přerušen svah. Více než přirozeného pů
vodu bývají u nás terasy dílem lidské činnosti — jsou 
zpravidla na místech zašlých lomů.

Na svazích |>od skalami (také na místech starých lomů) 
se často setkáváme s kamennou sut í .

02LABI je prohloubenina na svahu, vznikající obvykle 
pod sedlem, nebo na ohybu hřbetu, ^de vzniká údolí. Ši
roké a mělké úžlabí (v krajině jen mírně zvlněné) nazývá
me ú v a l e m ) .

Styk dvou úžlabí (rýh) nazýváme z á ř e z e m  (ve tva 
ru Y).

Styk několika úžlabí na rovnějším dně, s obklopením vý
šinami se všech stran, vytvoří k o t l i n u .

STRŽ je v podstatě rýha velkého rozměru. Vzniká v měk
čích horninách působením vodních přívalů. Je typická 
ostrými, drobivými okraji a na svém počátku bývá často 
rozvětvená.

Na nákresu jsou popsány názvy s k a l n í c h  ú t v a r ů ,  
jak Je užívají horolezci v nejtypiCtější horolezecké oblasti, 
v severočeském pískovcovém terénu. 7-de má každá skála 
i své vlastní jméno, bud podle podoby (Starosta, Krako
noš, Kapelník), Cl na počest významné osoby (Stefaníkoya, 
Náprstkova věž), nebo z různých jiných důvodů (Skautská 
věž. Sluneční věž). Ve vysokohorském terénu jn názvoslo
ví skalních útvarů pochopitelně bohatší.'

Z terénních útvarů, neuvedených na tabulkách a v tex
tech, sí krátce připomeňme ještě několik útvarů prohlub- 
ňového charakteru. Patří sem p ř í k o p ,  d í r a ,  j á m a  — 
v krasových útvarech jáma zvaná z á v r t ,  j e s k y n ě ,  
podzemní c h o d b y  a k o m í n y .  Konečně p r.o p a s t, což 
je prohlubeň značné hloubky, obklopená se všech stran 
strmými skalními stěnami.

Uteratura k terénnímu názvosloví*
R. Kettner: VŠEOBECNÁ GEOLOGIE. Melantrich. Praha 1948. 
B. Bouček: GEOLOGICKÉ VYCHÁZKY DO PRAŽSKÉHO 

OKOLÍ, Přírodovědecké vydavatelství, Praha 1951.
V. Haufler, ). Korčák a V. Král: ZEMĚPIS ČESKOSLOVEN

SKA, Nakladatelství CSAV, Praha 1960.
J. Svoboda — F. Prantl: BARRANDIEN, 'NakladateLství 

CSAV, Praha 1958.
B. Tetour: MAPA V OBRAZECH, nákl. vlast., Praha 1929. 
Fr. Kulta: HOROLEZECKÁ ABECEDA, Klub českých turistů, 

Praha 1945.
JAN CÁKÁ
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Junácký tábor a jóga
V článku ,,Pozdrav slunci'* 

(Skauting 12/69) jsem podle 
skautského zákona vybral totož> 
né příkazy z prvých dvou stup
ňů jógy. Tyto prvé dva stupně 
jógy JAMA a NIJAMA jsou vlast
ně soubor příkazů zabývajících 
se morálkou a povahou čloéka. 
Každý člověkf který se chce za
bývat kterýmkoliv vyšším stupněm 
jógy, (byť i by to byla pouze jo- 
gřnská tělesná cvičení Hatha- 
-jóga), musí $i vštípit zásady 
JAMA a NIJAMA a řídit se jimi. 
V opačném případě nemůže mít 
sebevětší úsilí správný výsledek.

Je tedy výhodou pro nás, kteří 
zachováváme skautský zákon a 
zásady, že nemusíme zvlášť stu
dovat a učit se příkazy JAMA 
a NIJAMA.

Pro lajímavost jsem dnes vybral z 
jógického odkazu mládeži několik 
rad, které je možno aplikovat ve 
skautském životě.

S jégickýiii cviCeníni a sc zachová
váním jógíckých příkazu můžeš zai‘ít 
ihned, ovšem nejlépe se zaěíná v létě 
v táboře.

Vstávej a choď spát praviilcluc ve 
stejnou dobu. Spánek má začít před 
22. hodiuou, protože nervová .soustava 
regeneruje nejlépe před půlnocí, kdy 
jo vzduch nejvíce ionizován. Držiš-Ii 
během noci hlídku, zkoušej dechový 
cvik „Včelí bzukot (BHKAMARÍ),'* je 
to v podstatě klidné souslřed^nú dý
cháni, při klerém se zbyslřuio sliicb. 
Tak se splní počáteční fáze tohoto de
chu a navíc ti neunikne ani sebemen
ší šelest.

Při probuzeni ať je tvou první my
šlenkou zdraví. Mysli na to, jak se 
z tebe stává iišlecbtilcjší a ::di*avějšf 
Člověk. }si-ii v přírodě, je samozrcj- 
mosti, Že si zacvičíš jógickou rozcvič
ku Pozdrav slunci (Sárja nainaskárl!

Dbej na tělesnou Čistotu. Čistota 
není půl, ale základ zdraví. Je-li to 
možné, koupej sc denně. Denně sc po
hybuj na čerGivém vzduchu několik 
minut úplně nahý. Mysli na tu, že 
větší část dýchání se děje pokožkou 
a šaty a nečistota tomu hráni. .Se 
vzdušnými lázněmi začni v tábore a 
pokračuj celý rok. Máš-li k Inniii pří
ležitost, tak choď v přírodě dc>Ší dobu 
denně bos (nikoliv na asfaltu nebo 
dlážiiční). Jinak si deuuě, zvláště před 
spaním procvičuj prsty u nohou.

Po probuzení a před spaním si pro
cvičuj očí. V přírodě se po tomto cvi
čení vždy zadívej do dálky. Ráno do 
zelené, večer na hvězdy. Uchováš si 
tak dloiilio bystrý zrak.

Dbej čistoty nosních dírek. Udržuj 
v čistotě ústní dutinu. Před i po kaž
dém jídle si vypláchni ústa. Třikrát 
denně si čisti důkladně zuby. Jsi-li 
v přírodě, vezmi dubovou, smrkovou 
nebo blahovičnikovou čerstvou větév
ku o průměru asi 1/2 cm. Uřízni ji 
těšně před použitím, sloupni povrch 
kůry a důkladně rozžvýkej uříznutý 
konec. Až vznikne jemný štěteček, 
čisti zuby zevně i zevnitř tahy nahoru 
a dolů. Tento Štěteček nemá účinek 
pouze mechanický, ale tanín z větév
ky působí též chemicky. Tak si čisti 
zuby po obědě obden. Ostatní dny 
vezmi na ukazováček trochu soli, na
vlhči a prstem vydrhni zuby i dásně. 
Ráno i večer si čisti zuby normálně 
pastou a kartáčkem.

Zachovávej střídmost y jídlo i pití. 
Podle jógíckých zásad sc má žaludek 
plnit do třetiny; jedna třetina jídlo, 
druhá třetina tekutina a třetí třetina 
prázdná! Nikdy se nepřccpávejf Lepší 
je jíst častěji a málo. Večeře má být 
lehká á skromná, ale snídani důklad
ně zesil. Převážnou částí stravy ať Je 
zelenina, ovoce, med a mléčné výrob
ky, nejlépe v syrovém stavu. Rádně 
žvýkejl Pečuj o řádné denní vyprazd
ňováni střev. Nemáš-li pravidelnou

činnost střev, pomohou ti cviky Hatha-
jógy*

Vystříhej se kouření, požívání alko
holických nápojů a jiných narkotik. 
Nenech sc ovládnout hněvem> nená
vistí, opovržením, lakotou, závistí a 
jeMtností. Tyto vlastnosti oslabují tě
lo a napomáhají vzniku nemocí. Ukáz
ni svou mysl, buď veselý a družný. 
Uvědom si, že jsi svým vlastním pá
nem. Ty se sám rozhoduješ a jen ty 
dokážeš ze sebe udělat dobrého nebo 
špatného člověka. Mluv Jen, iiiáš-Ji co 
řícil Jen tak nabudeš váženosti. Vy
varuj sc nesprávných myšlenek, řečí 
a činů. Co je jednou řečeno, nelze 
vzít zpět! 1 když již iiiáš splněna „Tři 
orli péra**, zvykni si zkoušku opako
vat sáni pro sebe každý měsíc. Nej
lépe za úplůku nebo iiovolunf. Zvýší 
se tím tvá vůle a upevní se zdraví. 
Zvláště, když se pro to rozhodneš 
sám, aniž by tě za to čekala odměnu 
v podobě odznaku a potvrzení.

Jednou z tvých vlastností ať sc sta
ne touha po sebevzdělání. Cím více 
toho víš a znáš, tím více jsi Člověkem.

To jsou stručně shrnuty zásady pr
vých dvou stupňů jógy JAMA a NIJA
MA, tak jak je předává jógickč učení 
v odkazu mládeži. Vidíte tedy, Žo kaž
dý junák, který žije podle skautských 
zásad, má vlastně uŽ splněnu podstat
nou část úvodních stupňů a může pří- 

^kročit k studiu a praxi druhých dvou 
stupňů: Třetí stupeň ASANA jsou jó- 
gícká tělesná cvičeni a čtvrtý 
stupeň PRANAJAMA jsou jó- 
gická cvičení dechová. Tyto dva stup
ně tvoří dohromady tzv. HATHA-JÚGU.

Na závěr několik organizačních při
pomínek. Oba články o józe měly me
zi čtenáři značný ohlas (za všechny 
dopisy děkují). S literaturou o józe je 
tu horší. Brožura dr. K. Wernera: 
„Hatha-jóga**, která vyšla na podzim 
1989, je rozehrána. Vážným zájemcům 
doporučuji si vypůjčit z kuHioven ča
sopis Amatérská scéna, kde nd č. 
6/Q8 vycházela na pokračováni až do 
konce roku 1960 od téhož autora 
„Jógická praxe** v daleko širším roz
sahu, než v uvedené brožuře. Jiná 
literatura není k sehnání a jen vzác
ně se objevuje mezi staršími příznivci 
jógy. S vydáním brožury „Skauting 
a jóga**, o kterém jsem sc zmínil, jsou 
neustálé potíže, (byl předán Ediční 
radě v březnu 1969). Diky vzácnému 
pochopení F. Navary z České Třebové, 
mám možnost vážným zájemcům půj
čovat literaturu pojednávající o vyš
ších stupních jógy. V „Deníku slez
ského vůdce** mají vyjít základy jó- 
gické výuky sepsané prof. Mlýnským- 
-Bísonem.

Skupina pro skautskou tělesnou 
výchovu doporučila KRJ pořádat kur
sy j^gy- v Ostravě již takový kurs 
pořádala v létě 1969 v rámci Slezské 
lesní školy a bude pokračovat i letos 
pod vedením prof. Mlýnského. Kde 
není možnost odborného vedení, může 
skupina pro STV zajistit instruktora 
pro kurs v trvání dvakrát dvou dnů: 
vždy sobota a neděle, eventuálně pá- 
tek večer, asi s měsíčním odstupem. 
Zájemci o jógu se proto nejlépe obrátí 
přímo na výchovné zpravodaje svého 
kraje nebo prostřednictvím Junáckého 
činovníka na mne.

MIREK ČAPEK
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FOTO ING. PAVEL STA)KR

N M O L I K  R A D  F O T O A M A T É R O M
Piinesele-li si 2 tábora pěkné fotografie, zachováte tak vzpomínky no prožitá

dobrodružství a krásné chvíle no dlouho léta. Fotoaparát dnes vlastní už mnohý
z vás. Ne však každý s ním umí dobře zochózet. Ale i začátečník může dosáhnout
úspěchů, jestliže dodrží několik jednoduchých pravidel:
— cívku s filmem vyměňuj tok, aby do ní nevniklo světlo. Nejlépe ve tmě stonu ne

bo aspofň ve stínu stromů.
— nefotografuj stole jen se sluncem v zádech, To fotografie pak vycliáz.ejí příliš plo

ché". Postav se tak, abys měl slunce ze tří čtvrtin z boku. Než stiskneš spoušť, 
podívej se, jak stíny modelují fotografický předmět, všímej si hormonie světla 
a stínu <kupr. na obličeji).

— dbej, aby snímek měl k9 mpozici — tj. vyváženost ústředního motivu o vedlejších 
předmětů, aby měl rámec (kupř stromů, skol opod.).

— při zhotovování snímků daj pozor no to, abys svým kamarádům „neuřezával'' 
nohy nebo hlavu.

— nauč se nastavovat správně čos o clonu podle osvětleni a vzdálenosti předmětu
— se spouští pracuj jemně, abys aparátem nepohnul. Rozmozání snímku je  skoro 

vždy zaviněno trhnutím při mačkání spoustě.
— při fotografovór^í nestůj na slunci nebo si aspoň zastiň přístroj. Stačí třebo stín 

kamaráda. I boční slunko může ozářit obrubu objektivu a výsledkem je pak 
„svatozář".

— nauč se pracovat s filtry. NapF. žlutozelený řillr udéló snímek plastickým, vystu
pují světla I stíny. Samozřejmé pok nesmi zopomenout přiměřené prodloužit 
dobu expozice . (ff)

•  ČTYŘI o b d o b í •

Sestiivujtíine-li program, niusímo 
cibiit nejdiiležítějsřch fází táboiovélio 
života. ZImiha rozeznáváme tato ob
dobí:

První období. ]e docela krátké fiiia- 
ximáliié 3 dny), je obdobím provízor- 
nOio táfx)ra. Vyznačuje se rychlým 
přechodem od formy víkendového tá
boření k táboření stálému. Je velnu 
rušné, přeplněné pilnou prací na spo
lečných zařízeních a vlastních stanech. 
Táborník je plně zaujat svými úkoly. 
Celý táborový život je veden snahou 
co nejrychleji vybudovat to nejdůleži- 
tější: stany, kuchyně, stožár atcl. Ran
ní cvičení jo omezeno, her jo málo a 
jsou krátké.

Druhé období. Vyznačuje se rovněž 
pitnou prací na dokončení nejnutněT- 
ších zařízení a na vybudování všeho 
potřebného k táboření. Tempo se po
někud zvolňuje a ke slovu přichází 
l jiný junácký program. Ranní cvičení 
má normální trvání, práce je organi
zována po družinách, doba odpočinku 
je vyměřenu a dotlržována, mohou za 
počít niozldružinové závody, při hrách 
sc seznamujeme s nejbltžším okolím 
tábora, začne pracovat táborová rada, 
vychází táboiový časopis.

Třetí období. Je ve znumení inten
zivního provádění jiináckého progra
mu, vybraného k nácviku odlxírných 
částí a znalostí. Je to období junác- 
kých her často spojovaných s oriím- 
tačníiní. robinsonovskými výpravám 1. 
Najde se v něm i čas pro besedy. Tá
borový život má již svůj pravidelný 
Chod a jeho zvyklosti stávají sh nu- 
psanými zákemy. Bělieni tohoto období 
se táborník seznámil s tálmřištěni a . 
jeho okolím, začni rozumět kráse pří
rody. Jeho zájem přenáší se stále více 
na okolí. Toto období bývá zakončeno 
návštěvami, které Často u mladších 
tálx)rníkú intenzivně obnoví vzpomín
ky na domov u u všech budí zájem 
o věci mimo tábor.

Čtvrté období: Zde je už třeba 
zhodnotit výsledky táborové práce, 
tírajeme složité hry, zjišťujeme vý
sledky nácviku odbornýciie znalostí, 
]>rovedeme konečné závody a iieopo 
meneme připravit delší výpravy do 
vzdálenějšího okolí. Koncem tohoto 
období opakujeme zvlášť oblíbené 
hry. Tato doba jo rovněž vhodná k 
návštěvám sousedních táborů a styku 
třeba s místními lidmi. Pravidelný - 
Chod táborového života musí být 
uchován. Předpokládaný výcvik se 
ukončuje. Chystají se plány pro potá- 
borovou dobu. Táborník, když si uvě
domil blízký návrat do všedního živo
ta, začíná s určitým smutkem oceňo 
vat přednosti a krásy táborového ži
vota a to až do chvíle, Jedy zazní po
vel k balení. Je v zájmu tálxiřících, 
aby toto období bylo co nejkratší; stej
ně jako třetí období má trval co nej
déle.

JAROSLAV DROZDEM



STOLOVÁNÍ V PŘÍRODĚ
Každý ví. že jednou z nejdůležltějších záležitostí úspěšného 

táboření je stravování. Nezáleží však pouze na tom. co a kdy 
se jí, nýbrž i na tom, kde a jak se jí, v jakém prostředí o jak 
se jídlo podává. Jinak je lomu na výletě, jinak při putovním 
tóboře. a docela jinak v tábore stálém.

Rád bych vós seznámil s táborovou jídelnou, jaká se před 
více než čtyřiceti lety poprvé objevila v 5. ostravském oddíle 
a které přetrvala dodnes.

Tábořící jí z porcelánových talířů a hrnků, používají příbo
ry (každý musí mít; Porcelánový hluboký talíř, desertní talí- 
íek, hrnek, příbor, polévkovou lžíci o kávovou lžičku). Jídlo 
jo společenský proces, který má svá pravidla o požadavky 
i v tábore. To přece také patří k junócké výchově. Chlapci 
a -děvčata si tak upevní — nebo se naučí — společenským 
způsobům.

Porcelánové nádobí se umývá lépe než plechové. Je ulože
no v jídelně nebo kuchyni no poličce k tomu určené. Každý 
člen tóboro má zde své místo. Když po jídle nádobí umyje.

a

b

postoví Je zpátky na jídelní stůl. Kuchaří pak nádobí ukló- 
dojí do poličky o zároveň zkontrolují Čistotu. Je-li nádobí 
špatně umyto, volají nedbalce k odpovědností. Ukládání ná
dobí ve stanech netrpíme. V kuchyni musí být vždy dostotek 
horké vody no jeho umytí. Nómítka, že porcelánové nódobí 
je křehké, zde není na místě. Junák přece umí zacházet i s 
křehkými věcmi.

Hlovní součóstí jídelny je jídelní stůl. Stavíme jej v podobě 
písmene U o přizpůsobujeme prostoru, který móme k dispo
zici, stejné jako musíme brát v úvahu počet strávníků. Po 
vnějších stranách jsou lovíce, na nichž účastnící tábore sedí. 
Po vnitřní straně stolu je pak tzv. pojízdná lavice (užší a o 
něco nižší), po které kuchaři posunují hrnce nebo jiné nó- 
doby s jídlem a servírují z nich na talíře.
obr. A obr. 6 obr. C

Koždý má své stálé místo u stolu, sedí se po družinách, 
ródee na místě vzdálenějším od středu stolu. Vedoucí sedí 
uprostřed stolu, aby viděl na všechny členy oddílu. Kdo je 
s jídlem hotový, ukáže rádci, že opravdu všechno snědl (to 
se týká hlavně těch mladších, (jde umýt nádobí, přine
se je zpět o položí na své místo no stole. Pak se může 

vzdálit nebo se znovu posadí a účastní se zábovy.
Před jídlem rozloží kuchaři na stole talíře, talířky a hrnky 

(podle povahy jídlo) o teprve potom dají znomení k jídlu. 
Před jídlem (obědem, svačinou, večeří) dají každému na ta
lířek housky, chléb, studené částí jídlo, kompoty; salát apod. 
Teplé jídlo se podává ož když všichni zasedli ke stolu. Ku- 
choři začínají rozdóvat jídlo od kraje, táhnou hrnce po la
vici o dávají koždému no talíř. Rozdóvat se může i z obou 
stran lavice. Jíst se začíná ož když Je jídlo rozdáno a vedou
cí popřeje všem dobrého chutnání. (Somozrejmě, že všichni 
toto přání nohlas opakují.)

Jídelnu stavíme v těsném spojení s kuchyní. Polička na 
nádobí je v jídelně, no stěně společné s kuchyní. Jídelnu 
stavíme krytou, aby se v ní mohlo jíst í za deště. Střechu 
necháme prečnívot, zadní a boční stěnu zakryjeme plochto- 
vínou nebo rohožemi. Můžeme sl vypomoci i stěnami z deh
tového popíru, nebo tyčkami, drátem q motouzem, které pro
pleteme chvojím. Záleží no vynalézavosti stavitelů, aby celá 
stavba nebyla moc nákladná.

Krytá jídelno se nóm vždy vyplatí. Stává se shromaždištěm 
pro výklady vedoucího, pro výcvik, přednášky, schůze oddílu 
i oddílové rady, pro junócké, společenské hry o zóbovu. Čle
nové tábora zde také mohou ve chvilkách volna psát dopi
sy, deníky, číst, hrot šachy pod. Zvlóšté večer bývá poseze
ní o popovídání zvlášť příjemné. A  za špotného počasí je 
jídelna vítaným útočištěm a náhradou za stísněné prostory 
ve stanech.

JOSEF VONDRÁČEK

NEJLEPŠI POMOCNÍK  

ZALESAKA

Na táboře máte nejvhodliějšf příle
žitost ukázat chlapcům, jak zachá
zet se sekerkou, nožem i pilou. Ne
chceme vás, zkušenájší, příUS pouCo- 
vat, jen připomínáme na okraj:

•  Ukázalí jste chlapcům, co se může 
přihodit, není-li sekerka v pořád
ku? Jak se správně podává seker-, 
ka druhé osobě, aby při přejímání^ 
nedošlo ke zranění?

•  Ukažte chlapcům, jak se správně 
nosí sekerka po lese, po táboře i

’ jinde. «

•  Předveeřte chlapcům, Jak se brousí
. ‘ pilníkem, jak brouskem. Každý

^■j^^rádce družiny ať to,předvede svým 
chlapcům. Vysvětlete, proč je tře- 

.  >■ . ^
„.„ .I „r. I I I
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a; î|)saf 'uiaisig mXAopejod { af- geuzo ’uiauauis]d uiXu 
‘ if I§I6p 9P?eq A *fl aqnjp a ‘v  mauauis}d geuzo gpiui 
>ezXd lUAJd A Xqisn ‘Xjq luisegpz as Xuijnjp gua|g 
>[I{oq ‘nqgaisii qnoi iisiuin gpiuiBJXd ap;eq a uauipq 
jUJoq pod 'XpimujiXd pqsXcití nopnq o) — yuaiueq 
iipd 7 az9A qaaisjui iiasap eu abisbu  uiei uioiod
*01001X1101 oqoo|d igeisod ‘pJiaui qt en ?an (pp lap 
>]A jnau apq !aa{U8>iq 1 aouuis nisoJod Xioisuq d[pod

3 U N Á C K É  D R U Ž I N Y 3 U N Á C K É  D R U Ž I N Y

■Če r v e n e c  . •  m ě s íc  b o u ř i •  w o  • ČERVEN •  MÉSIC RŮ21 1970 O



:jpejod ui^uapjn a ^iidn^sod 66 
[̂OMO ^u&sdapajd mid e iiaeieAJeiu] ip^Aoinuiiu a 

^Aiiioupef >JBis Gu jlndnisBu Auiznjp ^Aoueig ‘U^jaj 
efny^Otun 9Ja)3f ‘gnosj^A qajUAO)Jods az j( AB]sas

•  liSONNVmS3§A Z iin o s  •

*( ,̂qa^ie|ez lasap eu auipifjj niuoi
Aui) i^JHiasap ug|bz ApemoJiiop {ui|a|$A iiop
•nqaa pn^op *ot{noip mb) a)(BJH ^^niPOM Biptua^

’jza}TA ‘^ag
-1$ ajA asauiA eu|dii>{S pjaíM nqoip iu^uiAa |s Aubj)s 
gqo e osnn Ofi qaasA 8)|zpqzoi nAoaz *niis{joqn |3 
-lajiaA qa^is qnoq ‘aipjjpods qa^ ‘ínuiui qj paji {os

*nJ{A8J op }nouq|UA j{8$ 
-noqod nAoaz as qad 8AJdax ’0|S|iu ^nagzn oiapaj^ 
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•  ZVONKOVÁ PŘEKÁŽKOVÁ ^
•  •  •  DRÁHA •  •  •

VÝBAVA: 20METROVÁ SŇORA (NEBO I DELŠÍ), 
30 KOLO (SLOUPKO) ROZNÉ VELIKOSTI, ZVONKY, 
l a h v e , ple c h o v k y  a  jiné  NADOBY S VODOU.

Překážkovou dráhu vytyčíme na nerovném, velice 
různorodém povrchu v šířce ási pěti metrů a délce 
dvaceti metrů. Překážky vybudujeme ze šňůry pro
pletené nejrůznějšim způsobem mezi sloupky, keři 
apod., ne však výše než 30 centimetrů nad zemí. Po-

•  •  • NA SLONA •  •  •

Vyznač na louce nebo na hříšti kruh velký v prů
měru asi pět metrů. Jeho hranici vyryjte, vysypte pís
kem, nebo na ni nakladte kameny. Potom se ceU 
družina zuje do bosa, rozestavíte se v kruhu a losem 
určíte toho, kdo bude představovat slona. A pak za
číná hra, při níž slon vyřazuje ostatní hráče tím, že 
jim šlápne na špičku nohy. Hráči před slonem cou
vají, uskakují, ale nesmějí překročit hranici kruhu.

Komu slon šlápne na špičku, ten odejde z kruhu. 
Každý se ovšem snaží vytrvat ve hře co nejdéle a do
kázat tím svou rychlost a mrštnost. Kdo zůstane 
v kruhu poslední, přebere příště úlohu slona.
•  „Na Slona” mohou hrát i dvě družiny současně 
v jednom kruhu. Každá určí ze svého středu jednoho 
„slona”, který má vyřadit všechny příslušníky d r u- 

é družiny. A prohraje ta strana, která bude dříve 
vybita do posledního muže.

NA SLONA

83

Dovedete sl představit ten báječný zmatek, který 
vypukne po zahajovacím signálu? Také tuto hru mů
žete hrát jen s chiapcl nebo děvčaty, pro něž zname
ná čest víc, než vítězství, a kteří bez váhání přiznají, 
ano, slon mi šlápl na špičku —  a ukázněné odejdon 
z krnhn ven.
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ZÁSOBNÍK HER NA LO U CE A V LESE

Za několik dní začnou prázdniny a většina junác* 
kých oddílů $é přestěliu[a na měsíc z města do pří
rody. V táboře bývá program přizpůsoben míštníin 
podmínkám. Je to doba velkých dobrodružných vý
prav, soutěží, her i tvrdé robinzonské práce. Všechny 
družiny se musí pcKlřIdit společnému ^ennímu rytmu, 
ale letní dny jsou velice dlouhé a skoro vždy zbude 
volná chvilka k samostatným družinovým podnikům. 
Dnešní dvojčíslo RADCE chceme věnovat jednmnu 
tématu — hrám, které jsou vhodné pro chlapecké 
i dívčí družiny. Hry jsou důležitou součásti všech 
schůzek v klubovně a v přírodě mají ještě význam
nější úlohu. Knížečka, kterou získáš z dnešní přílohy 
junáckého činovníka, se ti stane nepostradatelným 
pomocníkem nejen v táboře ve volných hodinách, ale 
i později na družinových vycházkách a výletech. Je 
tu shromážděno na 30 ber, většinou nových, nezná
mých. Mnohé z nich bude tvoje družina s chutí hrát 
i podruhé, potřetí, podesáté. Získáváš teoly zásobu 
drobných i velkých her na celý skautský rok.

tom na šňůru přivážeme zvonky, sklenice, láhve, 
plechovky s vodou apod. Členové mužstva musí pro
lézt překážkovou drahbu, aniž by některý zvonek 
zazněl, nebo se z některé nádoby vylila voda. Nejdří
ve bez časového limitu, později s časovým limitem.

•  •  •  ZÁVĚSNÝ MOST •  •  •
VÝBAVA: 20 METRO LANA''O PROMĚRU ASI DVOU 

GENTIMETRO 2X4 METRY LANA TÉHOŽ PROMĚRU, 
JEDNA PĚTIMETROVÁ TYC, HOROLEZECKÉ LANO 
NEBO 4 — 6 STARÝCH PNEUMATIK A PROVAZ.

Mezi dva stromy vzdálené od sebe asi B metru, 
uvážeme ve výšco přibližné čtyř metrů od země nej 
dříve provazové zábradlí, ke kterému potom přivá 
žeme vlastní závěsný most (pětimetrovou tyč). Vý 
stup a sestup na obou koncích u tromu upravíme po 
dle možnotf. Buď pomoci jednoduchého horolezecké 
ho lana na šplhání, máme-lí méně obratné chlapce 
připevníme na strom nad sebou svázané staré pneu
matiky, které výstup podstatně usnadní. Každé muž 
stvo přechází zvlášf, duba přechodu časově limito
vána.
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® •  •  p ř en á š en í v o d y  •  •  •
Potřebujeme dvfi vědra iia vodu, uiuísténd od sebe 

usí 15 metríi. Jedno z věder naplníme vodou, vedle 
postavíme džbán. Okolein závodníků je přenést vodu 
z jednoho vědra do druhého pomocí džbánu, při čemž 
džbán se musí nosit na hlavě. Časový linlit.

Jinou variantou )e závod dvou skupin se čtyřmi 
vedry a dvěma džbány. Rozhodující je, která skupina 
přenese vodu na hlavě nejen rychleji, ale také kdo 
rozleje méně' vody.

Třetí variantou je závod přenášení vody po slepu, 
80 zavázanýma očima. Vědra tentokrát postavíme od 
sebe maximálně pět metrů. Hra se hodí výborně pro 
horké dny na táboře. -jb-

•  •  •  ZÁVODY S BIDLEM •  •  •
Právě v tábore máme nejlepši příležitost využít 

nejrůznější druhy závodů s dřevěným bidlem. Bidlo 
podáváme nad hlavou, mezi ro/kroCenýma nohama, 
střídavě nad hlavou a po straně. Poslední z mužstva 
bidlo uchopí, předběhne před prvního v řadě a vše 
se opakuje, až se vystřídají všichni Členové mužstva. 
Výměnu mužstva možno opakovat například třikrát 
za sebou, aby závod trval déle.

Dalším druhem závodu s bidlem je běh kolem me* 
ty, vzdálené asi 20 m. Bidlo drží na každém konci je
den ze závodníků. U mety se první otáčí na místě, 
závodník nesoucí bidlo vzadu musí opsat kruh 
u poloměru délky bidla tak, aby při zpátečním běhu 
běžel první a závodník otáčející se pouze na místě 
běží potom na zadním konci. 108
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Za horkého letního odpoledne si zahrajte ve vodě 
bojovnou hru, kterou jsme se naučili ud chlapců 
z havajského souostroví. Družina se rozdělí do dvo
jic, v nichž jsou oba bojovníci stejně zdatní. Ve vodě 
po pás se každá dvojice pustí do křížku. Vyhraje ten, 
kdo potopí soupeřovu hlavu c e l o u  pod hladinu. 
Nesmi mu ji pod hladinou ovšem držet, stačí vieři- 
nové ponořeni.

Později přenes souboje do míst, kde je vody po 
prsa, nebo po krk — přinutíš tím bojovníky k pla
vání.

Snad není třeba připomínat, že při této hře (jako 
ostatně pořád) ručíš za bezpečnost své družiny. Ne
smí k ní nastoupit len, kdo nemá v pořádku uši.

á p á č s k á  h r á  s  k á m e n y  *
JeJf popis jsme před Časem objevili v knize M. E. 

Oplera o každodenním životě indiánského kmene 
Apačň.
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Vedetc-li nováčky a nmnůžete dosud spoléhat na 
jejích vypěstovanou skautskou čest, vytvořte pro 
každou družinu zvlážtní kruh. V obou kruzích bude 
stát proti družině jeden ze soupeřů. -A vedoucí získá 
lepSí přehled, nepoctivé jednáni se neztratí tak jako 
v jediném kruhu plném poskakujících postaviček.

•  •  •  BOJ O OBLÁZEK •  •  •

•  •  ZÁCHRANA LASEM •  •
Na 3 5metrovou vzdálenost se hází lasem, pří 

čemž je třel>a sinyčkt>u zachytit plechovku na hlavě 
zachraňovaného dřevěného panáka, ne ji pouze sra
zit. Každý závodník má deset hodů. Správný zásah, 
zachycení smyčkou, znamená pět bodů. jb-

]e to malajská hra a domorodci z kmene lloko jí 
říkají „blnnalayán**.

Rozděl družinu do dvojic tak, aby v každé byli 
přibližně stejně silní jedinci. První hráči vyznačí 
v trávě pískem metrový kruh a do jeho středu položí 
hladký oblázek velký jako dlaň. Potom zaujmou zá
kladní postavení — rozkročí se v kruhu tak. aby 
oblázek byl mezi jejich nohama.

Druzí sé zatím připraví k boji těsně vedle kruhu 
a na rádcův signál zaútočí. Mají je<líný úkol: zmoc
nit se soupeřova oblázku a vynést ho z kruhu. Jak
mile útočník drží oblázek v ruce a stojí mimo kruh, 
zvolá: Mámí Hra tím prd něho končí. Rádce sl zapí
še, kdo z útočníků splnil úkol nejdříve, kdo byl dru
hý atd.

Potom st útočníci promění úlohu s obránci a začí
ná dríilié kolo.

K této hře nastupte jen v plavkách a bosi. Obrán
ce smí bránit svůj oblázek všemi dovolenými způso
by — odrážet útočníka dlaněmi, tělem, popadnout se 
s ním do křížku, povalit lio na zem, odnést ho 
z kruhu atd. Nesmí brát oblázek do ruky, ale může 
Sí na něj sednout nebo ho přikrýt nohou. Otočník 
ovšem také-používá síly. Kopat, kousat, škrábat soó- 
peře je samozřejmě zakázáno.

Když bojuje o oblázek jen dvojice, rádce měří čas. 
Vyhraje ten, kdo se zmocní soupeřova oblázku v krát-' .

době. Q A

•  • STÍNOHRA •  •  •

Na podvečerní vycházce, případně za večerů v tá
boře hrajeme modifikaci známé hry na „světélka'\ 

Potřeby: 1 baterka, 2 čepice typu „kuliciť*, nebo 
dva kousky lálkovéhu či pleteného pruhu přes oči. 
Kvalita látky musí být taková, aby intenzívní světel
ný zdroj, tedy rozsvícená baterka, umožňoval hráči 
orientovat se podle tohoto zdroje, tj. podle jeho smě
ru; noniiálni předměty za šera však v podstatě zmizí.

Do hry nastupují dvojice: hráč si přetáhne přes oči 
kulich, nebo si zaváže oči látkou. Třetí, neutrální 
hráč ze vzdálenosti asi 10 metrů rozsvítí baterku a oba 
hráči se vydají za světlem. Před hrou upozorníme 
hráče, aby si dali pozor na terénní překážky. Pocho
pitelně, že hru nehrajeme ve stržích nebo u hluboké 
řeky. V létě budeme hrát spíše na terénu rovném, 
louce, pasece. Neutrální hráč se světlem zná předem 
určitý cíl (asi 50 m od východiska), a když se k to
muto čili s oklikami přiblíží, stačí, když vykřikne 
„CíT*. nechá světlo rozsvícené a vyčká na dvojicí sou
těžících. Kdo doběhne do cíle první, vyhrává. Vítěze 
ze dvojíc necháme běžet v druhém kole, pak vítěze 
druhého kola v semifinále nebo finále. Pak vyhlásí- 

IQ Q m e  „oddílového stínobéžce**. -Ma-
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î stBÍ 'lUiBAigA pnína^oiod OJ[zju s piAOJoq nouaAUJiod 
BJoqpí oiiaiBpau gjAalqo ?b ‘njq o)tn bu yaraodBzaN

•  •  •  AXV;^ldO VN •  •  •

3 0   ̂ oiigjam^u jinoM U9?hsdz a3Í q\ aguisaí 'jinOH
noAS )ipoq gn juisau e uazejAA j^iep z a( aaAO[ 
ýuagesBZ 'íraaiTioJí lui^AOJjdsd jnpd iidju od apnq —- 
ílupjq aapez as Aai ‘u^dnop miijAi a^ igiiqijd as ag|[ 
►jsaí ÍIZ91JA zaq J3UOH bjh ‘nopfeuau bai pAOf ?ApM

•ndojs noAS
)peuzo B aioza; $ap oqau QJISP-iq Jpd inaz eu 

)l)'sndn iiaiaojx od jsnui *pu3)§pauz
gupoq oqau ppjA) BpQd e( apx ‘apn§A eiv '^upgo 
J32 afnjBAod 9Apjd 01 oqau iignd *ieAA<i3{s
aginiai es Aaq 'jfaj^pdAA oq gs *nA{ od „naj[)s“ nojaix 
‘linou noAOJídsd noitpaf uafojqzo af ^pgaji 'ndojs 
oqaf afnpais 8 Auignjp ^laiAqz |zbj^a cujii bz ^qop op ;

‘poq uapa( aueisop ‘apf 
1-80 nqi^q opM -fS^d iu;sb]a eu ajejq ^pge}i ' ( qibja^a 
9Q|d aaased eu eqaji) U|AOjpi e Qqn<iP ‘abji aiSongp 
op Auejjs 9uzpJ eu ^udnisod |{ íazpq e nqi^q 
napal naj |s AUJdijj *gtujoj |$;sojd|au a }pjq aAJdod 
„ 9I9q8 9l9qS“ njq iqooi sAq ag ‘pngOK 'Aiq pazQj ez 
a|n;^Aod qsAop ^uaa^Asezan af ag ‘qa^uSUPO 9u 
fiaaf9ZA Apqan e U9Uiqo npej ||oi az^oi e jq  ppgex 

*l$npzAO 9A|uz}jd ][a)S91AZ ||nzoAea fqos o Ames 
gn agoiojd ‘XAZfu inpoAQd uifjq lu^ulaAHozja ampA 
t-pqaanod ip9J spo n *„919(1̂  9I9q^" a|nnaui| e jq o;e; 
88 nqXzel iu9pojouiop a :}S0ABni|(ez piein 9pa{ v

*u9Ja) ^i)80Jez pisnq ‘^upafq 
i.8jdan pogamqs lejqiA $;snai uio;od ais ‘anp oqfi 
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•  •  VA1 VN Á01  •  •  o

Nejdřív se vypravte k potoku nebo k řece a pátrejte 
po plochých ohlazených kamenech velkých přibližné 
jako dlafí. Každý hráč iná mít takové diskovité ka
meny dva. Potom vyhrabte na louce okrouhlou jam
ku o průměru i hloubce asi 25 cm. Deset metrů od 
jamky vyznačte čáru. Pak rozlosujte pořadí, v něinž 
budete házet v prvním kole.

Nejdřív hodí všichni od čáry k jamce jeden kámen, 
d když se vystřídáte, házíte druhým kámenem. Nako
nec výkony zhodnotíte podle této tabulky:
V jamce není žádný kámen; ten, který leží

nejblíž u^jamky.......................................... 1 bod
Má-li jeden hráč o b a  své kameny blíž 

k jamce, než jsou kameny všech ostatních
hráčů, získává  ....................................  2 body

jeden kámen v jamce - jeho majitel dostane 
Dva kameny j e d n o h o  hráče v jamce...
Jsou-li v jamce dva kameny patřící r ů z 

n ý m  hráčům, nezískává žádný bod ani . 
jeden, ani druhý.

Jestliže k dvéma kamenům přibude do jam
ky třetí kámen, dostane jeho vlastník ob
vykle .........................................................

K a^ý další kámen (čtvrtý, pátý atd.) v jam
ce anuluje právo předcházejícího kame
nu na 4 body, a tyto body získává majitel 
kamene, který spadl do jamky poslední.
Tato bodovací tabulka platila skutečné mezi Apači, 

á my se podle ní řídíme, i když bychom sl ji mohli 
volné upravit.

Indiáni hrávali do 12 bodů — kdo je získal nej
dřív, zvítězil.

Podle bodovací tabulky jsi poznal, že jistou výho
du mají hráči, kteří nastupuji k hodům poslední. 
Proto přeď každým dalším kolem stanov nové pořadí 
hodů. Kdo měl kámen v jamce nebo nejblíž jamky, 
bude házet poslední, kdo měl kámen nejdál Od jam
ky, nastupuje prvnt 86

4 body 
10 bodů

4 body

•  •  SOUTĚŽ VOZATATŮ •  ®
Četu jste Marešovu kniha „Stromy rostou do ne

be**? Je v ní popsána zajímavá hra. Kolem tábora 
vede slalomová tra(, vytyčená plechovkami, pruty, 
kameny. Touto tratí projíždějí vozatajové s koěským 
spřežením, jak kdysi dávno na řeckých olympijských 
hrách jezdívali o závod na hippodromu. Vůz — to je 
malý dvoukolák, na němž se ráno vozí z vesnice mlé
ko. Koně zastupuje člověk. Má zavázané oči, vozataj 
ho řídí z vozíku provázkovými opratěmi. Když lehce 
zatáhne za provázek upevněný k levému zápěstí, při
kazuje tím: Zahni mírně doleva. Když zatáhne dva
krát silně za provázek připevněný k pravému zápěstí, 
znamená to: Zahni ostře vpravo!

SOUTĚŽ VOZATAJŮ
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Snad jste už pochopili, že všechny dvojice soutěží, 
která projede k cíli v nejkratším Čase a vyhne se 
všem překážkám.

Co kdybyste tuto zajímavou hru připravili pro celý 
tábor?



•eAzXX oqau 9pns :^idaz as iuo)ud e Q^adnos
az ntnaja]}|9u is^d iiouajAOZ azpifn e n>|nj aui|S|XA 
ni|a|ui8)| }sa; ;̂ e uapal aueip op a^Aas 'iCsdB>| op lUfiu 
i^OfA ’91soJfl 33i|aA iiosi — 8|p|AeJd pa) v

’nA8|d
-pa ui)up;j uipugasfd a )rao;;^jXa |i|ooi a3(8| *Á}|uiue>| 
is|9U)|pdfaa |eAopjeiuoji|s noqan — nopns ojd Xp;̂ e)| 
{s o)Ojd ‘)pj)(a3)A ataiaejA as ajq aABuijfez ap;jc>| a>f 
ijqniiue^ qa^nazBiqo Xpuii ‘(ndnqeti z nisJAeu r^d) 
qaiaj|d«d a qaXaaieq nuuquoq Xpqpu i|eAi;̂ n aiust 
aijppo A spu n 'n)piupajd qa^uqojp lapnisd asdeq a 
Nqipgaz bu pin gpjq ^p^e» npoqaod oqaqiin|p ez 
liABqod a^nio pqan ^  ppns nojq as euf^iup afoAX

'pnpíp
-•1 qa^qaijauiBoJaAas Xuaiuq lui^uzpj {zaui f paiq 
-i^ eo  Xnpiuqo |(aj i[ssdez aiaiejpqs ! !Í !1Ba
•pjq ‘{)9p nafau v  'Fiajeis p[aa od qaanpaipAS qaasA 
3A peus Dpp yCifAsq as noJaiq *ajq pae)sejd oi af

•  •  •  V H 3 I1  —  v < in s  •  •  •

('HAOuz aiuafi;^nod aí 9)$]jd a 
)S3iqs p|a)GAopaispno3d nopnq a( o)OJd ',/sigGiiz 
pGAodois" pqajp )sop nosí b|ozbj la^iucuzodj

'A9)jui Aa| af
qajzGspz qaag) od ‘lugtio.iod oqaí az o) auiafn^nAOií

oe nqs laijadnos fqfu$n|S|4d nazipaz iqinq aaz8{eu inan
vApM (aanj a $)^p — nouedno|oaa ppedfjd o)iuo) a 
— n)finq noqiup *9)s)ai au nqop noiaa od s?Ap)snz 
i|) aqo)  ̂ )e)sop |d s as i;^aas a aqas ii rl aíXjqs 
*ap|en nqinq op>| *)zejXA paaq |d ez iaidnqš aqo e 
D|)$noq D9U1Z op lueqga tuaqnoiqo oi^qzja nq|nq 
ínonedno|o) nonq Xq|OA qailal aipod Apa) sípoqi^A

v v -Ol- v ».g w vMíílD

ioqzjN :pe{qHil
•en lAodpo qjoiag^a |Iaj ^oqziu oqan ‘oqosXA :Xn 
-|dnqs 9qnjp $^)daz as mo)od Í?Ufl :pe|q;^dea — aq 
>}U|8g9n oqaAS X)sp )Aodpo au|dnqs idaj^ ^pnq oqau 
9UiaQ ;nqzp)o puidnqs fUAjd s|;̂ o|od X) e *aqa) uiaf 
-oq lABisazoJ as Xofdnqs pqo Xuidnqs pn^agod pula)s 
pAp ao nui^njp ippzoj q e j lunq qoaaod pqnjp ea 
‘ ladnnio nopaf *Xq(nq aAOJ)auii)naa)iaaaAp pAp |s ABjd 
•fid 'nadeiqa qoXqaijje po nfgnau as auisí njq o)nx

•  •  v)iinH  v iia  v  VNuap •  •

*(Xp9[oqog nqtnqa) au oqau ‘a^pinos 
pBAOpóq pAOJoqp) op Xpoq £ au pajqydau) nupui 
-po noiiqoJp noHaípu au noqzpqnod §u)SaiA aí ^.)e)q 
'qa)Sll uapaí )nouiiJ)po jois 'Xqg^A 0)p) op laqidpXA 
ijapod as lUDoq *^p;?a)i *Qq)sH h^zoas (Xm^tup i)sou 
')apz a i)sou;^])qo gudn)S a]pod) i$^a pAOJ)auij)ad 
>]j) A lUAedn a qauiuiq ^{oq Xqua) ajoqp) n joqXa

'nmjpiap o)sjiu
)|dno)9od isnui 'auznoiqs opx *)3Uiui mipaí nqni^d z

c^ovku přidržovat rukama, proto stačilo docela má- 
lo a už vám voda crčela za krkem. Když vám ple
chovka spadla, museli Jste přerušit boj a doběhnout 
sl pro novou vodu.

Za táborem byl malý březový hajek zarostlý vře
sem, plný dolikú a kamení. Zatím co ostatní Lachtani 
Škrabali brambory, kormidelník posbíral všechny ple
chovky a poschovával je v lesíku. Některé položil do 
vřesu, jiné pověsil na stromy, třeba až do korun. Po
tom se vrátil do tábora a řekl: „Připravte sl každý 
deset brambor. Až je čistě olmipete, můžete vyrazit 
do lesíka a pátrat po plechovkách. Kdo jich přinese 
nejvíc, nemusí s námi už dál škrábat a může si vy
jet na Medúze na jezero." Medúza byla naše malá 
plachetnice, a protože právě začal foukat od západu 
vítr, byla to lákavá odměna. Přál bych vám vidět to 
tempo, s Jakým posádka začala škrábat tu desítku 
bramborů — každý chtěl vyrazit za plechovkami co 
nejdřív, aby měl větší naději, že jich najde nejvíc 
a získá tím právo k projížcrce na Medúze.

..Plechovkové hry" se rozšířily 1 clo ostatních po
sádek, s oblibou je hrávaly kuchařské denní služby. 
Kormidelník Mrožň potopil za horkého dne deset ple
chovek nedaleko přístavu. Byla tam asi dvoumetrová 
hloubka a písečné dno. Pirát je ponořit dnem vzhůru, 

a všichni Mroži společně po nich pátrali, potápěli 
SR pro ně a vynášeli je na břeh. Kdo jich vylovil nej
víc, měl právo ponořit plechovky v příští hře.

To se rozumí. Že sl kuchařská služba nehrála 
v Jednom kuse, ale jen když vyšetřila trochu času. 
Taková koupel spojená s potápěčskou hrou byla za 
žhavého Červencového dne příjemným osvěžením.

Vymysli sám pro svou družinu drobné závody, nebo 
i větší hru s plechovkami od konzerv. Možností je 
víc než dost, jen trochu namáhej mozek. Dobrý rádce 
musí umět vykouzlit hru nebo závod vždy, všude a se 
vším. -|Q 0

•  •  •  SLEPÝ STRÁŽCE •  •  •
Postavte se do nevelkého kruhu, který bude mít 

v pruměro asi 3 m, vyberte jednoho strážce, zavažte 
mu oči šátkem a potom se očíslujte. Slepý strážce 
se bude pohybovat uvnitř kruhu a čas od času vyvolá 
dvě čísla (například: Jedna — sedmtj Nositelé těchto 
čísel si musí do třiceti vteřin vyměnit navzájem 
místo. Mohou přitom procházet jen vnitřkem kruhu. 
Slepý strážce je při výměně míst chytá. Koho se 
dotkne, ten se stává strážcem a strážce přebírá jeho 
Číslo.

Nemusíme snad zdůrazňovat, že slepý strážce sku
tečně nesmí vidět — ani obrysy postav — jinak hra 
ztrácí smysl. I na takové maličkosti se pozná, jaký 
kdo je. Skutečný skaut bez připomínání sám hlásí, 
počkejte, šátek se ml uvolnil, vidím. A hned závadu 
odstraní. Doufám, Že i tvoje družina je složena ze 
skautů a ne z chlapců nebo děvčat, kteří jsou jen 
n skautů.
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•  •  •  NOČNÍ SOUBOJ •  •  •
Poprvé Jsme jej hráli v temné sklepn! klubovně, 

když jsmé zhasil Svétlo, proměnil ̂ sé slunečný den 
v hlubokou noc. Všichni jsme měli ža pasem na pra
vém' boku zastrčený skautský šátek.' Šátek byl zasu
nut za páskem jedním cípem, a víc než dvěma třeti
nami volně splýval. Na rádcův signál začal tvrdý boj 
^  všichni bojovali proti všem. Kdo přišel o svůj Šá
tek, byl z další bitvy vyřazen a''sédl si ke zdí na 
lavici. Hra trvala tak dlouho, dokud nezůstal na 
kolbišti jediný vítěz.

Tento princip boje patři ke starým skautským 
hrám, ale obyčejně se využíval za bílého dne. Za 
tmy to pro nás byla docela'nová; neznámá hra. Oblí
bili jsme sl ji natolik, Že jsme ji přivezli i na tábor, 
a hrajeme ji se zavázanýma očima. Každý bojovník 
musí ^ás od času hlasem oznámit, žě ještě pokračuje 
ve hře, a tím současně upozornit ostatní na svou po
lohu. Každý si ovšem vybere svůj zvukový signál, 
u nás někdo prostě jen zařve, Vlk vždycky vyje jako 
vlk, Orlík vydává jakýsi Indiánský pokřik. Je to za
jímavá, veselá hra.

•  •  •  HRA GAUČŮ •
{

Jistě jsi DŽ slyšel o jihoamerických pastevcích, 
kterým se říká gauCové. Tak jako na severu kovbo
jové uměli znamenitě zacházet s lasem, jihoamerický 
gaučo mistrné vládl dlouhým koženým bičem.

Upevni na silnější prut dlouhý pevný provaz, 
a s tímto bičem pak vyzkoušej zručnost své družiny. 
Zatluč H tábora kůl. tak, aby vyčníval ze země asi 
metr. Na vrchol kůlu polož malý míček, vysyp pís
kem kolem kůlu kruh s poloměrem o něco menším, 
než je délka biče. Potom předej biC prvnímu „gau- 88

zastavila nejdál, zvítězil. A kdo JI dokoulel nejmenší 
vzdálenost, ten musel vzít vítěze na záda a obejet 
s ním jednou celý tábor.

Potom zas jednotlivci soutěžili v p ř e n á š e n i  
p l e c h o v e k  od kuchyně k táborové bráně. Každý 
nesl pyramidu deseti plechovek najednou, a když mu 
některá spadla, musel se zastavit, plechovku zved
nout a teprve pak směl pokračovat v cestě. Kormi
delník stopoval každému čas. Kdo měl čas nejhorší 
musel toho dne drhnout po večeři hrnce.

Potom navrhl Sumec jinou hru — soutěž. Každý sí 
nasbíral třicet kamínků velkých asi jako kulička, 
družina se rozdělila do dvojic, dvojice se rozsadily do 
trávy (oba hráči čelem proti sobě ve dvoumetrové 
vzdálenosti, svou plechovku mezi roztaženýma no
hama). A teď střídavé házel jeden a druhý a snažili 
se vhodit co nejvíc kamínků do soupeřovy plechov
ky. Kdo prohrál, musel utíkat na stráů a přinést ví
tězi deset zralých červených jahod.

Tohle byly jen drobné závody, ale pak se začaly 
uplatňovat skutečné hry. Nejdřív jedna bojová. Každý 
si nabral do své plechovky 2 jezera vodu a plechov
ku sl postavil na hlavu. A strhla se bitva všech proti 
všem. Každý hleděl strčit do některého z protivníků, 
nebo ho aspoň přinutit k ukvapenému pohybu a při*  ̂

'lO ^PfQ V it mu tak malou sprchu. Nikdo si nesměl ple-
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jUNÁCKA VÝŽIVA
Mudr. Ladislav Filip, docent Karlovy university, složil první 

kuchařskou odborku, při niž ochutnával A. B. Svojsík v rúce 
ISIS. Vařil v řarié ukéskových (áhorO za první světové války. 
Jako lékař studoval a sledoval. výživu. Habilitační přednášku 
měl na téma „Konccntračnické stravy a Je|ich léčebné schop- 
nosti“  a později byi dietologem lázni Poděbrady. Zasazoval 
se za „přírodní stravu*' a dostal se tak do „složité** situacú, 
ale vědecky zvítězil. Rád by výsledky své práce zanechal 
skautěm jako dědictví po své generaci, která je nyní Členy 
Svojsfkova oddílu. Říká: „Vedoucí mají chápat přírodu jako 
učitelku, nejen jako míleoku**.

Před 60 lety nás přivedl A. B. Svojsík k matce přírodě 
do lesů a hájů. Ta dnes na náš žádá, jako přísná, ale mi
lující matka, abychom se od ní učili a její zásady hájili.

Co nám určila k výživě? „Rozmanité druhy bylin a stro
moví a plody se semeny“.

My je ale raději jako sladké kompoty. Zlatému zrnu pše
nic utneme klíček (což je rostlinný mozek) a stáhneme 
mu kůži (otruby), kterou krmíme pak dobytek a my mlsá
me bílou mouku. Pak nám ovšem chybí B vitamín, takže 
jsme ohroženi nemoci Beri-Beri a máme v koutcích úst 
ty nepříjemné bolístky. Podobně z mléka sebereme smeta
nu, s cukrem vyrobíme Smetánek a divíme se, že se nám 
kazí zuby a tloustneme. Vápník vylejeme se syrovátkou 
a naříkáme na slabé kosti a měkkou páteř. Čerstvého ovoce 
a zeleniny máme mizivě a podobáme se hynoucím členům 
polárních výprav z počátku tohoto století.

Poučky, které dítě přírody dostalo od své matky, znějí 
asi takto:

1. 2ív se syrovou stravou. Jen pan Člověk smaži a praží.
2. Játra a většina vnitřnosti i krev jsou zásobárnami vi

taminů a jsou hodnotnější než maso.
3. Nerozděluj přírodní potravu. Neděl zrno na otruby 

a běl, nýbrž sněz oboji. Nevylévej syrovátku, děláŠ-li tva
roh. Je v ní vápník.

4. Jez pestře, rozmanitě, a barevné potraviny. Bílé Jsou 
kromě mléka jalové.

5. Ke kyselinotvornému masu, vejcím, a tuku přidej vždy 
zásadotvorný brambor, zeleninu a ovoce.

6. Setři cukrem co nejvíc. Nebudeš tloustnout, mít ne
pravý hlad a nebudou se tl třást při něm kolena.

7. Upravuj potravu co nejšetrnéji. Máčeni a vysoká 
teplota ji ničí. Co lze sníst syrové, jez tak: ovoce, zelenina, 
mléko, tvaroh, sýr, ovesné vločky, Žloutky, játra. Oheň 
používej jen k vařeni čí dušení, ale varuj se smažit a pra
žit. Peč jen o svátku.

8. Civilizované stravě chybí vitamíny a nerosty a je plna 
jedů z pole, skladů, konzerváren a proto konzervu užij 
jen v nouzi.

Pro letošní tábor z toho odvoď tyto důsledky:
1. Pšeničnou mouku vždy smíchej s jednou desetinou so

jové. Získáš B vitamin.
2. Vitamin C a A obstaráš, když denně budeš snídat Čaj 

Šípkový. Nebo také ze smrkových letorostů. Také je dudají 
jahody. Černý rybíz, rajčata, petrželka, pažítka, kopr a 
kapusta.

3. Vápník seženeš v tvarohu, syrovátce, sýrech, máku, 
sóji, luštěninách a oříškách.

4. Z ovesných vloček upravuj denně syrovou ovesno-  ̂
ovocnou kaši. Získáš Um vitamíny E, B, a vápník a bíl
koviny.

5. Polévky zahušťuj syrovým strouhaným bramborem, 
vločkami z ovsa, lněným rozdrceným semínkem, lžíci sme
tany, ale nikdy jíškou.

6. Pravidelně sbírejte lesní plodiny a upravujte je s me
dem a smetanou k večeří s vdolkem z cclozrnné mouky 
či šrotu od JZD.

7. Masti smetanou navrch nebo směsí poloviny másla a 
slunečnicového oleje. Sádlem Šetři a také jej míchej s ole
jem. Ten dej čistý na saláty, do pečivá nebo do tvaroho
vých rozliud. Je to nejzdravější tuk.

8. Syrová hovězí játra podej jednou týdně jako předkrm 
v podobě syrových játrových knedlíčků. Správně okořeň I

9. Slaď co nejméně, ale medem, sladem, mrkví, ovocem.
10. Maso připravuj nejspíše jako dušené so zeleninou. 

Můžeš-li předlož i tatarský biftek.
11. Neboj se koření, ale všeho s mírou! Česnek, cibuli!
12. Vejce chutnají syrové v tvarohu, majonéze, tatarské 

omáčce. Šlehej |e do polévek, podávej na měkko, ztracená.
13. V horku místo polévky začínej salátem, popř. nasbí

raným: šťovík, kopr, řeřišnice luční či potoční, čekanka, 
lopucbopenec, fialka, řepka a|.

14. Stejnou službu jako maso prokáže tělu tvaroh, luš
těniny, celé obilní zrno. Kombinuj Špenát se zrnem, bram
bory s vejcem, luštěniny s obilninami a bramborem,
8 droždím. Tyto kombinace jsou stejně hodnotné jako 
maso. Tak žijí Indiáni ve střední a jižní Americe, Cíňani, 
Indové a|. Ty máš nad to mléko a výrobky z nich.

15. Ryby zvláště mořské, patři k přírodní stravě. Ale 
jen přírodně upravené: vařené v marinádě, dušené, vo 
vlastni šťávě, rajčatech. V olejovkách je těžko stravitelný 
přepálený olej. Ty nekupuj.

TYTO ZASAOY PklRQDNt STRAVY ZNAj! POKROKOVÍ LÉKAŘI 
ZE STUDIA A PRIMITIVNÍ NARODY JE MAJI VEPSANÝ V KRVI, 
srdcích a zvycích, to se od nich nauč a dej DÁL!

MUDr. LADISLAV FILIP -  BRACHA
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ba mít sekerku i nůž neustále 
ostré, proč je lepší časté přejeti 
brouskem než namáhavé broušení 
v dlouhých intervalech,

•  Ukažte, jak se řeže a štípe dříví, 
na obyčejný oheň, jak na táborák.

•  Vysvětlete a znovu opakujte, jaké
škody způsobí lidé, kteří svévolně

zatínají sekerky do živých stromů 
a nožem ořezávají kůru stromů.

\
•  Někteří chlapci s oblibou vrhají no

že do určitých dřevěných předmě
tů, terčů, jiní zase zasekávají no
že do země. K těmto zábavám však 
dobrý nůž nemá nikdy sloužit!

•  Starší junáci a roveři zde mají je
dinečnou příležitost natočit pouta
vý a přitom vysoce poučný film 
jak užívat sekerku, nůž a pilu, jak 
tyto nástroje brousit, jak s nimi 
zacházet a co s nimi naopak ne
dělat, jak nekazit jejich ostří.

•  Nezapomeňte ani na třetího pomoc
níka v lese, dobrou pilu.

•  Jak správně používá zálesák pilu, 
vidíte na přiložených kresbách.

•  Proč to všechno připomínáme^ i 
když jistě většina z vás základní 
zásady zná? UNESCO vyhlásilo 
rok 1970 za Mezinárodni rok 
ochrany přírody. Proto ani naši- 
junáci nesmí zůstat pozadu. —jh— FOTO s. Šebek



NA p o s l e d n í  N l i D C E  •  l l * í  ' • 'O IK E R
Sedéi jsem u hasnoucího ohne, jenž 

probleskoval jen chvilemi zpod husté
ho popelového povlaku. Nad hlavou 
mi liše šuměly větve a sestrásaly smut
ně neviditelné krůpěje melancholicky 
pleskající o rozvlhlou lesní prsť.

Byla ještě tma a ráno se dalo jen 
tušit v těch hlubinách rozplakaného 
lesa. Nade mnou plulo oblaka. Těžká, 
beznadějná.

Dumal jsem u posledního našeho tá
borového ohně na poslední své tábo
rové hlídce. Necítil jsem chlad, jen pří
tomnost čehosi smutného — rozloučení. 
Tábor přede mnou, zahalený v nočn' 
mlhu, spal. Lelela tu práce šestí neděl, 
výsledek namáhání a vytrvalosti, o po
tom radostné sídlo junáctvi. Co dojmů 
bylo zatajeno v těch stromech veliká
nech, v jejichž stínu se krčily naše do
mečky I O  kolíka zdrojích radosti šeptol 
potůček, tise zurčící kolem snícího tá 
bora! Zítra touto dobou bude tu již 
pusto a tes bude šelestit nad troskami 
bývalého tábora.

Jak velice jsem se změnil od svého 
příchodu I

Vidím se, tesknícího nováčka, rozmr
zelého namáhavou prací a prvními ne
zdary a strastmi. S úsměvem na rety 
vzcházejí mi vzpomínky na první tábo
rové dny. Byl jsem tehdy nezkušený a 
neotužilý a prvotní mé nadšení a horli
vost uhasínaly, jakmile narazily na tvr
dou, trvalou prácí.

Nezbytnost opatřit potraviny, vybudo
vat tábor vzdorující bouřím a přívalům 
hnala nás všechny k dílu. Vůdce praco
val svorně s námi, ale podmínek tu
hých nám neulehčovol. Naopak, rozkaz 
použít na místě prken při stavbách 
stromků, jež bylo nám v houštináclr 
káceti a zpracovati, znamenalo nový 
kus tuhé práce. Někdy, unaven, vzpo- 
minol jsem s lítostí na domov, zvláště 
když stalý déšť a zachmuřená oblaka 
sklíčila nós nováčky tomu nezvyklé.

Co však mě drželo a hnalo kupředu, 
byl zájem o tuto robinsonádu o má 
hrdost. Nedal jsem no sobě znátí po
citů, jenž mnou tehdy prochvívaly. Sne- 
sou-lí to ostatní, vytrvám rovněž. Po
vaha má nesnese, abych stál na místě 
posledním. A hrdost tato pomáhala mí 
přemoci zženštilost.

Tak vzpomínal jsem na své začátky 
skautováni a cítil přitom hřejivou ra
dost z klidného vědomí své dnešní zdat
ností.

Na východě, kde světleji prokukovala 
paseka, počalo svítat. Toké nade mnou 
trochu se rozbřesklo. Déšť ustal, jen 
chvílemi setřásal ze stromů bezbarvé 
kapky. Pomalu zvedaly se známé obry
sy naších vkusných domků se stanovými 
střechami. Také ptáček se kdesi ozval; 
však jen jako ze sponí, hned zase 
umlkl.

 ̂Zahalil jsem se úžeji do svého pláš
tě, neboť zavonul chladný větřík. Vzpo
mněl jsem dnů, kdy zasvitlo slunce po

dlouhé době do tábora. Les oblitý zla
tými paprsky opojně voněl. V zeleném 
hojjŠtí míhala se bujná, růžová těla 
Prvotní potíže práce pomalu mizely a 
vše šlo mnohem lehčeji. Cítil jsem již 
radost a hrdost, když řemeslné výrobky 
mé nabývaly kýženého tvaru. Cosi no
vého, ze spánku sluncem probuzeno; 
počalo ve mně klíčit. Byla to radost z 
práce, láska k zdrovému životu silných, 
otužilých. Cítil jsem v žílách novou krev 
-  krev bujnou a zdrovou.

FOTO: I.. ZELINKA
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Vycházky lesem bujně vonícím, první 
úspěchy v napínavých hrách junáckých, 
vážné rozhovory při táborových ohních 
a při procházkách konaných s vůdcem 
po tichých lesních cestách, odkud vý 
hled byl na mohutný památník české 
minulosti -  hrad Lipnici v září hoříc - 
ho západu temně se rýsující, veselé 
„černé hodinky*' na lavičkách zrobe- 
ných kol kamen, příhody z veselých vy
cházek společných a zkušebních cest, 
konaných daleko do okolního kraje, 
hodiny odpočinku věnované líčení na
šeho života a skicováni táborových 
i okolních pamětihodnosti, radosti pro
zářené sluncem, noci tichého dumóní
0 nebe, to noční, ohromné nebe, kmí- 
tojíci tisíci hvězd — to vše, vše již konči. 
Vrátíme se opět do všedního městské
ho života.

Vzadu počalo se paseka probouzet 
a slunce počalo poznenáhlu vystupovat! 
z těžkých mlh. Ozval se ptáček tu i tam. 
Zdálo se, jako by jásavá radost roz
prostřela své roucho no vrcholcích stro
mů. Mraky se trhaly a leckde ukázal se
1 kousíček bledého azuru.

V lese však, kde jsem seděl, bylo do
sud šero. Vstal jsem, protáhl ztuhlé údy 
a prošel táborem. Stál tu dosud ténoěl 
netknut. Kamna stóla, jako by měla v .̂ 
držet ještě sto let, a stany, rozestavené 
v půlkruhu kolem náměstíčka, jemui 
jsme hrdě přezdívali „forum"i snily ješ
tě o dlouhém životě. U kuchyně stojíci 
sklep se hrdě tyčil až k prvním větvím 
okolostojicich stromů. A nahoře na stro
mě dosud vlaje naše červenobílá vlajka.

Usedl jsem na pohodlné březové 
křeslo, vlastní rukou zrobené, a rozhlí
žel se kolem, chtěje si vštípiti v paměť 
každý rys milého tábora, a bylo mi 
tiudno vzpomenouti, že vše to bude v 
několika hodinách zbořeno.

A zase vznášely se nade mnou obra
zy toho veselého skautského žívoto. 
Vždyť později každá námaha přemá
hala se hravě písní a smíchem a vše 
šlo lehce, hravě. Stačilo jen se usmát, 
zazpívat si.

Však teď, hlídaje tábor, usmát se 
nemohu. Je mí tak líto opouštěl drahý 
náš tábor, v němž tak rychle zvykli 
jsme si říkati „doma", Finis laetítiae.

Však přece. Neodejdu odtud s prázd
nou. Nejen krásné vzpomínky pro chví
le snění, také tvrdší pěstě a otužileíši 
tělo připravené snášet! námahy i proti
venství. Táborového ducha, ducha vese
lých písní, zdraví a práce vezmeme vši
chni s sebou.

Rozbřesklo se docela. Les jest již 
vzhůru. Slunce prokukuje a háže no 
stromy zlato. Krvavé — poslední. Jest 
čas budit! ostatní.

Vstávám a jdu budit k poslednímu 
tóborovému jitru.

Z tábora 18. praž. oddílu poblíž Lip
nice nad Sáz. 1916. •  Jiří V/olker 
(Prostějov) •



TÁBOROVÝ OHEŇ
není divadlo v běžném slova smy

slu, ale shromáždění pfátel kolem 
ohně, kteří spolu prožili celý den a 
budou spát pod stejnými stany.

Prod dávnými veky se zrodil právě 
u ohně tanec, první zpěv a první pan
tomimy a vyprávění. Táborový oheň 
si má uchovat vlastní styl a pořad. 
Není am divadlem, ani rozhlasem, ani 
filmovým představením, jak řekl je
den ze zakladatelů Comédiens Routi- 
ers (skautské divadelní skupiny) 
Louis Simon ve svých Hrách u táboro
vého ohně. Uděláte dobře, když si 
lato slovQ vštípíte pevně do své pa
měti.

OHEŇ

l) obné přichystejte vydatnou zá
sobu di*cva. I tehdy, když potřebujete 
rychlé osvětlení, přikládejte postupně. 
Pozor: mějte na zřeteli směr kouře, 
abyste neobtěžovali účastníky dýmem 
a aby plameny a jiskry nezapálily 
blízký les.

UMÍSTĚNÍ OHNĚ

Rozlučte se se zvykem zakládat 
táborový oheii uprostřed tábora a 
spise jej umístěte v romantickém pro
středí, na břehu řeky, na pasece, me
zí skalami opod.

Í9-U oficň umístěn u přirozeného 
pozadí, mánie mezi tímto pozadím a 
ohněm přirozené jeviště. Pořádáine-li 
velké-tihně s větším počtem účastní
ků, ohraničí přirozenou scénu dva 
ohně.

ÚČASTNICI:

j.sou střídavé herci i diváky. Oblečení 
diváku: na blavě skautský šátek, přes

ramena přehozená pokrývka zdobená 
barevnými stuhami vhodně sladěnými 
Oblečení hercu: je věci fantazie a bo
hatosti materiálu.

PORAD

Vedoucí programu se stará o hlad
ký průběh, uvádí jednotlivé výstupy, 
navrhuje písně, a řídi skandovaný 
potlesk. S družinami sestavuje pro
gram: výstupy družin nebo profesio
nálních autorů.

Pořad u táborového ohně má být:
— připravený
— pestrý a liarinoiilcký, každý výstup

se musí lišit od druhého a rychle 
za sebou následovat •

— plynulý s určitou gradací: od ve
selého výstupu od frašky se pře
chází k výstupům vážnějším a kon
čí se slovy vedoucího a mlčeiiím 
při řeřavějících uhlících . . .

— vkusný . . .  zde musíme znovu opa
kovat: žádné vulgárnosti, žádné 
Šroubované žerty, které již nero
zesmějí ani nováčka. Jednoduché, 
prosté hry, na které stačíte.

HOSTĚ
Zdvořilost nesmí být prázdným po

jmem pro junáky ani pro skautky. Ke 
skončeni tábora pozvou na táborový 
oheň všechno obyvatelstvo z vesnice. 
Ale pozor! Věc vyžaduje takt, bezvad
ný program a vzorné chování. K tomu 
několik připomínek!:
— pamatovat na lavice pro pozvané
— čestná stráž přijnio hosty a uvede 

je na místa
— vysTétlit hostům, co jc to táboro

vý oheň, provede příp. konferen
ciér

— vyhnout se hrám s vtipy a naráž
kami, které nemiižc chápat ten, 
kdo není zasvěcen do oddílových 
tajemství

— pořad má být řízen hbitě a skončí 
poděkováním vedoucího hostům.

BAREVNÝ OHEŇ
Barevné plameny můžete mít, pHdá- 

te-lí do ohně chemikálie:

červený oheň> kopt, zelený oheň: 
modrá skalice v prášku (síran mčdna- 
lý), žlutý oheň: kuchyňská sůl (moř
ská), pryskyřice, bílý oheň: práškový 
kafr, modrý oheň: práškový zinek.

Prášek zabalte do několika papíro
vých sáčků, pevnějších, ale použijte 
jen suchý materiál a dávejte pozor, 
abyste při jejich plnění nebyli v blíz
kosti ohně.

BANJO PRO KLAUNA
Zkarikovaný hudební nástroj k „hu

debnímu'* doprovodu komedie. Výro
ba: smažící pánev (čistá!), prázdná 
krabice od konzervy, která poslouží 
jako resonančoí skříňka, kobylka vy
řezaná ze dřeva, jedna houslová stru- 
ua „e“ . Strunu opatříme na jednom 
konci velkým uzlem, kterým sc za
brání proklouznutí struny malým 
otvorem, jímž připojíme stranu k. 
okraji pánve. Druhý konec struny 
uvážeme na začátek držadla pánve 
jednoduchým uzlem. Striiuii napřed 
silně napneme, potom pod ni umístí
me do pánve krabici od konzervy a 
nakonec kobylku. —f í ^

PRO JEDNOTNOU 
ORGANIZACI

Na poradě krajských a okresních Či
novníků z ěfískýcíi zemí, svolaných za
čátkem’ června do Prahy ústřední radou 
Českého Junáka byly zhodnoceny vý
sledky dosavadní práce a po projevech 
piedsedy Cs. ústředí dětských organiza
cí 0. Cmollku, náčelníka Českého Juná
ka dr. R. Plajnera a mfstostarosty liig. 
V. Marhoula byla přijata výzva ke všem 
poctivým a socialismu a dětem oddaným 
členům, aby dali své sily, zkušenosti a 
scliopno.stt do služeb socialistické vý
chovy dětí v nové PO CSSR pří plném 
využití vSech pokrokových a pozitivníclt 
junáckých forem a metodiky. —Ctk—
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f
Akce MHR. která byla vyhlá

šená 1. října loňského roku. na
šlo v junáckých řadách plnou 
odezvu. Členové Junáka odpra
covali 1 019 483 hodin. S tímto 
radostným výsledkem, který je 
stavem k 6. květnu 1970, byl se
známen ÚV KSČ, president re
publiky armádní generál Ludvík 
Svobodo o čelní představitelé 
naší vlády.

f f f f f
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•  O TiCH V POZADÍ •

Nejednou mS napadlo, Že vedoucí od- 
diiů, na jejichž bedrech spočívá nej
větší zátěž junácké dřiny, by soé úkoly 
stěží plnili, kdyby jim o tom nepomáhaly 
jejich manželky. Stoji v pozadí, často se 
o nich ani neví. Nebýt však jejich po
měru k dětem, o něž se manžel stará, 
vypadalo by to s vedením jednotlivých 
oddílů asi finak. Nesčetněkrát jsem se 
přesvědčil o tom, jak tato družka ne
jenže svému manželovi v plné míře 
umožňuje, velmi často na úkor rodin
ného života, zúčastní/ se co největšího 
počtu oddílových podniků, ale navíc t 
vykonává, chcete-li to tak nazvat, funk
ci oddílového tajemníka. }e před velkou 
výpravou. A tak dveře domu, v němž 
junácký vedoucí bydli, se často ne- 
trhnou. Ze informace o chystaném pod
niku jsou už víc než týden vyvěšeny ve

skříňce? Ze se o tom všem hovořilo na 
posledních schůzkách? Jenže rádce dru
žiny Kamzíků se musí ještě zeptat na 
některé věcí, na které se nějakým zá
hadným způsobem zapomnělo. A protože 
vedoucí oddílu musel zrovna někam ode
jít, pokouši se všechny tyto záležitosti, 
pokud jí na to síly stačí, vyřídit man
želka. Jenže to není jenom vzrušené 
období před výpravou, ale i otázka schů
zí, kursů, závodů, brigád a nyní l před- 
táborového období. Družka vedoucího 
oddílu vyřizuje telefony, zakládá písem
né vzkazy. V bytě, který právě ukli
dila, se narychlo koná důležitá schůzka. 
A v neděli? Také by ráda užila trochu 
rodinné pohody. Jenže manžel jel s chlap
ci na okrskové soustředění. Dalo by se 
očekávat, že tato činnost musí jednou 
skončit. Jinak tu hrozí mračno rocíín- 
ných svárů. Ale manželka jtmňckého 
vedoucího, i když má núkdy pocit, že už 
to dál nejde, má pro manželovu Činnost 
pochopeni. Pochopení, za nímž se skrývá 
nejedna občf. Pochopení umožnit mu u 
plné míře výkon junácké služby. Těmto 
poctivým mámám, obětavým družkám ju- 
náckých Činovníků, paiří velké uznání. 
Stoji v pozadí, ale udělaly, aniž si to 
pořádně uvědomují, velký kus junácké 
práce. ~ z r—



S3ÉR LÉČIVÝCH ROSTLIN

• •

Ústřední komise pro sběr a pěsto
váni lécivych rostlin se cbiátila na 
nás již před tokem, abychom se zapo
jili do sbě n léčivých rosílin.

Sběrem léčivých rostlin se zabý
vám již radu let, 1 když převážně 
teoreticky, ale naprosto jednoznačné 
se přimlouvám za to, abychom se do 
této činnosti zapojili. Ale neberme to 
jen jako jednu z možnosti získat fi
nanční prostředky pro o<ldíly. Má-li 
sl>ěr být renrabilnl, potřebuje člověka 
pilného, vytrvalého a houževnatého. 
Pravě proto se nám tato činnost hodí 
jako výchovný moment. Učíme Um dě
ti vytrvalé, obětavé a odpovědné prá
ci.

Velkou čest drog (t. j. léčivých 
rostlin) po.skytují rostliny planě ros- 
tmicí a jsou tedy součásti přírodního 
bohatství stálil. Tyto rostliny potřebu
jeme v našem farmaceutickém prů
myslu a o tyto rostliny má velký zá
jem cizina. Sbíráme li léčivé rostliny, 
pomáháme tím naší vlasti. Zde neza- 
pnmeilme na akci „Milión hodin re- 
publice“. Sběr léčivých rostlin v hod

notě 5, ■ Kes se rovná jedné odpra
cované hodně.

Sběrem léčivých rostlin vudeine děli 
nejen k poznávání přírody, ale také k 
lásce a K jeji ochraně. Kolik možností 
je pri lakové výpravo za sběrem léči
vých rostlin! PouCíine děl*, jak se ta 
Či ona rosťiiia jmenir.e. jak se množí, 
kdy kvete, p.*oč si vybírá to či ono 
stanoviště. Vysvětlíme, Že tím když 
si bereme od přírody Šetrně to, rt> 
polřebiijeme, že ji r.eničúnfc, ale že 
rúsíáváme í «.'bránci píírod;’.

Význam rostlin pro ž-vot Udí a 
zvířat pocliopí děti jen telidy, když 
ji.n vysvětlíme, že lostliny jsou zá
kladem výživy všeho živélio. Každá 
jednotlivá rostlina je dokonalou che
mickou laboiatoří; ze sluneční ener- 
p.ie CO? a HK). pomocí listového bar
vivá vyrábí látky, z nichž některé pfi- 
st.'bí zvláštním způsoiiaiu na lidský or
ganismus. V rukou tékaro léčí. A' v 
poslední řadě upo.̂ .ornÍM.e děti na 
možnost výdělku, Kierý zo začátku 
určité nebude veliký.

Než se dáte do sbjru léčivých by
lin, vyžádejte si v lékárně nebo v 
iHjbliž^í výkupně podn*kn „Léčivé 
iostlIny“ nákupní ceník pro rok l'J70. 
Pečlivě si jej prostudujte, abyste ne- 
stírali něco co se letošní rok nevyku
puje. Pak si připravte místo, kde bu
dete rostliny .sušit. Muže t̂  být půda, 
čistě umytá, kde se dá dobře větrat 
(na venkově stodola, nebo jiné kry
té místo). Rostliny lozložile na 'íísté 
papíry na zem, police nebo lísky. 
P.ozprostřem je vždy do tenkých vrs
tev. Při sušení zbytečně s materirdem 
nfjhýbejte, reobracejte ho. Často dě
lejte průvan. Sušená rostlina si imisí 
uchovat původní barvu. Nedosu.Šená 
ple.snívf nebo se při delším skladování 
zapaří, je snadno napadena škůdci a 

• ztiácí prakticky veškerou svoji hod
notu.

V tálmře jo sušení a hladně sklado
vání suché diogý poněkud obtížnější, 
ale dá se rovněž pří trošce vynaléza
vosti zvládnout. Při příznivém počasí 
sušte přímo venku. Většinou se suší

v« slinu, ale někdy i na siuiici.^Nebo 
můžeme rosiliny jiřsdsušlt na slunci. 
Pedrobný návod máto u jednotlivých 
léčivek popsán v ceníku. Je-li počasí 
špatné, použijeme velkýcli hangárů, 
které musíme dobře větrah Dokonalé 
usušení rostlin trvá někdy i řadu dnů 
(podle Části rostliny, driilu a podle 
počasí), proto nezapomeňme na noc 
schnoucí rostliny dobře zakrývat) 
(papírem, plachtou apod., nikdy nc 
igelitem), aby nám rostliny znovu ne
zvlhly. A hlavně co nejrycMeji posí
lejte rostlinv pryč, do sběrny. Nezapo
meňte si vyžádat před odiezdem ii’i 
tábor papírové pytle z výkupen, rádi 
vám dají požadované množství.

A teď několik rad pro začátečníky:

1. Sbírejte jen to, co bezpečně zná-

2. Sbírejte najednou 1—2 druhy.

3. Seznamte se napřed s nalezištěm 
sbíraného druhu.

4. Na sběr si vezměte košíky nebo 
větší papírové sáčky (nikdy ne igeli
tové) popřípadě, nářadí k ulehčení 
sběru.

5. Na každém stamivišti musí zůstat 
vždy dostatečný počet rostlin k další 
mu rozmnožování.

6. Sbírejte rostliny zdravé, nenapa
dené škůdci, nikdy ne po dešti nebo 
za vlhka.

7. Co nejrychleji dopravte rostliny 
na místo, kde je budete sušit.

8 Sušený materiál neskladujte a 
rychle jej pošlete do nejbiižší nákup
ny podniku ..Léčivé rostliny**.

RNDť. Miia Jarošová

U P Í Ř I
Nemusím vám ich vefmi predstaoo- 

va(, poznáte ich sami. Oá jara do ne- 
skorei fesetie zneprlfemňufí ?iám žiuot 
v prlrode. Cthafú na nás na lákách, 
v lésoch, při vodě na tábore.

Nlekedy s riepríiemným ticlnjm pís
kotem,, prilietaíú k nám nafnepríjem- 
nejší živočich, každému uefmi dobré 
známy komár, Komárou fe viacej dru
hou a uie sa o nich. že možu byt 
roznakaůmi chorob ako je malária, 
žitá zimnlca dengue a filarióza. Sú 
to živočichy večerné a jwčné, ktoré 
iiemajú rady ostré slunečné světlo. 
Nie všetky druhy komárov najxidaiú 
člověka. Preii, akoprenásači chorób 
sú nebezpečné komáre druhu Ano- 
phelinae,, Cultcinea-a Aedinae. U nás 
sa z' nich vcfmi zrtedka vyskytuje

anofeles. Bodnuíie všetkých druhou 
komárov cttelne bólí. Na miestach 
bodnutie vznikafú na pokožka svrblvé 
oupence, ktoré trvajú i niekoíko dni. 
Pupence je dobré natierať mentolo
vým liehom alebo Čpavkom.

Za slnečného dňa, najma nedaleko 
vody, člověka často napadajú velké 
muchy so zavalitým telojii — ovády. 
Pú velmi potravě a niekedy cicafú 
kru tak intenzivně, že im nestrávená 
krv vytéká v kvapočkach z koneč- 
fúka. Ich bodnutie je velmi bolestivé 
a neraz zapričihaje, najmá u přecitli
vělých ladí, velké opuchliny. Niekto- 
ré druhy ouádou napádajú člověka 
hlavně před dažďom.

Sprieuodcami ovádov bývajú muchy 
typu muchy domácej. Tieto člověka 
Sice neStipu, ale lížu krv, 'ktorá na 
pokoike ostala po uštípnuti ovádovi. 
Radt zUzavajú aj pot. Pre člověka sú 
nebezpečné nepriamo. Všade kde mo
žu kladů vajíčka, ktoré znehodnocujú 
potraviny a možu zapríčlnlf t nte- 
ktoré ochorenia. *■

V lesných huštinách, ale i na lu
kách so suchou trávou Číhá na člo
věka ioý, drobný, ale nebezpečný upír. 
}e to kliešť, iNajnebezpečnejšim je 
druh zbaný klíšť obyčajný, kiorý mo- 
te prenášať zárodky kliešťovej ence
falitidy, íularémie a ptroplozmóz. Cho
roby možu byt i smrtelné. Cicavé 
ústrojenstvo a hryzadla mafú uložené 
na hlaoe. Ked sa kUešte priehytia 
na člověkovi, uyhladavajú si miesto 
vhodné, na cicanie. Ked ho mojá,' 
napichnú kotu, urazia do nej hypns- 
tpm i s hrýzadlami, opatřenými zúh- 
Kami. AŽ polom začnu cicat krv. 
ZfKiíné háčíky hypostomu zapričiiV/jú, 
že nemožeme klište z rány vytiahnút 
bez toho, aby sme neodWili hlavičku.
A právě pri násilnom vytahovaní 
kliešfa z ranky sa hlavička načastei- 
šie odt.rhne, ostává v ranke a ked 
ju včas nevyíiahneme Sfyó.sobvje ne
příjemné hnikanie.

Ak sa klíšť sám dostatočne nacicia. 
odpadne. Ak však ho chceme sami 
vytiahnút, třeba, aby sme ho o>*t êfi

TK.TaM :-';



Během posledních dvou let )scm viděla 
hodné táborů, jak dívčích, tak rhlapoc 
kých. Byly vníkinou pečlíve postavené, 
v krásných zákoutích ťek a rybníků. 
Také výstavba táborů byla vemi pěkná. 
V miioliýcli případech mé překvapily lá 
borové stavby — brány, totemové slou
py kruhy táborových ohňů — jak ná- 
niělein, tuk pracným zpracováním či po 
užitým materiálem.

JAK TO VYPADALO 
s h o s p o d a ř e n ím ?

Jídlo bylo dobré, o někdy až moc 
pracné no tóborovou kuchyň. Tam jsem 
ole v několika případech místo skautek 
našla starší sestry nebo dokonce ma
minky. U světlušek je to nutné, mó-li 
se vedoucí věnovat svému roji, ale proč 
si skautky nehospodoří a nevaří samy? 
Pro sestry je přece právě tak důležitá 
skoutskó praxe (morseovko, uzly, orien
tace). rukodělná práce, tělovýchova, ja 
ko správné hospodaření o vaření.

,,Chceme přece vychovat ženu samo
statnou. silnou o obratnou, vědomou 
svých schopností, připravenou no vše
chny úkoly, jimiž ji život překvapí," 
učilo nás první náčelní E. Milčicovó.

Ať se každá členka vašeho oddílu 
noučí doma uvařit somostotné tií jídla. 
Ale předem je třeba se dohodnout, 
aby děvčota nakonec neznalo jen ob
vyklou bramborovou polévku, gulóš n 
rizoto.

ZořocTte do táborového programu 
alespoň, jednou týdně polní vaření. 
Družiny si připraví jídlo no ohništích 
samy, zpravidla no‘ družinových výpra
vách do terénu, nebo při polních hrách 
Špekáčky si dovede opéci koždó. ale 
skautky volí k obědu docela jiná jídla

VELMI SNADNÉ je upéci si maso 
pxid kotlem, Předem si připrovíme větší 
množství popela. Do středu horké
ho popělo, na rozpálenou zem, po- 
stovíme připravené maso v jídelní 
misce, nebo zabolené v otobolu o při- 
klopíme kotlíkem, který celý zahrneme 
horkým popelem. No žhavý popel ob- 
čos přiložíme kousky dřevo. Dusíme asi 
dvě hodiny, podle druhu maso. Mezl-

Foto: V. Pechat

Na adresu děvčat
tím si uvaříme na ohni polévku a prí- 
krm k mosu (brombory, rýži, těstoviny).

TROCHU PRACNĚJŠÍ je vyhloubení 
pece do stráně. Asi půl až tri čtyrté 
metru pod povrchem udělóme otvor do 
stráně (nesmí být písčitá půdo), tak 
dlouhý (tunel) jako ruko, no konci 
otvor rozšíříme o spojíme s povrchem 
svislým komínem v průměru 15—20 cm. 
Pec silně zahřejeme silnějším dřívím, 
aby popel vydržel dlouho horký. Na něj 
postavíme nádobu s masem nebo buch- 
tv v kastrole apod. Oba otvory uzavře 
me předem rozpálenými kameny. Ne
cháme v klidu asi dvě hodir»y, pak pec 
otevřeme.

MEZI DVĚMA KAMENY uděláme 
ohniště, které přikryjeme větším plo-

eSrým kamenem, ne příliš silným. No 
tom se dojí velmi dobře péci brambo
rové placky, vdolky atd. Hotové mostí- 
me máslem.

n e n í s l u ž b a  JAKO SLUŽBA

V praxi se osvědčilo tvoření táboro
vých družin, podle počtu tóbornic — o 
8—10 skautkách. Družiny mají být rov
noměrné počteni, věkem i zdatností 
členek, o jsou vedeny rádkyněmi. „Rov
nováha" družin je důležitým činitelem 
při hroch i výkonu služeb o předchází
me tok mnohým nedorozuměním.

Družiny se střídají v pravidelném sle
du v táborové službě (nákup, pošto, 
zósobováoí kuchyně vodou, palivem, 
vaření, mytí nádobí, úklid jídelny, umý
várny, hygienických zařízení, tábora, 
skladu potrovín, nářadí, denní hlídky 
atd.). Systém dvou družin Je nutný jen 
při menším počtu tábornic. Jinak jej 
nedoporučuji, protože unovuje. Ródky- 
ně si sama vede střídání prací uvnitř 
družiny, a buď je přímo jmenovitě hlá
sí do rozkazu, nebo sóma odpovědné 
členky střídá.

Družiny, které nemají službu, se vě
nují přirozené programu. Pokud je na 
piogromu koupání, družina služby má 
tciké mít možnost krátkého vykoupání 
mezí obědem a svačinou. Denní hlídka 
tábora se nikdy nevzdaluje a je v kro
ji (v případě horka je možné střídón- 
v poledne jinou službou). Pokud to vý
kon služby dovolí (práce spojené s pří
pravou svačiny o večeře), mohou se 
členky „služby" zúčastnit části odpole
dního programu.

Při výkonu i hodnocení služby jed 
nejte vždy sestersky a pečlivě; z poža
davků služby nesJevuJte; vyvarujte se 
nepořádku nebo případnému nedoro
zumění. A vždy se vyplatí zósoda: ród- 
kyně předává celý tábor v tokovém po
řádku, jaký ho chce v den služby pře
jímat.

Vaším heslem budiž: NóS tóbor bude 
v pořádku; pak bude krásný o nezopo- 
menutelný v našich vzpomínkách.

m il í KRAIOVA

16

17

olejom, petrolefom po pripadp oáze-- 
línou. Mastnota mu upehií dýc/iacie 
■ftóry a klišf sa musí z rankif sám 
vytiafinúf.

Bolestné, i ked nie nebezpečné 
ušíípnutie spósobuje 'člověkovi i mra- 
vec, najma tltqhnedý druh. No mrav- 
ce sú viac nepříjemným spoločníkom 
v prirode preto, íe  íiám často lezu 
do potrevln a stanov. Jeden z naf- 
prudkejších živočišných jedou vohec 
(ž líe j farbyj, zvaný catharidin, vylu- 
čujú u mís chrobáky, — neraz veHmi 
pěkně druhy — z čelade majkovltých. 
Chrobáky vylučufú tento jed, ktorý 
vyvolává na koži silné zdureniny 
najmd pri podráždění.

Jedovatá tekutinu uylučujú af nfe- 
ktoré druhy hěseníc, najmé chtpa- 
tých. Keď sa táto tekutina dostane 
)ta sliznicu přecitlivělých Tudí, spó- 
sobuje silnú reakciu.

Nepříjemným návštevníkom v tábo
re, prilieíaiúctm najma za sJadkos-

iiami, bývá sršeň. Jeho ušlipnutle je 
vefmi bolestivé, zapříčiňuje silné o- 
puchlny a móže byt i vetmi nebez
pečné. Tak isto nepříjemnými, i keď 
nie nebezpečnými' bývajú ušíípnutie 
vCícI a os. —J2'0—

PRICIN SE. ABYS BYL OPRAVDU 
TÍM, CIM SE CHCEŠ ZDÁT.

J. W. OOETHE

VÉZ. 2E NEJSI NIKDY PORAŽEN, DO
KUD SI TO SAM NEMYSLÍŠ! A NEBU- 
DEŠ-LI SI TO MYSLET. NEMŮŽEŠ NIK
DY PODLEHNOUT! E. T. SETON

SPOLEČENSKÉ HRY 

PRO MLADE2

Příručka, kterou napsali dr. Rudolf 
PUjner a dr. Karel Průcha, ky neotřMa 
chybět v žádné oddílové knihovně. Obsa 
hu{e 210 nejrůznějžích ber, jejíchž před- 
uoslt je. áe se dají hrát prakticky vSnde 
a za všech okolnosti. Nejsou totiž závis 
lé, jak uvádí autorská dvojice, ani na 
počasí, ani na tělocvičných prostorách. 
Hry, které obohatí nejeden program dru
žinové nebu oddílové schůzky, Jsou roz
děleny do sesli základních skupin, jsou 
to hry smyslové, všímající si schopnosti 
pozorováni a postřehu, hry s tužkou a 
papírem, hry pro bystré hlavy, hry dra
matické, veselé a technické. Příručka je 
pomůckou nejen jnnáckých a pionýr
ských oddilů, ale I učitelů, osvětových 
pracovníků, instruktorů ROH, všech ve
doucích mládeže. Autoři zařadili a vy
brali 1 hry prn výcvik v Morzeove abe- 
redě, v orientaci a znalosti mapy, ve 
vázáni uzlů. Příručka, jejíž cena je Kčs 
13,— vyšla v Olympii a můžeme se těšit 
na další vydání. —zr—



FOTO: S, ŠEBEK

Z K O U Š K A
PRO  K U C H A Ř K Y

Děvčata sedí kolem stolu nebo v 
kruhu. Vedoucí (ródkyně) řekne: Ku
chařka vařilo oběd o koupila maso. 
První skautka větu doplní o další po
travinu, takže například řekne: Kuchař
ka vařila oběd. koupila maso a rýži. 
Tok hra pokračuje a dolší skautky po
stupně přidávají další potraviny, např. 
olej, cibuli, mouku, hlávkový salát, ocet, 
súl, cukr, atd. Když se skautky už za
čnou při opakování plést, přeruší ve
doucí hru a děvčota mají za úkol bě 
hem určité doby (stačí 5-10 minut) se
stavit z těchto potravin jídelníček, po
případě upozornit, chybí-lí k přípravě 
jídla některá důležitá složka. V uvede- 
ném příkladě by byla správná odpověď: 
roštěnka s rýží a hlávkový salát.

Jindy začne hru některá ze skautek.' 
například slovy: Přišel k nám no oběd 
host o požádal, oby dostal k obědu 
guláš. Úkolem ostatních Je rychle na
psat návod k přípravě tohoto pokrmu. 
Druhá z děvčat řekne nopříklad: Přišel 
k nám host a požádal o žemlovku k 
večeři. Hra pokračuje, až se všechny 
vystřídají a je napsáno tolik receptů, 
kolik je v družině děvčat. Vedoucí ne
bo rádkyně pak předpisy postupně pře
čtou a upozorní na chyby.

Na družinové schůzce rádkyně přečte 
seznom potravin, potřebných k přípra
vě určitého pokrmu. Děvčata mojí za 
úkol napsat, co se dá z potravin, je 
jichž seznam byl přečten, uvařit Rád
kyně čte například tento seznam: va
řené brambory, salám, vejce, mléko, 
tuk, cibule, pepř, sůl, mrkev, cukr, cit
rónová šťáva. Správná odpověď zní: 
Zopékoné brambory.

Nebo: Rýže, mléko, cukr, skořice, sůl, 
jobika. Správná odpověď zní: rýžová 
koše s jablkovým kompotem.

Hru můžeme připravit na oddílové 
rodě, kde mají rádkyně za úkol ve for 
mě závodu připravit několik těchto ná
vodů pro své družiny.

Bude záležet na vaší vynalézavosti, 
abyste dovedli pro své oddíly a druži
ny vymyslet další podobné hry a závo
dy. Tak třebo rádkyně nadiktuje svým 
děvčatům potraviny, potřebné k přípra
vě určitého jíd la, ole úmyslně vynechá 
některou důležitou složku. Úkolem 
děvčat je recept doplnit Někdy zase 
rádkyně sestaví oběd z jídel, které se 
k sobě nehodí, a děvčata máji jídel
ní lístek oprovit, jindy nadiktuje potra
viny potřebné pro hlavní jídlo, a  děvča
ta mají jídelníček doplnit tak, aby od
povídal zásadám správné výživy, tedy 
aby tom nechyběla žódná důležitá 
složka.

DAGMAR SKÁLOVÁ

DĚTSTVÍ JE ŽIVOTNI HODNOTA. 
KTERÁ NEZANIKÁ ANI S VĚKEM. NÉ- 
KTEŘÍ DOSPĚLI JSOU VÍCE DĚTMI NEŽ 
NÉKTERÉ DÉTI. DĚTSTVÍ, TO JE MOŽ
NOST PROSTÉ RADOSTI. SNADNÉHO 
ROZRADOVÁNI. TO JE MOŽNOST D Ů 
VĚRY V LIDI A NADŠENÍ PRO KLADY 
SVĚTA. ZKUŠENOSTI. ÚTRAPY, ZKLA
MÁNI A BEZPRÁVÍ, VRŠÍCE SE S LETY 
NA LIDSKÉ DNY, POSTUPNÉ NIČÍ V 
ČLOVĚKU POCIT DĚTSTVÍ, JEHO NAIVI

TU, DYCHTIVOST. VROUCNOST A  ČIS
TOTU. BĚDA TĚM. KTEŘÍ DĚTSTVÍ ZA
BÍJEJÍ JIŽ V DĚTECH!"

DĚTSKÝ SVĚT •  MARIE MAJEROVÉ

NOVAČEK A z k l a m a n í  •

To, O čem cfiQí dnes psát, /sem pozoro
val v oddíle ťéměf kald§ rok l kdyi 
v různých obměnách.

Na faře k nám přišel nováček. Od feho 
vstupu do oddílu fsme ho měli vSichnt 
rádi — nevynechal ani jediný podnik, 
o všechno měl zájem, v nejkraíši moiné 
lhůtě složil nováčkovskou zkoušku a slib. 
Hlásil se o všechny ^ráce. o klubovně, 
včetně úklidu po druilnovce, přivedl 
brzy dalšího nováčka, platil řádně pří
spěvky, chodil ve vzorném kroji a k 
ostatním chlapcům í Činovníkům byl 
krajně slušný.

Všichni jsme ho měli rádi, těšili fsme 
se, že to bude vzorný junák a jednou 
dobrý rádce a stala-lí se výjimka, a 
tento nováček přišel na podztm, stalo 
se někdy, že do fara byl podrádcem.

Pak fspte jeli na tábor a náš nováček 
fel samozřejmě s námi. Když vedoucí 
před táborem upozorňoval v klubovně 
chlapce, že tábor není dívčí penzionát, 
ale dřina, při níž často prší fen lefe, 
náš nováček horlivě přikyvoval.

V prvních dnech tábora jsme měli hod
ně práce, ale přesto jsem $l našeho no
váčka všiml.

Bohužel se nemůže zúčastnit stavby 
tábora, jak by chtěl.

S Vtostl v tváři ml oznamoval, že sl 
rozřízl pravou ruku, vrazil si něco do 
nohy, nachladí a kašle.

Když fe třeba někam doběhnout, při
rozeně se k tomu hlásí. Vrátil se sice 
pozdě, ale to ta noha. . .  Zatím, co byl 
pryč, mu chlapci postavili podsadu a 
nacpali slamník.

Další vývoj našeho nováčka bývá 
stejný, jen v maličkostech se Uši. Tá
borových prací se obvykle, nemůže zú
častnit. fe totiž často nemocen, musí sl 
donést rozbitou botu k ševel, dojít na 
pošíb pro doporučený dopis nebo baliček, 
opraifit palandu nebo vyprat. Když mají 
ostatní volno na tyto práce, může aspoň 
ležet ve stanu. Zájem o stupně na tá
boře mizl, v bodováni se den ode dne 
posunuje na posledně/ší místo, a když 
pak někdy na hlídce usne nebo po
strčí hodinky, fe s jeho úspěchy v oddí
le nadobro konec.

K Činovníkům fe sice pořád ještě sluš
ný, ale k chlapcům začíná být hrubý,

i rádci někdy odmlouvá. Proč bych vy- 
vypočitá3>al všechny feho nectnosti. . fe
ho pravou tvář fsme poznali obyčejné při 
průtrži mračen a bouřce, když fsme mu
seli ven do deště opravovat stany, nebo 
když fsme v tropickém vedru tahali těž
ká zavazadla. Pak byl portrét našeho 
nováčka dokreslen.

Po táboře už fsme ho obyCefně ne
viděli, protože měl moc práce ve škole, 
každý den odpoledne měl né/aA:ou ho
dinu, chodil na gymnastiku nebo hrál 
v dorostu něfakého sportovního oddílu 
basket aid. To bylo pochopitelně vše
chno přednější. A tak nám zbylo fen 
zklamání, že nám z našeho nováčka ne
vyrostl dobrý rádce.

Ale na konec otázku; byla to opravdu 
chyba jen našeho nováčka, že jeho ju- 
rácká kariéra tak neslavně skončila? 
Myslím, že jsme na íom méZí uSřchni 
trochu vínu, činovníci i rádcové.

Neberte aa tábor chlapce, které dob
ře netnáte nebo která znáte jen z kla- 
bovny. Najděte sf příležitost, abyste 
své chlapce poznali ještě před táborem 
o situacích, které se podobají obtížným 
situacím na táboře. Po zkušenostech s 
nováčky toho druhu, o němž jsem se 
zmínil, jsme vždy během roku uspořá-



Ranní půlliodínka
musí být dyiiďniick«1 . stupoiiovaná. 
Cviky stupfuiieme kvalitativně i kvan
titativně. X.většujuma počet stejných 
cviků , napf. předklonů, dřepů, k liků , 

do únosné m íry. Ranní půlhodinka 
musí být prodchnuta sportovním a 
vpravdě junáckým duchem podle zá
sady: „Vždy větěí a lepší výkon.“ 
Horní hranici ovšem omezujeme. Roz
manitost cviků a zábavnost závisí do 
vf;lké m íry na vndJucíni, který celé 
půlhodince dává ráz veselé n mužné 
1 .1 7 . Cviky vybírámo vžd> nejpflsobi- 
věiší a pozvolna je ubměůujeme. Dbá- 
jue také n i  všestrannost, 1 j. zvyšuje
me činnost všech velkých svalových 
skupin, kloubů, srdce a plic — až dt) 
mírného poai. Nepodaíí-li se nám p ři
vést půlhodinkou cvíčenrn do potu, 
minula se účinkem. Pro vedoucí — 
začátečníky ještě aspoů příklad ranní 
půlhodinky, která víceméně vtipně 
irotivovaná 1  obměňovaná může za
jís t aspoň týdenní ů iinné ranní cv i
čení. Ranní půlhodinka na táboře mu
sí trvat skutečně 30 minut.

Těmto požadavkům odpovídá zhru
ba toto rozděleni:

1. Cviky |.oží
2. Cviky tvíipu
3. Cviky unhou
4. Cviky v kleku, • sedu, podporu 

ležmo a v lehu
5 Poskoky
6. Cviky dvojic, trojic 1 čtveřic
7. Cviky dechové

Před cviky paží zařazujeme obvykle 
honičky, několik živých cviků v chůzi

nebo v klusu nebo jen lehký l>ěh na 
největší vzdálenost 300 m. Do půlho 
dmky vkládáme také prvk> z bojo
vých her, nepříliš obtížné cviky akro-. 
batické — různosti. Zakončujeme je ' 
vždycky šplhem na nejbližší stromy, 
živou hrou, několika pořadovými cv i
k y  a krátkým  osvěžením, plaváním 
nebo aspoň pohořením do potoka ne
bo řeky a zpěvem.

P iík lad iiá  ranní půlhodinka pru juná
ky (11—14 I ft]

1. Predpažte a dejte ruce hřbety k 
subě — postavte se na Špičky a Švih
něte pajemi do upažení, co nejdále 
nazad, dlaně směřuji kupředu. V 
upažení jsou paže o něro výše než 
ramena. Desetkrát.

2. Stoj vzpřímený, ruce v týl, lok
ty sméřiiji rovnoběžně dopředu: po
stavte se na špíčky, mírný záklen a 
lokty tlačte nazad (lopatky se dotýka
jí). Desetkrát.

3. Predpažte zevnitř, dlaně směruji 
k zemi: skrčte přednužmo pravou no
hu, uchopte ji rukama pud kolenem 
a přitáhněte jí energicky na prsa — 
Zpět do stoje spatného a predpažte 
zevnitř. Totéž levou. Desetkrát pra
vou, desetkrát levou.

4. Udělejte dřep, kolena u sebe, ru
kama se opíráme po stranách o zem: 
a zanožte pravou: vyměňujte si stří
davě obé nohy. Dvacetkrát.

5. Klekněte si na pravé koleno, 
pravou nolťi přednnžte a patou se 
opřete o zem a iipa/te: dotkněte se 
oběma rukama špičky natažené nohy 
— zpět do t.pažení. Desetkrát.

6. tSoj rozkročný (nohy od sebe stra
nou) a dejte ruce v týl (tlačte lokty 
nazad k sobe): předkloňte se a dot
kněte se pravým lotkem levého kole
na —  vzpřim, lokty nazad — levým 
loktem pravého kolena. Když se loket 
dotkne kolena, hlasitě vydechněte no

sem i listy, když se vzpřímíte, vdech
něte mocně nosem. Dř̂ -̂selki-bl

7. Klekněte si na obe kolena a opře
te se rukama vpředu o zem (podpor 
klečmo): |X)krčto paže a dotkněte se 
pravou tváři země — zpět — levou 
tváři země. Desetkrát.

8. Poskoky* Jeden poskok ve stoji 
snožném (chodidla u sebe) s připaže
ním — jeden poskok ve stoji roz
kročném. V dobrém tempu po 90 vte
řin

9. Cviky dechové: Sloj rozkročný 
čelný, upažte, dlaně vpřed a vdech
něte nosem — předkloňte se, paže 
volné spusftú k zemi a vydechněte 
hlasitě nosem i ústy. Pětkrát.

10. Stoj rozkročný čelný hodné širo- 
ný. upažit: dotkněte se pravou rukou 
pravé paty (koleno pravé nohy je 
ohnuté) — zpět do stoje vzpřímené
ho — dotkněte se levou rukou levé 
paty — zpét. Dvanáctkrát.

11. Podpor ležmo za rukama: otočte 
sc kolem pravé paže a jste v podpo
ru ležmo před rukama — zase . zpět. 
Pětkrát na každou stranu.

12. Lehněte si na záda a vzpažte, 
hibety rukou se dotýkají země: zved
něte obě nohy současně a dotkněte 
se palci nohou dlaní \'ohy jsou 
napjaté. Pětkrát.

13. Zůstaňte v lehu na zádech: no
hy ohněte v kolenou a opřete se pl
nými chodidly o zem, ruce v týl: 
zvedněte tělo tak, aby se opíralo ó 
podložku jen hlavou, lokly a cho
didly, vypněte hrudník. Šestkrát.

14. Sedněte si po turecku (skrčené 
nohy křížem) založte ruce na prsa a 
vstaňte a zase sí sedněte. Pětkrát bez 
pomoci rukou.

15. Ve dvojicích: Postavte se zády 
k sobě a zavéste se za lokty, zvedejte 
jeden druhého střídavými předklony.

kp-
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íjt//í riěko/ik obtliných podniků. Byhf to 
vífPfOoij za každého počasí, v deiti, ve 

a mrazu, de/iéí pochodí/ a víken' 
dof}& tábor!/' za nesnadných podmínek.

:iéhem kuótna nebo června jsme vžd!j 
tísoo^tidnli fpden zoláSf obtížný podnik 
v naší zásadou bylo, že kdo se během 
roku těchto podniků nezúčastnil, nejel 
n I tábor, i kdyby se byl během roku 
.v zil u sebevíc, A tak jsme
i  9 posfeif/iřť/i. létech, kdy jsem vedl 
oddíl, ušelřiH mnohá zklamání sobě, 
ostatním chlapcům a na konec i těm 
nooňčku/n, kteří-mezi nás nepatři.

Df. KARfcL SKALA
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JEDNEJ TAK. ABY ZASADA TVÉHO 
JEDNANÍ SE MOHLA STÁT OBECNÉ 
PIATNÝM ZÁKONEM. KANT

ČISLA HOVOŘÍ •  •

Obálka, která byla otevřena v hodinu 
H, splnila své poslání. Všade, kde bylo 
třeba udělat jarní pořádek, se objevily 
junáckč košile. A protože byl zrovna 
krásný don, nebyla nouze ani o krátké 
kalhoty. Skoda, že jsme nemohli být všu
de, kde KH uklízelo. Ale přesto víme, že 
se udělal poctivý kus práce. Příbramští 
junáci uklízeli sady nad Sevaslopolem, 
prostranství před nemocnici, čelili par
ky, sázeli stromky, rozběhli se I do 
okolních obci. A výsledek? 261 junáků 
a skautek odpracovalo více než 1200 ho
din. Podobn-j tomu bylo i v NuCicích, 
kde pracovalo 62 junáků a skautek, vlčat 
a světlušek. Velmi pěkným výsledkem se 
mohou pochlubit jnnácl v laroměM, kteří 
za suliolu a neděli nasbírali dvanáct va
gónu železného šrotu. Junáci v Českých 
fiuděiovirfch uklízeli dětské koupaliště 
a navíc sbírali odpadově suroviny. A tak 
bychom mohli uváděl příklady z celé 
republiky. Ale nechrne hovořil čísla. Na
ši chlapci a děvčata odpracovali v rámci 
jarní pohotovosti dohromady 217 733 ho
din. A to je výsledek z 18. dubna 1970.

—zr—

NE2 SE ROZLOUČÍME •
Pamatufte st, te  když opustíte tó' 

bořiště, musíte za sebou zenectiat dué 
věci: nic a poděkováni najiteli po
zemku. Někteří skauti dokonce po 
skončení tábora načechrávali hrubými 
košťaty trávu, na níž přeiitm spali. 
Tak daleko nemusíte jít — i když by 
se ovšem nic nestalo — ala zanechá
vejte po sobi; tábořiště absolutně čis
té.

Na začátku tábora, tf. prt jeho stav
bě, vyřežte diny všude tam. kde bu
dete kopat jámy (odvodovou, výlevko- 
vou atp.) a položte je stranou do stí
nu, kořeny dolů a porostem nahoru, 
zalévejte je občas, cj:y zůstaly zele
né. Po skončení tábora íe zasculte 
opět na své původní místo a zalijte. 
Všechny spalitelné zbytky a pozů- í̂at- 
ky spalte a nespaUfeln^  ̂ zakopejte. 
Dřevo z táborových staoco prodejte
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DOPLNĚK K VŮDCOVSKÝM ZKOUŠKÁM PRO ČINOVNÍKY A ČINOVNICE VODNÍCH SKAUTŮ

k a p i t a n s k a
ZKOUŠKA
1.0 v še o be c n á  u s ta n o v e n i

1.1 OCelem zkoušky je zjistit, zda 
uchazeči jsou schopni samostatně 
a úspěšně vychovávat svěřenou 
mládež především z hlediska vo
dácké praxe a teorie.

1.2 Kapitánskou zkoušku mohou sklá
dat vodní skauti a skautky, kteří 
s úspěchem absolvovali vCidcov- 
skou zkoušku.

1.3 Kapitánskou zkoušku mohou sklá
dat také suchozemští skauti a 
skautky, kteří absolvovali s úspě
chem vůdc'ovskou zkoušku a lesní 
školu vodních skautů a skautek.

1.4 Kandidát postavil nebo spolupra
coval na stavbě sportovní lodě libo
volného druhu. Předloží zkušební 
komisi stručný popis postupu 
práce.

1.5 Výjimku z podmínek uvedených 
pod bodem 1,2—1,3—1,4 může po
skytnout HKVS na návrh krajské
ho kapitána.

1.6 Zkoušky se konají na podzim vždy 
v některém vodáckém středisku 
— přístavu vodních skautů a skau
tek v Cechách nebo na Moravě. 
Datum a místo stanoví HKSV a 
bude včas uveřejněno v Kapitán
ské poště. Uchazeč se písemně 
přihlásí u HKVS. Kandidáty, spl
ňující podmínky, vyzve HKVS k 
účasti na zkouškách nejpozději 
měsíc předem.

2.0 ZKUŠEBNÍ KOMISE A KVALIFIKA
CE

2.1 Na návrh HKVS jmenují náčel- 
níctvii chlapeckého a dívčího 
kmene zkušební komisi na každý 
rok znovu. Maximální počet členp 
komise je 7 osob včetně předsedy, 
který je vždy člen HKVS. Mezi 
členy musí být rovněž jeden člen 
chlapeckého a jeden Člen dívčího 
náčelnictva. Ve sporných přípa
dech rozhoduje předseda, který 
má právo veta.

2.2 Kandidáti Jsou oceňováni v jed
notlivých oborech prospěl — ne
prospěl. V komisi se pak rozhod
ne, jestli uchazeč celkově prospěl. 
Opakovat zkoušku může kandidát 
po roce.

2.3 O průběhu vede předseda komi
se záznam. Po vykonáni zkoušky 
vydá komise absolventům potvrze
ní, na jehož podkladě vystaví ná- 
čelnlctvo chlapeckého nebo dívčí
ho kmene „Kapitánský doplněk 
k vůdcovskému dekretu**. Jeho dr
žitel má právo nosit pod vůdcov- 
ským odznakem světlemodrý pod
klad.

3.0 ZKUŠEBNÍ OBORY

TEORIE
3.1 Rozdíl mezi vodním skautingem 

a vodáctvím, jeho cíle a skautská 
výchova aplikovaná na našich vo
dách.

3.2 Zásadní rozdíly mezi suchozem- 
ským a vodáckým skautským od
dílem a zařazení vodních skautů 
v organizaci Junák.

3.3 Organizace čs. vodáctvi v dnešní 
tělovýchově a hlavní typy sportov
ních lodi.

3.4 Reka z hlediska národního hos
podářství, významné vodní stavby 
v CSSR.

3.5 Činnost oddílu vodních skautů po
dle ročních období, proč doplňky 
ke stupňům junácké zdatnosti.

3.6 Důvody nutnosti výcviku ve vo
dácké technice a různé způsoby 
zvyšování vodáckých znalostí ja
ko záruka bezpečnosti.

3.7 Příprava a uspořádání junácko-vo- 
dáckého závodu s možnostmi pře
vzetí námořních prvků.

3.8 Druhy specializací' pro starší vod* 
ní skauty.

3.9 Příroda okolo vody, oběh vody v 
přírodě, voda jako součást kraje, 
problém čistoty vod v přírodě.

3.10 Stálé, putovní i kombinované tá
bory vodních skautů, vodácké vý
lety — technická a hospodářská 
příprava a příprava programu.

3.11 Zdravotní péče při vodáckém vý
cviku, doplňkové sporty, záchrana 
tonoucích a první pomoc, meto
dika výcviku plavání.

PRAXE

3.12 Má splněné vodácké doplňky ke 
stupňům junácké zdatnosti.

3.13 Ovládá obsazenou loď [s posád
kou} i samostatnou loď v singlu.

3.14 Řídí plavbu více lodí Jasnými roz
kazy z břehu nebo z jedné lodě.

3.15 Předvede plachtění na nejjedno
dušší plachetnici.

3.16 Předvede záchranu převrácených 
a zatopených lodí za pomoci po
sádky.

3.17 Na dané téma z vodáckého oboru 
promluví bez přípravy minimálně 
5 minut.

*• SCHVÁLENO NDK 12. 11. 1969 55 l/NDK-6 SCHVÁLENO NCHK 14. 3. 1970 čj; 123-VZ—57/70 TOM.



DOPLŇKY A DODATKY 
K STUPŇŮM ZDATNOSTI 
CHLAPECKÉHO KMENE 
PRO VLČATA A JUNÁKY

v zťiří loňského roku otiskl náš Ča
sopis „Stupně zdatnosti chlapeckého 
kmene pro vlčata a junáky“ , které ná- 
čelnictvo CHK schválilo 17. května 
1969. V odstupu času bylo třeba při
kročit k několika menším opravám a 
doplňkňm. Prosíme proto naše čtená
ře, aby tyto nové úpravy vzali na vě
domí.

KAPITOLA 18,0 — VEDENÍ A VÝCVIK 
[strana 10]
18.1 Příprava nováčka k nováčkovské 

zkoušce. Připraví nováčka k no
váčkovské zkoušce a pomáhá mu 
až do složení slibu.

18.2 Vedení hry v družině. Dovede or
ganizovat a řídit hru ve své druži
ně nebo zabavit skupinu stejně 
starých chlapců vhodnou spole
čenskou nebo skautskou hrou. Zná 
nejméně 5 skautských nebo spole
čenských her,

16.3 Slovní povely pro nástup druži
ny. Předvede, že ovládá slovní po
vely pro nástup družiny v řad, 
v dvojřad, v zástup, v dvojstup.

VODÁCKÉ DOPLŇKY (strana 10] 
PODMÍNKY:
1. Složení nováčkovské zkoušky včet

ně vodáckých doplňků.
2. 1. stupeň junácké zdatnosti po

zemních junáků je možno plnit 
současně.

KAPITOLA 18,0 — VEDENÍ A VÝCVIK 
(strana 15)
18,5 Povely pro nástup oddílu. Ovlá

dá povely paží a píšťalkou. Pro
vede s oddílem nástup v trojřad, 
v trojstup, vyřízení a zákryt.

MÁMB-LI POZNAT NAS LIDSKÝ 21- 
VOT; MUSÍME TAKÉ ČÍST NAŠE Dejl- 
NY. MLADE2 CHCE POZNÁVAT 2IVOT 
A (ROZUMÉTI MU) DATEM DNESKA.

J. ČAPEK

NEVĚŘTE, 2E CLOVÉK SE M02E STÁT 
iTASTNÝM  NESTÉSTIM DRUHÝCH.

SENECA

PODSTATOU ČLOVĚKA JE SVOBO
DA HEGEL

I ZA MRAKY ZAfil.
HOLANDSKÉ PŘÍSLOVÍ

SPATNÝM LIDEM POSLOUŽÍ JAKO 
ZAMINKA VŠECHNO. VOLTAIRÉ

DfTE VYCHOVÁVÁTE V KAŽDÉ CHVÍ- 
L! SVÉHO ŽIVOTA, DOKONCE I TEH
DY, KDYŽ NEJSTE DOMA.

A . S. MAKARENKO

• T U R N A l  V Ž E L E Z N É M  Ú D O L l *
Olympiády jsou ve všech táborech 

obvyklou soutěží v tělesných i jiných 
cvičeních. Ale dobrý vedoucí tábora se 
snaží udělat tuto soutěž ještě zajíma
vější a přitažiivějšť. Proto přinášíme ná
vod. jak na to.

Nejprve napíše výzvu storočeskýmí li
terární, jokýmí se psalo v době rytířů, 
a vyvěsí jl na nóvěstní tobuli. Výzva

f,Vznešení rytíři Českého království!

Je mi velkou cti pozvat Vás -  ja 
kož i Váš zbrojný lid — abyste se zú
častnili velikého kláni a rubání v rytíř
ském turnaji, který se bude konat 20. 
července 1970 na mých pozemcích v 
Železném údolí.

Každý rytíř a jeho lidé budou hájit 
čest svých erbů.

Rftiřská družina, která zvítězí v tom
to velikém turnaji, obdrží čestné kopí, 
na němž pak bude moci vztyčit svou 
korouhev.

Rytíř ze Železného údoií.“

PROGRAM RYTÍŘSKÉHO TURNAJE;
Je to závod jednotlivců i celých druž

stev. Zóvodí se v běhu, skocích, hodech 
oštěpem, kládou, v křížkování; násle
dují souboje jednotlivců s kopími obo
lenými no jednom konci hodry nebo 
boxerskými rukavicemi, se štítem v le
vé ruce, pěšky i na koních; soutěží se 
ve střelbě lukem no cíl, závodíme na 
válečných vozech pořízených ze silněj
ších větví apod.

Před počátkem turnoje se jde každý 
rytíř o jeho zbrojný lid (družina) poklo
nit před hlovní tribunu o představí se 
obecenstvu. Potom zobodne svou vla j
ku před rytíře ze Železného údolí.

Vedoucí turnaje pečlivě dbó na dob
rý a plynulý sled jednotlivých čísel pro- 
giamu. Musí být dobře připraven, aby 
nevznikaly nežádoucí přestávky!

Herold vyhlašuje slovnostní výsledky 
jednotlivých utkóní a udržuje slovnost
ní ovzduší turnaje. Výsledky mu sdělí 
panošové.

Turnaj končí vyhlášením vítězného ry
tíře a jeho zbrojné družiny a rytíř ze 
Železného údolí mu sóm odevzdá zvlášt
ní praporek, o nějž se může každý rok 
zápolit.

Terén: Louko v údolí nebo lesní mý
tina.

Pomůcky: Obleky, zbraně a veškerý 
materiál si musíte pořídit předem v tá
boře nebo jeho okolí. -KP-

20

21

POKRAČOVÁNI ZE SIR. 10
nebo darujte majiteli poz2m\:u na to- 
pění, na plot apod. Zbourejte ošecfmij 
stavby (pokud nejsou írurJt^ho rázu a 
nemohou'sloužit veřejnosti, piko např. 
mostek í, zarovnejte všechny příkopy a 
(Ury, poiitlť^ kameny narovnejte na 
hromadu.

„Asanace"' pozemku, všichni tábor
nici, vyzbrcjeni rájakcu nádobou, 
utvoří řetěz a v příhodném rozestupu 
postupuji tadou přf5 tňboř.ltě a „pro
česávají"" fe. Každý jysbírá pruh vřed 
sebou a tnk po skónč.jní nnzástane na 
tábořišti ani kousek provúr.kiti

Zdvořilý od(:hod
Odcházl U host, poděkuje svému 

hostiteli. Junáci a skautky při odchor 
du připojí k rozloučení nikzc, co uči
ní ze zdvůUlosíní formulí projev 
zdvořilosti srdce: Jsou to máiičkosti, 
ale pomáhťtií rozšiřovat přátelství:
— pozvat hostitele, majtíele pozem' 

ku, adrodní výbor k poslednímu 
stažení vlajky.

— nezapomenout ho požádat o zápis 
do oddílové kroniky,

— prokázat mu před odjezdem — den
nebo dva — dobrý čin. nařezat a 

naštípat dřevo, vyplet dvorek, po
stavit na dvorku nebo zahrádce 
skautskou vazbou lavičku a stolek

— po návratu domů pošle vedoucí od
dílu nebo tábora hostiieU děkovný 
dopis podepsaný družinovými rádci 
a doprovázený fotograjiemi, kres
bami apinl.

Vdš odchod z tábora se nesmi po
dobat známému: Zachraň se, kdo mů
žeš!

1 nejskromnějSi turista si přináší ze 
svých výletů suvenýry, p)ohlednlceml u 
jvtograjiemi počínaje. Vif si také 
doneste z tábora suvenýry, ale živé. 
Nejenom mrtvé obrázKy z uoSÍ kame
ry, ale důkazy. Že ísíe prožili na tá
boře opravdu skvělé chvíle, a že celý' 
tábor byl jedním, velkým dobr ód: už 
stvím. Konec konců, dokažme svým ne- 
skautským kamarádům. Že skautskt^

tábor je docela něco jiného ?iež ostat
ní tábory.

Tábor pokračuje v tom, co sí přive
zete domů. Budou to: kresby a pano
ramatické náčrty, sbírky kamenů, 
rostlin, dřev, stop tánorový de
ník, letáky, r.oviny, suvenýry: pohled
nice, autogramy význačných lidi, se 
kterými jste se pří 'rúboraú setkali, 
model tábora se pónrobríostmi
podle skutečnosti. Stány z látky, stav
by z větviček. Je to zafíímyá družino
vá jyráce.'Některé oddíly máji v klu
bovně modely svých 'idborů provedené 
s takovou přesností, že při pohledu na 
ně se vám zdá, jako byste sc ocitli na 
tábore skutečném.
Zhodnocení tábora

Nebyli byste však: skauty, kteří pří 
skončení jedné věci jíž cnysíaji dru
hou lepší, kdybyste neprovedli v od
dílové radě celkové vyhoclvccení ídbo- 
rc a rozebrali i pHčiňy některých 
nedostatků. Pntom bude vá '̂ příští tá
bor ještě lepši .
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•  VYHLÍDKOVÁ VÉ2 -  TYP YPSILON 
•  JAN CÁKÁ •

Suučá&tl Kkautskýnh táborfi bývá ča:ito vyhlídková v6ž. |dc
0 stavbu dost náročnou, při které chlapci prokáži fak svou 
zrnéiiusl se dřevem, tak i další „skautsko tRclinický" for
tel. Na {eilnnm z loňských tábiirň vznikl typ vyhlídkové váže. 
jehož předností je především bezpečnost! — bezpečnost jak 
při stavbě, lak i při výstupu na vČŽ. Proto vás s ním seznamu
jeme.

Základní charakterislikon vyhlídkové věže typu ,.Y“  — jak 
huduMue stavbu označoval je, že takřka celá konstrukce vznik 
ne na zemi. jsou to dva díly — Žebříky, které po sestaven* 
se vztyčí podobně jako vlajkový stožár. Po přibiti bočních 
příček vznikne jakýsi „komfn“ , kterým se vystupuje vzhůru, 
s možností zachytit sn na všech stranách. Vrcholová plošina 
jthinpci jl říkali „lodní koš") má sklápěcí podlážku. Na věž 
smí vystoupit jen jedna osoba.

Stavebním materiálem je smrková knlatina. Vyřezáváme 
Štíhlé ,,soušky", nikoliv však takové, které json Již léta vy> 
schié a zcela zbavené mízy. Takové by mohly prasknout. Mo- 
linium výšky věže nám určí získané kmeny. Realizovajiý 
typ této věže měl od země k podlaze vrcholové plošiny B.lS 
metru, k zábradlí 7,35 metru. Této výšce odpovídají připojené 
nákresy a rozpis stavebních dílů.

P O T Ř E B N Á  K U L A T I N A
Na hlavní sloupy: 4 kusy 8 m dlouhé, profil paty 10 

12 cm, vrcholu asi 5“ cm.
Na podpéry: 4 kusy 4,5m, profil paty 9 — 10 cm.
Na výstuž žebříku: 4 kusy 240 cm, >9̂  4 — 6 cm, 2 kusy. 

150 cm, i  — 5 cm.
Na konstrukci vrcholové plošiny: 4 kusy 130 cm, jQr S

6 cm, 1 kus 110 cm, .9̂  5 — 6 cm. 2 kusy 160 cm,  ̂ ^  
6 cm.

Na příčky žebříků: 28 kusů Od 70 cm do 95 cm dílky, 
profil odpovídající únosnosti příčky.

Na postranní příčky: 7 kusů 90 cm. ■«
Na zábradlí: 4 kusy 70 cm, 4 kusy 85 cm.

D A L S I  P O T Ř E B Y
Na sklápěcí podlážku 2 prkenné plochy  ̂30 X 60 cm 

a 4 panty.
Hřebíky: 100 mm, 120 mm, 150 mm a 200 mm.
4 menší kramle.

n a r a d í
Pila, sekera, kladivo (k leště), nebozez, 16 m lano (nebo 

2 lana po 8 m), motyka, polní lopata, velké kladivo.
Věž umístíme podle- terénu. Pro stavbu potřebujeme dosta

tek volného prostoru na ose, jejímž středem je základ věže. 
Ziiklodem jsou 4 jámy 65 cm hluboké (na obr. označené „A "), 
jejichž středy tvoří v půdorysu čtverec o straně 75 cm. jámy 
vyhloubíme pokud možno v nejužšlm profilu; dovoll-H to půda, 
postačí Šířka polní lopatky.

Potom z přichystané kulatiny sestavujeme na okrajích jam 
oha základní díly věže, odkud vztyčíme hlavní stoupy. Žebří
kový díl, který vztyčíme prvý, mé vrcholovou plošinu (B).
1 prkénko na závěsu sklápěcí podlážku (C).

Konstrukce druhého dílu (vyjma chybějící plošiny) je totož
ná s prvním dílem. Sklápěcí podlážku na druhém dílu přibije
me až po vztyčení. Uprostřed obou žebříků vynecháváme jed
nu příčku (D) — při vztyčováni dílů by vadila pohybu zvedáků 
— podpěr. Obě chybějící příčky přibijeme až po vztyčení věže.

Zvedáky, které po vztyčení věže budou zastávat funkci pod
pěr (E), jsou přibity na svém slabším konci k hlavnímu slou
pu každý jedním velkým hřebem (200 mm) a to asi v polovině 
výšky věže. K sloupům jsou přibyty v úhlu 45° (P ). Podmínkou 
lu je. aby hřeb prošel sloupem celý a byl na druhé straně 
zahnut. Tak tomu má být i ii dalších hlavních spojů konstruk
ce vrcholové plošiny. Před sbíjením nejsltnějších kmenů na- 
vrtáváme otvory nebozezem.

Na nákresu vidíme první část (s vrcholovou plóšinou) roz
loženou na zemi a připravenou ke vztyčení. Zvedáky — pod
pěry (F ) Jsou nyní otočeny svými sUnýmI konci (určenými do 
země] směrem k vrcholu věže. Detail druhého nákresu (G) 
ukazuje způsob vztyčovánl. Jedna skupina zvedá konstrukci 
spodní části věže, dvě vztyčují pomoci zvedáků a dva junáci 
zajlšfují lanein vztyčovanou část, aby se nevycliýlila do stra
ny. (Zajištění lanem je nutné hlavně u dílu s vrcholovou plo
šinou).

Po zapadnutí pat sloupů do jam (skluz po prkénkách] upev
níme kmeny podobným způsobem jako u vlajkového stožáru 
(kameny různých velikosti zatlučeme „puckou" a pHsypává- 
ine hlínu).

Na nákresu vztyčené věže z boku vidíme, jak se zvedáky 
zcela otočily a tvoří podpěry věže. Pod patou zvedáku vylilou- 
bíme jámu — stačí 25 cm — a kmen upevníme obvyklým způ
sobem. Vrchol vztyčeného druhého dílu zapadne do „nůžek" 
konstrukce vrcholové plošiny (H).

Nyní dokončíme prácí ve výšce, kterou obstoraji starší juná 
cl Je to: Přibití dvou chybějících příček a sedmí příček po
stranních, zpevnění podpěr se sloupy kramllCkami, přibití 
vrcholu druhého dílu k „nůžkám", přibití druhého dílu sklá
pěcí podlážky a dokončení zábradlí ,,koše‘ ‘ . Tím je stavba 
vyhlídkové věže typu „Y " u konce.



VZTYČENÁ VĚŽ 
Z BOKU

KONSTRUKCE 
VRCHOLOVÉ PLOŠINY ®
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HRY A OBRAfNOSTI VE VODĚ

Uiiifit plaval íe nespitrne iižilenné. AIk 
nexupnniíne|me. Ze jeslě lup»í je umel se 
iibratni' pohybuviil ve vodě I pod vodou. 
Cviky, které tu uvádim. nás o hodné při
hlíží k plnéni hesla: Ko/tlý junák pluv* 
oeni, každý plaven zarhránnhm.

Cvíkv pod vndnii jsou dnhrodrtiziié a 
objevně kousky, pM nichZ sh junáci lircl 
*e nehiidiiu nudil. Cviky dovednosti I 
h.ínky ve vodfi I nad vodou, dohře o&vo 
juiió a tuslo opakované jisté přispěji 
k tomu. že někdy později některý vás ju 
nák inft/e treha zanliránlf 1 lidský život.

1. Prnpliiv reku a tlač před setHJit 
svfi) oblek zabaleny do nepromo
kavého pytlíku.

2. Ponoř se karlmíin pO'liyl>em — 
j idníin iKřhybem se snoženyiiia no
hama a s tO|K)rnč vysazeným tru
pem — dostaneš se až do třímelro- 
vé hloubky.

3. Ponoř se, potom vyskoč, skrč no
hy, ol->ejml kolena a hlavu přitisk
ni k stehnům — padáš ke dnu 
jako kámen.

4. Boj pod vodou: Dvojice pod vodou 
se šátky za pasem vzadu za tčlem-

^eden dniíiénut se snaží šátek vy
trhnout.

5. Pokus se o přemet |KkI vodou.
6. Zachraňování tonnaicílvo pod vo- 

. dou uchopením za ramena. Junák,
který dělá tonoucího, se chová 
pasivně

7. Plav po<l vodou s kompasem na 
zápěstí. Směřuj k severu!

8. Plavec vzpáži a s napjatým tělem 
a nohama se sune k<jlmo do hlu
biny.

9. Pokus se na dně oloupat bram- 
l)or Škrabkou.

10. Svleč si j)Od vodou trenýrky a 
tričko.

11. Choíí po dně po rukou.
12. Potop se se zatíženým batohem 

na zádecli a zase vyplav.
13. Jak dlouho vydržíš pod vodOu?
14. Opičí sud: Potřebujeme sud, do Je

hož středu postavíme kolmo tyč 
s opěradly pfo nohy; dno sudu za
tížíme a vyvážíme přiměřeně ka
meny tak, aby se inolil sice vyklá-

FOTO: tNG. PAVEL ŠTAJER

net na všechny strany, ale aby st 
udržel do dvou vteřin pod hladi
nou. Sud imisí být zcela nepro 
piistnv

15, Vodní padák. Je to hladký kmen. 
šikmo zapuštěný pomocí tU-evóné 
kozy do břeliu a zatížený kameny 
luk, ahy sa lUKitočtl a vydržel 
každou váhu juráka. Snažte se ja
kýmkoliv způsobem dolézt po něm 
už na konec, zmocnit se zavěšené
ho klolKHiku a vrátit se stejnou 
cestou na břeh. O nečekané přistá
ní ve vodě není přitom nouze. Ny
ní ještě několik hříček a her pro 
začátečníky a průměrné plavce:

BĚH VE VODĚ — 7.kuste běžel ve 
vodě po kolena o závod. Uvidíte, jak 
se vám bude voda ,,lRpit“ na nohy. 
a nebudeie-li vysoko zvedat kolena, 
upadnete

ZAKVOKEJ VE VODĚ — Vydej do 
vodv zvuk, jako když zakvo-ká slepi
ce. Pii>íol>ením vody se zvuk zabarví 
jako hlas krocana nelxi perličky.

VODNÍ k OŇ — Kdo se nebojí 
padnout do vody, pro toho je vodní 
kůň náramná zábava. Potrebu>eme 
kus kulatého kmene, asi 1 m dlouhý 
a 30 cm silný. Na ten sl sedneme ob
kročmo jako na koně a Jedem, tj. od
rážíme se rukama Jako vesly. Kůň 
rád sliazuje a je mnění na něm někam 
dojel.

Ž IVÍ MÍC — Zkuste dostat velký 
gumový mič pod vodu. Dá to velkou 
práci, protože míč je nejKiddajný.

VAliENl KNEDLÍKC — Uřízni tru
bičku z rákosí, ponoř ji jedním kon
cem do vody a foukej! Voda se budo 
„v,iřlt“ a utvoří velké bubliny na j>o- 
vrchu, v nichž uvidíš svůj obraz, jako 
v zrcadle. Kdo se nebojí ponořit hla
vu do vcnIv. může „vařit knedJíky“ I 
bez trubičky. OpakujeS-ll tento cvik 
často A několikrát za sebmi, vycvičíš 
sl dech pro plavání.

S DEŠTNÍKEM O ZAVOD — Plavcům 
dáme rozevřené deštníky a inu.sí s ni
mi v jedné ruce přeplavat určitou 
vzdálenost. Dotkne-11 se část střechy 
deštníku v<Kly, Je plavec vyloučen ze 
závodu nelK) se mu připočte trestný 
bod.

SE SVICKHU — Plavemn dáme svíč
ku a zápalky. Jsou oblečeni do treiiy- 
rek a trička neljo.do jiného lehkého 
úboru. Maji za úkol přeplavat k dané
mu místu, kde je obrátka. Zpět se iuu- 
sí vrátit se zapálenou svíčkou. Hraje
me za bezvfttřf.

S JABLKEM NA LŽÍCI — Plavci ma
jí v ústech lžíci d na ní jablko, s nímž 
musí doplavat k určenému cíli.

VŠECHNO PODLE VEDOUCÍHO — 
VSlclml musí opakovat to, co předvá
dí vedoucí. Využijte skokanského 
prkna!

VRTULE — Na krátkém švihadle je 
za ventilek upevněna nahuštěná gu
mová duše nelKi lehký mlč. Vedoucí 
hry stojí uprostřed kruhu plavců (tt 
stojí ve vodfi po ramena) a krouží 
vodorovně švihadlem, takže každý pla
vec je nucen uhnout se vrtuli (před
klonem. dřepem] j)oiiořeníni obličeje.

SEDAVÉ KOLO — Kroužek čtyř 
plavců c'€lem dovnitř stojí ve vodě po 
pás. Jeden cvičenec jx> druhém si se
dá a po vysiřidáni v.šech ostatníidi 
o|>ět vstává. V rytmu střídání (počítá
me do Čtyř] se tvoří pod hladinou 
bubliny. Není nutné, aby se vysj>61eiši 
plavci drželi za ruce. Naučí .se oteví
rat OČI pod vodou a pravidelně vyde
chovat.

NĚKOLIK z á k l a d n íc h  PRAVIDEL 
PRO NEPLAVCE I PLAVCE:

Nikdy se nekuupej sám!
Nikdy se nokoiipej, když jsi velmi 

unaven!
Neházej nikdy nikoho do vody, když 

sí to nepřeje!
Neskákej du vody, kde není dosta

tečná hloubka a neznáš dno!
Neskákej zpocený do vody!
Ve vodě se vždy pohybuj!
Nedovedeš-Ii dobře plavat, nevzdá 

liij se příliš daleko od břehu!
|e li ti Rliladno, vystup z vody, rych

le se osuš a proběhni se!
Koupáte-ll se společně, bud ukázně

ný a pozorné slcdiif příkazy vedoucí
ho*

Dr. KAREL PRŮCHA
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Ať je  tábor ukryt jakkoli hluboko v lesích, spojení s civilizací 
musí se pravidelně udržovat. Obstaróvají je  denní služby. Za 
okamžik se tito junáci chopí vozíku a půjdou do vesnice. Na 
nich bude záležet, aby kuchyně byla dobře zásobena, aby tá
bor dosal svou poštu, a aby bylo správné vyřízeno a obsta
ráno i všechno další, co je  třeba. Lze věřit, že dík skautské vý
chově i v budoucím životě těchto chlopcú zůstane smysl pro 
poctivost a odpovědnost vůči kolektivu.

MŮJ dům, můj hrad. I když si na tábore všichni, jak se 
říká, „koukáme do talíře", přesto respektujeme sou 
kromí. Do cizího stanu se smí vstoupit jen se souhla
sem jeho obyvatele.

Už jsme se zabydleli. A těch několik moličkostí, bez kterých se ^  
nelze obejít, nemůže být pohozeno jen tak. I ve stanu má každá 
věc své místo. Ale naČ o tom hovořit, vždyť to přece zná koždý: 
jaký pán — takový krám.
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